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  خالصه براي مدیران
. شـود   دو دستۀ محتواي دیجیتالی و غیردیجیتـالی تقـسیم مـی       محتوا با توجه به قالب ارائۀ آن به       

ف، مفـاهیم، و ابتکارعملهـاي پیرامـون آن     محتواي دیجیتالی که اساس این گزارش بر ارائۀ تعـاری         
اي و آرشیوي است که اهمیت آن در سـالهاي           هاي کتابخانه   است یکی از بخشهاي مهم مجموعه     

المللی حجم زیادي از پـول و   اي، ملی، و بین شده و در سطح سازمانی، منطقه      روز بیشتر     اخیر روزبه 
در . کـار بـرده شـده اسـت     زیع، و تحویل آن بهسرمایه براي ایجاد این محتوا و ابزارهاي ذخیره، تو     

اي از تولیـدات و      واقع محتواي دیجیتالی به تلفیق محتوا و فناوري دیجیتالی و به مجموعـۀ ویـژه              
  .شود ها یا صنایع خالق اطالق می خدمات در بازارهاي محتواي عمومی و رسانه

حتواي الکترونیکی ایران بـه  این گزارش براي پاسخ به نیاز اطالعاتی طرح تولید و ساماندهی م      
در . آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایۀ محتواي دیجیتالی به شیوة مرور اطالعات تنظیم شـده اسـت                 

هـا و   تـر شـدن موضـوع و آشـنایی بـا فعالیتهـاي نمونـه در جهـان برنامـه                این راستا براي روشن   
بـر ایـن   . زوده شـده اسـت    ابتکارعملهاي کشورهاي دیگر در زمینۀ محتواي دیجیتالی نیز به آن اف          

  :توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد اساس این گزارش را می
  تعاریف و مفاهیم پایۀ محتواي دیجیتالی؛ §
  .ها و ابتکارعملهاي کشورهاي دیگر در این زمینه  برنامه §

ابتدا در مقدمه بحث ضرورت پرداختن به محتوا، چیستی آن، و ارتبـاط آن بـا داده و اطالعـات             
شـود و در   بر این اساس محتوا اطالعاتی است که با داده به آن برچـسب زده مـی             . ودش  مطرح می 

محتـوا در نظـام مـدیریت    . آوري، مدیریت و نشرآن را ساماندهی کند تواند جمع  نتیجه کامپیوتر می  
طـور کلـی اسـتفاده از فناوریهـاي دادة موجـود بـراي        مدیریت محتوا به  . شود  محتوا ساماندهی می  
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  .اي است اطالعات با نظامهاي موجود داده
یجیتـالی ارائـه   دست آمده از مرور منابع پیرامـون محتـواي د           در بخش یک تعاریف گوناگون به     

اي نامیـد    توان اطالعات،داده، رسانه، یا دیگر داراییهاي فکـري         بر این اساس محتوا را می     . شود  می
هاي الکترونیکـی، انتـشارات اینترنتـی         که شامل انواع محتواي ارزشمند، خدمات اطالعاتی، نسخه       

آفـیس، و پـست     پیوسته از انتشارات چاپی، صـفحات وب و دانلودهـاي رایگـان، مـدارك برنامـۀ                 
  . الکترونیکی است

بـه ایـن ترتیـب ارزش اسـتراتژیک     . شـود  در بخش دو مزایاي محتواي دیجیتالی بررسـی مـی     
گو بودن به نیازهـاي اطالعـاتی حیـاتی و     محتواي دیجیتالی در سیال بودن، بهنگام بودن، و پاسخ     

  . است فکري زايِ عنوان عامل انرژي وکار به مهم انواع کسب
گذاري محتواي دیجیتالی در قالب مـدلهاي تجـاري        نواع مدلهاي توزیع و قیمت    در بخش سه ا   

  . شود محتواي دیجیتالی بررسی می
ایـن  . شـود   در بخش چهار اصطالحات مـرتبط بـا محتـواي دیجیتـالی مطـرح و بررسـی مـی                  

  :اند از اصطالحات عبارت
افزار، داستانهاي  مسازي مانند نر شامل تمام محصوالت قابل دیجیتال: اطالعات دیجیتالی  §

 .خبري، گزارشات بورس، موسیقی، تصاویر، ویدئو کلیپها، و گزارشهاي پژوهشی است
یـک کـاالي اطالعـاتی دیجیتـالی نـوع خاصـی از کـاالي               :  کاالهاي اطالعاتی دیجیتالی   §

 .دیجیتالی است که کاربرد اصلی آن در تحویل اطالعات یا آموزش است
نهادها یا سازمانهایی هستند که خدمات : ی، و مجازي کتابخانۀ دیجیتالی، الکترونیک §

  .کنند بینند و ارائه می شکل دیجیتالی تدارك می اطالعاتی را به
براي تولید این . کتابی است که در قالبی الکترونیکی شکل گرفته است:  کتاب الکترونیکی §

  .گیرند ترنت بهره مینوع کتابها که قابلیت استفادة آسان و مؤثري داشته باشند از فناوري این
. شود اي است که در محیط اینترنت منتشر می نشریۀ ادواريِ دیجیتالی:  مجلۀ الکترونیکی §

هاي موجود در این نشریه را گروهی از ویراستاران و داوران منتخب، پیش  ها و نوشته مقاله
 .کنند میخوانی آنها با استانداردهاي نشریه اظهار نظر  از انتشار، بررسی و دربارة هم

وسیلۀ فناوریهاي دیجیتالی و شبکۀ  تغییر قالبهاي نشر الکترونیکی به:  نشر الکترونیکی §
  .جهانی وب
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استفاده از فناوري در حال ظهور اطالعات و ارتباطات، به ویژه به : ونیکی سالمت الکتر §
  .گردد سازي سالمت و مراقبتهاي بهداشتی باز می اینترنت، جهت بهبود یا فراهم

اي، و محلی  انجام و گسترش فعالیتهاي دولتهاي مرکزي، منطقه:  دولت الکترونیکی §
تر به  رسانی بیشتر، بهتر، و سریع خدمتوسیلۀ فناوري اطالعات و ارتباطات با هدف  به

 . شهروندان
هایی که از انرژي الکتریسته و امکانات الکترونیکی براي  انواع رسانه:  رسانۀ الکترونیکی §

  .کنند ارائۀ محتواي خود استفاده می
تلویزیون دیجیتالی به نمایش و پردازش سیگنال و نیز انتقال دیجیتالی :  تلویزیون دیجیتالی §

وسیلۀ آن شامل تبدیل تصویر و صدا، به کدهاي دیجیتالی  اره دارد و پخش برنامه بهآن اش
  .است

فرایند ادارة یک تصویر متحرك به شکل دیجیتالی و انتقال فایل :  سینماي دیجیتالی §
هاي ثابت، ماهواره، یا اتصالهایی با پهناي باند زیاد به سینماها، و  وسیلۀ رسانه دیجیتالی به
 .کنندة تصویر دیجیتالی است ر متحرك با استفاده از یک پخشنمایش تصوی

ارائۀ خدمات رادیویی به کمک فناوري دیجیتالی و جایگزین کردن :  رادیوي دیجیتالی §
 .خدمات آنالوگ با این فناوري

یکی از مؤثرترین اجزاي جهان محتواي دیجیتالی که با امکانات خود بر محتواي :  اینترنت §
أثیر گذاشته و شکلهاي ارائه و دسترسی به آن را آسان و گوناگون نموده دیجیتالی بسیار ت

 .است
 .ظهر انواع تلفنهاي موبایل و تأثیر آن بر گسترش و توزیع محتواي دیجیتالی:  موبایل §
ظهـور شـکلهاي تبلیغـاتی جدیـد ماننـد پیامهـاي تبلیغـاتی،            : هاي جدیـد     تبلیغات در رسانه   §

سـایتها همگـام بـا رشـد فنـاوري،        حامیـان، فرامتنهـا، و وب  ها،»آپ پاپ«ها،   اي  شبکه  درون
 .ها، و اینترنت رسانه

هروندان جامعۀ اطالعاتی از تمامی طبقات اجتماعی مندي ش میزان بهره:  شمول الکترونیکی §
 .ویژه اینترنت براي ارتقاي کیفیت زندگی و جامعۀ خود از فناوریهاي اطالعات و ارتباطات به

ها و  توانایی عملیات درونی محتواي الکترونیکی مانند داده: رونیکی علم یا دانش الکت §
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اي از تواناییهاي الزم مانند توانایی تشخیص  مجموعه: ی سواد اطالعاتی و سواد الکترونیک §
زمان نیاز به اطالعات، توانایی پیدا کردن اطالعات، ارزیابی اطالعات، و استفادة مؤثر از 

 .اطالعات براي افراد
هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، اقتصادي، و  دارا بودن زمینه:  آمادگی الکترونیکی §

 .وکار الکترونیکی در عرصۀ کسباجتماعی کافی براي رشد 
سایتها، پست الکترونیکی،  مندي شهروندان از خدمات وب بهره:  شهروندي الکترونیکی §

اي، و روزآمد شدن اطالعات الزم براي آنها با هدف ارتقاي کیفیت زندگی  سازمانهاي رسانه
وسیلۀ شبکۀ  و حفظ سالمت فردي و محیطی، و ارتباط با دولتها و اطالعات و اسناد مهم به

 .جهانی وب
تـصویر و عکـس دیجیتـالی، مـتن     . شود در بخش پنجم به انواع محتواي الکترونیکی اشاره می 

الکترونیکی و فرامتن، فیلم و ویدئوي دیجیتالی، موسـیقی دیجیتـالی، و انـواع بازیهـاي ویـدئویی                 
در این بخش معرفـی    دیجیتالی و پیوسته از پرکاربردترین قالبهاي محتواي الکترونیکی هستند که           

 .شوند می
بـا ایـن هـدف ابتـدا     . شـود  در بخش ششم به ابعاد اقتـصادي محتـواي دیجیتـالی اشـاره مـی          

شود که به بررسی نیازهاي اطالعاتی افراد در یک محـیط کـاربري    نیازسنجی اطالعات مطرح می   
د دیجیتـالی مطـرح   سپس مبحث اقتصا. هاي آینده اشاره دارد یا کاري براي تعیین فعالیتها و برنامه 

شـود، یعنـی بـه      شود که در آن اطالعات در همۀ شکلهاي خود به شکل دیجیتالی تبدیل مـی                می
هـا انتقـال     شود و با سرعت زیـادي در شـبکه            شکل بیتهاي قابل ذخیره در کامپیوترها کوچک می       

 معنـاي  شـود کـه بـه       پس از آن مسئلۀ بازاریابی اطالعات و محتواي دیجیتالی مطرح می          . یابد  می
پیرامـون  . توانایی یافتن بازارهایی پرتقاضا و زودبازده براي ارائۀ محصوالت دیجیتالی مختلف است  

گـذاري محتـواي دیجیتـالی، پـذیرش        گیري محتواي دیجیتالی، قیمت     ها و مقیاسهاي اندازه     سنجه
بازارهـا، و  فناوري، فاکتورهاي اثرگذار بر قیمتهاي محتـواي دیجیتـالی، سـرمایه و دارایـی، انـواع              

  .رقابت نیز در این بخش صحبت می شود
شناسـی و   بـراي ایـن هـدف نـشانه    . بخش هفتم به ابعاد زبانیِ محتواي دیجیتـالی اشـاره دارد      

عنوان رویکردي براي تحلیل مـتن بـه زبـان         شناسی به   نشانه. شود  موضوعات اصلی آن تعریف می    
کننـدة معنـا بـه     ا تـشکیل شـده و منتقـل   ها و نمادهـ    است که متون آن زبان از سیستمی از نشانه        
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در ادامه به ترتیـب اقـالم   . شود گیري و بازیابی شرح داده می    شده، و دستورعملهاي پشتیبان     کنترل
  :شود زیر ارائه می

ة عنوان کامل کنند  مباحث تولید و سازماندهی محتواي دیجیتالی که در آن به فراداده به §
 فراداده شامل توصیفی، اجرایی، شود و انواع مبحث سازماندهی اطالعات دیجیتالی اشاره می

 .شوند کور معرفی می ساختاري، و حفاظتی، و استانداردهاي فراداده مانند دابلین
 . الگوهاي استفاده از محتوا §
 حفاظت دیجیتالی و لوازمات آن که به مفهوم جریان منسوخ شدن فناوري پخش و کاربرد  §

هاي مختلف در زمانهاي مختلف این انواع قالبهاي محتوا و راهکارهاي پشتیبانی از قالب
 .تغییرات است

 مدیریت حقوق دیجیتالی به مفهوم بررسی حقوق مؤلفان یا تولیدکنندگان انواع محتواي  §
کنندگان محتوا با اجراي فرایند مدیریت این  وسیلۀ فراهم دیجیتالی و خرید این حقوق به

یتال مالکان محتوا از وسیلۀ قوانین مطرح شده در مدیریت حقوق دیج به. حقوق است
کنندة اصلی در کاربرد این محتوا در وب  کنند و تعیین محتواي دیجیتالی خود حفاظت می

 .هستند
 .کننده بحث مدیریت حقوق دیجیتالی است رایت که کامل  کپی §
 امضاي الکترونیکی که در آن به مزایا، استانداردها، شیوة تفسیر، مراحل ایجاد امضاي  §

 . شود اشاره می.. .الکترونیکی، و 
مشیهاي   مدیریت دسترسی دیجیتالی که در آن به شاخصهاي دسترسی به اینترنت، خط §

اشاره ... ایجاد دسترسی یا فیلترسازي به انواع محتواي پیوسته مانند مطالب سیاسی، و 
 . شود  می
 احراز هویت دیجیتالی که به پروتکلهاي امنیتی در وب و الگوریتمهاي رمزگذاري و  §

 . رمزگشایی در آن اشاره دارد
هاي الکترونیکی   رضایت الکترونیکی به مفهوم بررسی میزان رضایت کاربران از واسطه §

این عمل در . گردد باز می... وکار، مراقبتهاي پزشکی، و  وارد شده در تراکنشهاي کسب
 .شود چارچوب سیستم رضایت الکترونیکی مطرح می
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پردازد که در آن از وب یک و دو  بخش نه به انواع محملهاي محتواي الکترونیکی می §
برخی از مطالب مطرح . شود ترین محملهاي ارائۀ محتوا در زمان حاضر یاد می عنوان مهم  به

  :اند از شده در این بخش عبارت
وسیلۀ  ویژه به پذیري محتواي دیجیتالی به یري و قابلیت استفاده که به دسترسپذ  دسترس §

در این . وب، موانع دسترسی، استانداردهاي دسترسی، و اولویتهاي دسترسی اشاره دارد
 .شود راستا رهنمودهایی ارائه می

عنـوان عوامـل رشـد صـنعت محتـواي        به عوامـل پیـشران محتـواي دیجیتـالی بـه      10بخش  
  .لی، ایجاد رقابت، و افزایش ظرفیتهاي آن اشاره دارددیجیتا

شـود کـه در آن     چارچوب عوامل و عناصر اثرگذار بر محتواي دیجیتالی مطرح می 11در بخش   
 یایجاد فضاي دیجیتـال  ي بر حسب تقاضا،حتوای، ممگرایی دیجیتال ، ه باند  اي  پهن عواملی مانند     به

  .شود توا اشاره میبه عنوان عوامل مؤثر در مح... ، و عمومی
شامل ایجاد، طراحـی، مـدیریت و توزیـع    پردازد که     به صنعت محتواي دیجیتالی می     12بخش  

 انواع محتواي دیجیتالی ایجاد شـده بـراي         محصوالت، خدمات و فناوریهاي دیجیتالی است که از       
اي همچنـین بـه بخـشه     . کنـد   پشتیبانی مـی  ... سرگرمی و بازي، اهداف تجاري، اهداف علمی، و         

  .شود موجود در صنعت محتواي دیجیتالی و فعالیتهاي اصلی آن اشاره می
  : به چالشهاي اخیر محتواي دیجیتالی اشاره دارد که شامل اقالم زیر است13بخش 

 چالشهاي مواد و منابع دیجیتالی و انتشارات الکترونیکی شامل چالشهاي اطالعاتی،  §
 .ع انواع مواد و منابع دیجیتالیفناورانه، و اقتصادي مربوط به تهیه و توزی

پیوستگی رو به رشد بین بخشهاي مختلف جهان و پیچیدگی فزایندة  جهانی شدن که به  §
 .پردازد اشکال نوین تعامل و وابستگی متقابل فراملی می

فاصلۀ مستند شدة بین افراد غنی از اطالعات و افراد فاقد اطالعات  شکاف دیجیتالی که به  §
 .ت ناچیز به دالیل مختلف اقتصادي، اجتماعی، یا سیاسی اشاره داردیا داراي اطالعا

 مقررات که دامنۀ تعاریف، روش کاربرد، و تناسب آن با نیازهاي جامعه و بازار محتواي  §
 .زا هستند دیجیتالی هر کدام به نوعی چالش

ه شدت پذیري بازارهاي محتواي دیجیتالی را ب بینی جویی که افزایش شدید آن پیش  رقابت §
 .دهد کاهش می



  خالصه براي مدیران

ها و ابتکارعملهاي کشورهاي خارجی  عنوان آخرین بخش این گزارش به برنامه  به15بخش  §
  :اند ۀ محتواي دیجیتالی اشاره دارد که در آن اقالم زیر آمدهدر زمین

  هاي میراث دیجیتالی؛  چارچوب و طرح عملیاتی استرالیا براي مجموعه §
   محتواي الکترونیکی در بلژیک؛ §
   استراتژي اطالعات دیجیتالی کانادا؛ §
المللی  نهاي ابتکاري بی سوي استراتژي اطالعات دیجیتالی کانادا مروري بر برنامه  به §

  مرتبط؛
  عنوان ضمانت و التزام خدمات عمومی؛ فرهنگ پیوسته به:  کالتورنت دانمارك §
  برنامۀ عملیاتی دولت فدرال آلمان؛: 2010 جامعۀ اطالعاتی آلمان  §
   محتواي الکترونیکی در مجارستان؛ §
  استراتژي صنعت محتواي دیجیتالی در ایرلند؛ §
  اري شوراي ملی تحقیقات ایتالیا؛ حفاظت از میراث فرهنگی ـ برنامۀ ابتک §
   توسعه صنعت محتواي دیجیتالی در مالزي؛ §
  ایجاد آیندة دیجیتالی کشور نیوزیلند؛:  استراتژي دیجیتالی §
 جهش دیجیتالی؛:  نروژ الکترونیکی §
  استراتژي دیجیتالی؛:  انگلستان پیوسته §
ت و نگهداري مان، برنامۀ زیرساخت ملی و حفاظ  حفاظت و نگهداري میراث دیجیتالی §

  برنامۀ ابتکاري مشترك کتابخانۀ کنگرة آمریکا؛: اطالعات دیجیتالی
 . و سیاستهاي محتواي دیجیتالی، سازمان توسعه و همکاریهاي اقتصادي استراتژیها §
  





  چکیده
. شـود   دو دستۀ محتواي دیجیتالی و غیردیجیتـالی تقـسیم مـی       محتوا با توجه به قالب ارائۀ آن به       

الی که اساس این گزارش بر ارائۀ تعـاریف، مفـاهیم، و ابتکارعملهـاي پیرامـون آن             محتواي دیجیت 
اي و آرشیوي است که اهمیت آن در سـالهاي           هاي کتابخانه   است یکی از بخشهاي مهم مجموعه     

المللی حجم زیادي از پـول و   اي، ملی، و بین شده و در سطح سازمانی، منطقه      روز بیشتر     اخیر روزبه 
در . کـار بـرده شـده اسـت     ایجاد این محتوا و ابزارهاي ذخیره، توزیع، و تحویل آن به   سرمایه براي   

اي از تولیـدات و      به مجموعـۀ ویـژه    و  محتواي دیجیتالی به تلفیق محتوا و فناوري دیجیتالی         واقع  
این گزارش براي   . شود  ها یا صنایع خالق اطالق می       خدمات در بازارهاي محتواي عمومی و رسانه      

نیاز اطالعاتی طرح تولید و ساماندهی محتواي الکترونیکی ایران به آشنایی بـا مفـاهیم و        پاسخ به   
بـر ایـن اسـاس ایـن     . تعاریف پایۀ محتواي دیجیتالی به شیوة مرور اطالعات تنظـیم شـده اسـت         

آشـنایی  گردآوري و ارائۀ تعاریف موجود دربارة محتـواي دیجیتـالی و         گزارش در دو قسمت اصلی      
  .استتنظیم شده زمینۀ این  نمونه و ابتکارعملهاي کشورهاي دیگر در فعالیتهايبا 

  کلیدواژگان
  محتواي دیجیتالی؛ محتواي الکترونیکی؛ تعاریف؛ ابتکارعملها؛ استراتژي



  



  1مقدمه
اي ماننـد ایـدة محتـوا وجـود سـازمانهایی اسـت کـه           دلیل پرداختن به موضوع طوالنی و پیچیده      

اند، با این وجود به ابزاري نیاز دارند کـه آنهـا را          ة مدیریت محتوا رسیده   شکلی بسیار ساده به اید      به
. در رویارویی با هجوم اطالعاتی که در شبکۀ جهانی وب و فراتر از آن موجود است، یـاري رسـاند      

کـم بهتـرین عملکردهـا     حلها و یـا دسـت     وجوي راه   رود، در جست    که انتظار می    این سازمانها چنان  
د محتواي خود را به خوبی مدیریت کنند و در نتیجه بتوانند کار اصلی سازمان خـود     هستند تا بتوانن  
حـل تنهـا بـه زنجیـرة درازي از پرسـشها        جاي یافتن راه    متأسفانه بیشتر سازمانها به   . را دنبال کنند  

گسترش ایـن رشـته   . شود تر می رسند و در هنگام پاسخ به این پرسشها وضع سازمان نابسامان            می
صـورت نمـایی مـشکالت     هـاي ناشـی از آن بـه    پاسخ در سازمان و افزایش هزینه    لهاي بی از سئوا 

  .دهد سازمان را افزایش و انگیزة اعضاي گروه مدیریت محتوا را براي فعالیت کاهش می
بیـشتر افـراد   . مشکل اصلی این سازمانها درك نادرست در ایجاد تفاوت بین داده و محتواسـت         

اي روشن و بـدون   شود تا ایده در اینجا تالش می  . کنند  نی داده تصور می   محتوا را به سادگی و آسا     
طور معمول بـا آن سـر و کـار دارنـد، و      اي که کامپیوترها به اشکال دربارة تفاوت بین محتوا با داده 

با در دست داشتن مفهـوم مـشخص   . اینکه چرا محتوا به هیچ وجه ساده و آسان نیست، ارائه شود          
اي که پیش از این به آن اشاره شـد، رهـا        از محتوا، سازمانها از گرفتاري در ورطه      و قابل اطمینانی    

  .درك ماهیت محتوا آغاز این راه است. شوند و سازمانهاي گرفتار از آن خارج می

  محتوا چیست؟
اي  داده از قطعات کوچـک اطالعـات کـامپیوتري      . اند  ها ساخته شده    کامپیوترها براي پردازش داده   



  تالیمحتواي دیج

محتوا نیـز هماننـد داده، نـوعی از         . کنند  افراد براي پردازش محتوا از کامپیوتر استفاده می       . شود  می
در این بخش یکی از چالـشهاي  . کند اطالعات است، اما مفهوم و موقعیت انسانی خود را حفظ می          

هاي عـاري   شود و آن این است که کامپیوترها براي پرداختن به داده  مدیریت محتوا بیان می   اصلی
بـا ایـن وجـود کـاربران از کامپیوترهـا بـراي       . انـد  از هر گونه زمینه و مفهوم مستقل طراحی شـده   

تـوان از   چگونـه مـی  . کننـد  پرداختن به محتوا، که سرشار از زمینـه و مفهـوم اسـت، اسـتفاده مـی         
هیچ وجه مانند داده نیست، اسـتفاده کـرد؟     یهاي داده براي مدیریت و تحویل محتوایی که به        فناور

روح  اگر اشتباه کنید و با اطالعات خود مانند داده رفتار کنید، اطالعات بی           . این چالش آسان نیست   
د، اگر اطالعات بسیار زیاد، مملـو از مـتن، و گونـاگون باشـ    . شود و درك آنها براي شما مشکل می   

به همـین دلیـل بهتـر اسـت     . توان از کامپیوتر براي مدیریت محتواي خودکار آن استفاده کرد         نمی
هـا را   کـامپیوتر داده  . بنـدي شـوند     شود، بـسته    اطالعات در قالب استانداردي که فراداده نامیده می       

  .درون هاي بعدي پیش می کند و اطالعات ارزشمند و مهم براي استفاده در مرحله مدیریت می

  محتوا با داده همسان نیست
 امـروز   پـردازش داده تـا بـه   . داري اسـت  گر، نظریۀ ریشه    عنوان دستگاه پردازش    نظریۀ کامپیوتر به  

دانیم که بیشتر کـاربران       با این وجود همه می    . دهند  ترین کاري است که کامپیوترها انجام می        مهم
امـروزه افـراد   . هاي داده را انتظـار دارنـد   از کامپیوتر چیزي بیش از خرد کردن کامل انبوهی از تکه  

هـاي کوچـک اطالعـات و تحویـل آن      براي غربال انبوهی از قطعات بـزرگ و کامـل و نـه تکـه          
عالوه بـر ایـن، افـراد بـراي     . اطالعاتی که در آن لحظه بیشتر الزم است، به کامپیوترها نیاز دارند        

طالعات همچون کتابها، رادیـو، تلویزیـون،   تر ا  تحویل اطالعات با کیفیت که از منابع شناخته شده        
پیشرفتهاي اخیـر انتظـارات افـراد را از کامپیوترهـا      . آید به کامپیوترها نیاز دارند      دست می   و فیلم به  
  :اند از اند، برخی از این پیشرفتها عبارت تغییر داده
  ایجاد رسانۀ دیجیتالی از نوع تصویر، صدا، و ویدئو؛ §
هاي  دهنده  دیجیتالی مانند نمایشگرهاي رنگ، کارت صدا، و شتاب ایجاد بروندادهاي رسانۀ §

 ویدئویی؛
 .ها»رام.دي.سی«قیمت مانند  هاي قابل حملِ کابرمدار ارزان  ظهور حافظه §

اي  اي و نیز استفاده از ابزارهاي چندرسـانه  رسانه ساي صنعت چندآ این پیشرفتها به پیشرفت برق 



  مقدمه

تر مانند کتابها، تلویزیون، و رادیـو پدیـدار          رهاي اطالعاتی سنتی  عنوان جایگزین مسی    کامپیوترها به 
  .دهند این مسیرهاي سنتی محتوا، و نه داده را تحویل می. شدند

طـوري کـه    بـه . کنـد  اي را دنبال و کامل مـی       شبکۀ جهانی وب دستاوردهاي صنعت چندرسانه     
ت آن را به شـیوة دیگـري انجـام    با این وجود بهتر اس. پذیر است امروزه پیوسته بودن محتوا امکان    

خواهنـد را بـا سـرعت و کیفیـت مطلـوب در       داد چون شبکۀ جهانی وب همیشه آنچـه افـراد مـی     
افراد انتظار دارند تا به آسانی به محتوایی جـذاب دسترسـی پیـدا کننـد و     . دهد اختیارشان قرار نمی 

پـرده   فرسـاي پـشت    اقتاین دسترسی آسان و جذاب همیشه در وب وجود ندارد، زیرا تالشهاي ط            
براي تحویل مناسب محتوا همیشه در وب وجود ندارد و ارائۀ طبیعی محتوا کوشش بسیار سـختی            

ده . گرچه نیازها و انتظارات کاربران تغییر کرده، اما درون کامپیوترها تغییـري نکـرده اسـت                . است
کردنـد، امـروز    سـتفاده مـی  ها از کامپیوتر ا سال پیش افراد براي وارد کردن، پردازش، و خروج داده       
  .روند افراد جهت یافتن و مصرف محتوا به سراغ کامپیوتر می

کـنش بـین آنهـا     طور مسلم داده و محتوا متفاوت هستند، اما این تفاوت به معناي نبود برهم               به
عـالوه بـر ایـن از منظـر     . دهد شمار از یکی به دیگري رخ می   در واقع هر روز انتقالهاي بی     . نیست
امروزه کاربران ابزارهـاي انـدکی بـراي    . امپیوتري، محتوا وجود ندارد و تنها داده وجود دارد       نظام ک 

در عـوض بایـد محتـوا را داده تلقـی کننـد        . که هـست، در اختیـار دارنـد         پرداختن به محتوا، چنان   
  .طوري که کامپیوتر بتواند آن را ذخیره، بازیابی، و به نمایش گذارد به

 اطالعاترنگی شت عینک نگریستن به جهان از پ
اطالعات در هـر گونـه تـالش انـسانی از جملـه کـار و آمـوزش نقـش         . اطالعات همه چیز است  

به اعتقاد دانشمندان اطالعات، فرایندها و نظامهـاي اطالعـاتی بـر انـواع گونـاگون              . محوري دارد 
 توجه بـه سـطحی     انداز اطالعاتی با    چشم. گذارند  اطالعات براي پاسخ به نیازهاي گوناگون اثر می       

به این ترتیب حـوزة  . شود شود در مقیاس خرد یا کالن بررسی می        که اطالعات در آن پردازش می     
کننـدة رونـدي اسـت کـه در هـر موقعیـت و        حوزة اطالعـات ترسـیم  . شود اطالعات نیز متغیر می 

  .دهد اي و چه شخصی رخ می وضعیت انسانی، چه حرفه

  شود  میکار بسته محتوا اطالعاتی است که به
هـا قطعـات کـوچکی از         داده. در دنیاي کامپیوتر افراد کم و بیش پیرامون تعریف داده توافق دارند           
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تـوان   همۀ شـکلهاي رایـج ارتباطـات ثبـت و ضـبط شـده را مـی          . اطالعات معانی گوناگونی دارد   
ی، مکالمـات، و  انواع متن مانند مقاله، کتـاب، و اخبـار؛ انـواع صـدا ماننـد موسـیق            . اطالعات نامید 

خواندن؛ انواع تصویر مانند عکس؛ انواع فایلهاي حرکتی مانند ویدئو و انیمیشن؛ و انـواع فایلهـاي                  
 .کامپیوتري برخی از انواع این شکلهاي رایج هستند

  اطالعات، دگرگونیها، و تولیدات اطالعاتی
در واقـع  . سـازد   مـی اطالعات دانشی است که انسان هنگام انتقال آن به دیگران، آن را دگرگـون            

  .صورت کلمات چاپی یا شنیداري است دانش قابل دیدن یا شنیدن به
از دیدگاه کاربر، اطالعات عبارت است از آنچه که فرد هنگام نیاز به افزودن یـا ارتقـاي دانـش        

کنـد و   وجو و به آن توجـه مـی   براي تأثیرگذاري به آن نیاز دارد، در دنیاي بیرونی خود آن را جست    
تبدیل دانش به اطالعـات شـامل کـار بـسیار زیـادي          . کند  ز یافتن آن را به دانش تبدیل می       پس ا 

. هاي متداول ارتباطات ضـبط شـده، انجـام داده اسـت        است که فرد دیگري پیش از پیدایش گونه       
طـور گـسترده شـامل تولیـدات         شود کـه بـه      نتیجۀ نهایی این فرایند تولیدات اطالعاتی نامیده می       

تالقـی فکـر   . یداري، به صورت چاپی یا الکترونیکی براي استفاده از اطالعات اسـت          دیداري یا شن  
  .کند شود و محصوالت جدیدي را عرضه می فرد و اطالعات در تولیدات اطالعاتی نمودار می

مؤلف یا خالق اطالعات، پیش از آنکه کسی آن را مشاهده کند، آن را سرشار از هویت و زمینـه      
صورت قالبهاي کوچـک جداگانـه بـا سـاختار و رفتـار       برخالف داده، اطالعات به بنابراین،  . داند  می

گونه آغاز، پایـان،   وگو همواره در جریان است و هیچ   اطالعات همانند گفت  . شوند  مشابه پدیدار نمی  
کند تداوم آن را با مـسئولیت      هر فردي که به نوعی با اطالعات کار می        . یا مشخصۀ معمولی ندارد   

افزایـد یـا    به این ترتیب فرد جدید پیرامون آنچه که به محتواي اطالعات می. زند  میهم    خویش به 
  .کاهد مسئولیت دارد از آن می

که اطالعات خام شکلی قابل استفاده پیدا کند و یک یا چنـد هـدف بـراي آن در نظـر         هنگامی
ابل اسـتفادة اصـلی   اي از شکل ق ارزش محتوا بر مبناي آمیزه. شود  گرفته شود، به محتوا تبدیل می     

  .مانندي آن است کارگیري، سودمندي، شناسایی عالمت تجاري، و بی و کاربست، موجود بودن، به
شوند کـه شخـصی    اطالعات زمانی به محتوا تبدیل می     . شوند  اطالعات گذرا محتوا نامیده نمی    

هـاي اطـراف، آن    دهاي از دا فرد با افزودن الیـه . کارگیري آن داشته باشد آن را بگیرد و سعی در به  
اي را براي مطـرح   طور معمول اطالعات را توصیف و زمینه       اي به   این روکش داده  . بندد  کار می   را به 
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با تمرکز دوباره از ماهیت اطالعات به کاربرد عملی آن، دنیایی از امکانـات       . برسد، اما چنین نیست   
عمال دورنماي داده به اطالعات به روي ما گشوده می    هستۀ اصلی دورنماي داده ایـن  . شود براي ا

توانیـد اسـتفاده از     آوریـد، مـی  عنـوان داده بـه حـساب    توانید اطالعات را بـه      است که اگر چه نمی    
اي کـه آن   کننـده  هنگام استفاده از اطالعات آن را در قالب آسان. اطالعات را داده به حساب آورید  

. منـد شـویم   کنیم تا بتوانیم از کامپیوتر براي مـدیریت آن بهـره           بندي می   نامیم، قالب   را فراداده می  
دهنـدة اطالعـات الزامـی     کنندة پوشـش    آسانحضور انسانها براي ایجاد اطالعات و فهم فرضیات         

اي معنـادار   هستند، اما پس از آن مرحله، کامپیوتر به تنهایی کافی اسـت و اطالعـات را بـه شـیوه         
کامپیوتر نیاز ندارد چیزي دربارة خود اطالعات بداند، تنهـا کـافی اسـت بدانـد کـه                 . کند  توزیع می 

 .کند انسان چه وضعیتی را به اطالعات مربوط می
کنـد   نسخۀ مبتنی بر وب فرهنگ لغت وبستر محتوا را چیزي که شامل شده است، تعریف مـی              

(Merriam Webster's Online Dictionary 2008) .    این تعریف دیـد روشـنی از محتـوا
شما با تغییر موضوع از اطالعات بـه محتـوا   . گیرد چیزي که چیز دیگري را دربر می   . کند  مطرح می 

کـار   اگر محتوا همان اطالعات به . دهید  ه توجه به قالب آن تغییر وضعیت می       از توجه به یک چیز ب     
آیـد ایـن اسـت کـه چـه کاربـستی؟ منظـور از نظـم          بسته شده باشد، اولین سئوالی که پیش مـی       

آوري بـه ایـن    شکل حیـرت  هاي مدیریت محتوا به   بخشیدن به اطالعات چیست؟ بسیاري از پروژه      
ها هدفی دارند، اما هـدف بـه محتـواي          تر تمام پروژه    طور دقیق   یا به . اند  سئوال پاسخ درستی نداده   

به همین دلیل باید براي تعریف پروژه بـه ایـن سـئوال کـه هـدف از                . مرتبط با پروژه ربطی ندارد    
کاسـت و مـشخص      و کم اگر پاسخ بی. محتوایی که قرار است ما تدارك ببینیم چیست؟ پاسخ دهیم  

رسـیم کـه چگونـه محتـوا را بـراي بـرآوردن هـدفهاي خـود                  سئله مـی  خود به این م     به  باشد، خود 
  .هر حال هدف مناسب هدفی ویژه و سنجیدنی است به. سازماندهی کنیم

بعد . کنید کنید، در واقع محتواي پشت آنها را سازماندهی می که هدفهاي خود را سازماندهی می      زمانی
توانید آنهـا را   آمدند، فرایند کامل است و می    صورت یک کل منسجم در      از اینکه هدفهاي مجزاي شما به     

  .در یک سئوال ساده و کامل مطرح کنید

  محتوا عبارت است از اطالعات به اضافۀ داده
تنهـا بـه شـکل داده را    بـه آن  چیزي انسانی و شهودي دربارة اطالعات وجود دارد کـه پـرداختن        

بـارة  در. کنیـد   ست کـه دریافـت مـی      بینید همان چیزي ا     داده، آنچه می  بارة  در. سازد  غیرممکن می 
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. کند، زنـده اسـت   ردازش داده نمیطور اساسی تابع مدل پ موقعیتها، و تعبیرهایی که اطالعات را به    
توانند اطالعات را مدیریت کنند؟ باید پاسـخ داد   مطرح است که آیا کامپیوترها میپرسش حال این  

کـه   تـا زمـانی  . کنند اما این توانایی را دارنـد  گرچه نسبت به استانداردهاي انسانی ضعیف عمل می       
هـاي موجـود    ز روشها، فرایندها، و برنامه  توان ا   الگوي پردازش کامپیوتري جدیدي پدیدار شود، می      

جاي کاستن از ارزش اطالعـات بـا تبـدیل آنهـا بـه داده،                 به. براي پردازش اطالعات استفاده کرد    
هـاي توصـیفی قابـل     توان قطعات کلی و معناداري از اطالعات را انتخاب و آن را در قالب داده  می

  . کردبندي وسیلۀ کامپیوتر بسته خواندن و تأثیرپذیر به
شـود و در نتیجـه کـامپیوتر          بنابراین محتوا اطالعاتی است که با داده به آن برچـسب زده مـی             

اگر در طول فرایند از روشهاي مربوط بـه    . آوري، مدیریت و نشرآن را ساماندهی کند        تواند جمع   می
ا مدیریت داده بدون از بین بردن اهمیت و مفهوم اطالعات اسـتفاده شـود، نظـام مـدیریت محتـو              

طـور کلـی اسـتفاده از فناوریهـاي دادة موجـود بـراي        مدیریت محتـوا بـه  . نظام موفقی خواهد بود  
هـدف  . ها بـه محتـوا نیـست    هدف مدیریت محتوا تبدیل همۀ داده    . گردآوري و تحویل محتواست   

نظارت بر ایجاد و مدیریت اطالعات غنی و از لحاظ ویرایشی کامل، و نیـز مـدیریت تلفیـق ایـن                      
این نظام باید بتواند در تمـام شـرایط مـسئولیت ایجـاد     . اي است  ا نظامهاي موجود داده   اطالعات ب 

توان گفت دلیل ایجاد داده آسانی پرداختن بـه آن      در مجموع می  . ویرایش نهایی را به عهده بگیرد     
پوشـی اسـت کـه     داده کوچک، ساده، و بـا روابـط آشـکار و یـا قابـل چـشم        . نسبت به محتواست  

اطالعات وسیع، پیچیده، و سرشار از روابطـی اسـت         . کامپیوتري براي آن ساده است    نویسی    برنامه
  .تواند آن را درك کند که براي مفهوم آن حیاتی است، اما کامپیوتر نمی

محتواي . شود  دو دستۀ محتواي دیجیتالی و غیردیجیتالی تقسیم می محتوا با توجه به قالب ارائۀ آن به
رش بر ارائۀ تعـاریف، مفـاهیم، و ابتکارعملهـاي پیرامـون آن اسـت یکـی از       دیجیتالی که اساس این گزا 

روز بیشتر  اي و آرشیوي است که اهمیت آن در سالهاي اخیر روزبه         هاي کتابخانه   بخشهاي مهم مجموعه  
المللی مقدار زیادي از پول و سـرمایه بـراي ایجـاد ایـن      اي، ملی، و بین     شده و در سطح سازمانی، منطقه       

 2004شرکت گوگل در سال .  ابزارهاي ذخیره، توزیع، و تحویل آن به کاربران استفاده شده استمحتوا و
سـازي    میلیون دالر سرمایه را در طول یک دهه بـه دیجیتـال  200 تا   150اعالم کرد که قصد دارد بین       

ن اختـصاص  ها در کشورهاي آمریکا و انگلـستا  هاي کتابخانه  میلیون کتاب از مجموعه15طور تقریبی     به
 پـروژه   150 میلیون پونـد را در قالـب         50 1».اف.اُ.ان«سازي    همچنین در انگلستان برنامۀ دیجیتال    . دهد

 براي همـۀ  2عمر گذاري نموده است که از یادگیري تمام براي تولید و انتشار منابع اینترنتی پیوسته سرمایه    
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عمر منابع دیجیتالی توجه و اطمینان     رپایی و طول  هاي ابتدایی باید به دی      در مرحله . کند  افراد پشتیبانی می  
گذاریهاي انجام شده در ایجاد و تولید محتوا مطمئن شـد و آنهـا را بـه              داشت تا از نتیجه و بازده سرمایه      
  .(Williamson 2005)بیشترین و بهترین حالت رساند 
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طـور سـنتی    تولیـد محتـوا بـه   . گـردد   دیجیتالی بازمیمحتواي دیجیتالی به تلفیق محتوا و فناوري   
تولیـد و توزیـع   . عامل حفظ و بقاي صنایع خالق و نوآور همانند صنعت فیلم و تبلیغات بوده است              

محتواي دیجیتالی راهگشاي همکاري و مشارکت افراد و شرکتهاي باتجربه و ماهر در فناوریهـاي     
اي از تولیـدات و خـدمات در     بـه مجموعـۀ ویـژه     محتـواي دیجیتـالی     . اطالعات و ارتباطات است   

 Australian)شــود  هـا یــا صــنایع خـالق اطــالق مـی    بازارهـاي محتــواي عمـومی و رســانه  
Government 2005).  

تـرین تعریـف محتـواي دیجیتـالی هـر        آوري محتواي دیجیتالی پیوسته در گسترده       براي فراهم 
هـاي اجرایـی را شـامل     ، تـصاویر، و برنامـه  قطعه از اطالعات شامل فایلها، پایگاههاي اطالعـاتی      

محتـواي یـک شـرکت      . شود که موجب ایجاد ارزش افزوده براي سازمان و کاربران آن اسـت              می
شکل یک طیفی از تولید محتواي دیجیتالی یک شرکت اسـت کـه   .  آن است  1داراییهاي دیجیتالی 

محتواي درست و مناسب بـه  در آن چارچوب محتوا چهار مرحلۀ اصلی دارد که در راستاي رساندن    
  :(Weiss and Datta 2002)کاربران نهایی الزم است بر این مراحل تمرکز شود 

شامل تمام مسائل مربوط به تولید محتوا از جمله نظارت، تأیید، و تصویب :  تولید محتوا §
 .است

 .شامل ابزارها و فرایندهایی براي مدیریت، توزیع، و اشاعۀ محتواست:  زیرساخت محتوا §
 .بر چگونگی انتقال و تحویل محتوا به کاربران نهایی داللت دارد: 2 واسطۀ توزیع §
 .شامل تمام کاربران نهایی اطالعات است:  کاربران نهایی §



  ي دیجیتالیفصل اول ـ تعاریف محتوا

 

 

  (Weiss and Datta 2002)طیف محتواي دیجیتالی . 1شکل 

وسیلۀ  دانند که به و همکارانش محتواي دیجیتالی را نوعی از اطالعات می» نا«
در میان خدمات گوناگون مبتنی بر . گیرد خدمات شبکۀ وب در اختیار کاربران آن قرار می

اي همانند فایلهاي صوتی  رسانه وب موجود در شبکۀ وب، محتواي دیجیتالی چند
ها را در مقایسه با سایر   ویژگیهاي حجم زیادي از دادهطور عمومی ، به1»تري.پی.ام«

 2بنابراین، این افزایش منجر به افزایشهایی در زمان بارگذاري. محتواي دیجیتالی داراست
عالوه بر این به دلیل . شود  می4 و رمزگشایی3ها در فرایندهاي رمزگذاري و حجم داده

افزایش زمان بارگذاري، . شود شبکه میافزایش ترافیک وب موجب تأخیر انتقال مبتنی بر 
. شود رمزگذاري، رمزگشایی، و تأخیر انتقال باعث افزایش تأخیر پاسخگویی به کاربران می

مطالعات اخیر در رابطه با انتقال محتواي دیجیتالی بر وجود ضمانت براي فرایند توزیع و 
 نیز با این ضمانت ایمنی در گرچه بهبود تأخیر انتقال. اند اشاعۀ مؤثر و ایمن تمرکز نموده

در نتیجه، مسئلۀ مهم در . شود اي در نظر گرفته می انتقال محتواي دیجیتالی چندرسانه
وسیلۀ شبکه، تضمین امنیت محتواي دیجیتالی  اي به طراحی محتواي دیجیتالی چندرسانه

 تولید محتوا

   سیستمهاي خارجی-
  ویراستاران یا  مؤلفان-
   پایگاههاي اطالعاتی-
   فایل-
 کنندگان  مشارکت-

 زیرساخت محتوا

   همکاري-
  سازي  ادغام-
   بینش و آگاهی-
  توزیع و اشاعه-

 واسطۀ توزیع

   مکتوبات-
  ».دي.وي.يد«، ».دي.سی «-
   شبکۀ تعاملی-
   شبکۀ وب-
   تلویزیون تعاملی-
 سیم  شبکۀ بی-

 کاربران نهایی

   کاربران-
  کنندگان  شرکت-
  کارکنان-
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بران اي براي کار پذیر نمودن سریع حجم زیادي از محتواي دیجیتالی چندرسانه و دسترس
  .(Na, Ko, and Xu 2009)است 

  (Weiss and Datta 2002)چرخۀ تکاملی فرایند محتوا . 2شکل 

ــالی   ــا اصــطالحات محــصول دیجیت ــالی ب ــواي دیجیت ــاتی ،1اصــطالح محت  محــصوالت اطالع
در .  در نوشتجات مختلف مترادف اسـت      4زي، و محصوالت مجا   3، کاالهاي اطالعاتی  2الکترونیکی

هایی که استفاده و کـاربرد خاصـی از محـصوالت دیجیتـالی ارائـه شـده را        ارتباطات تجاري، واژه  
محتواي دیجیتالی و محـصوالت دیجیتـالی بـه       . نمایند، قدرت توصیفی بیشتري دارند      توصیف می 

نالهـا و مجراهـاي الکترونیکـی توزیـع     وسـیلۀ کا  اند که به  قلمداد شده5عنوان اشیاي مبتنی بر بیت   
هـاي   اصطالح مجراي الکترونیکی از نظر فناوري خنثی و بیطرف اسـت کـه بـه شـبکه               . شوند  می

 بـه  6اصطالح توزیع شده در بر گیرندة فرایند ارسـال یـک موجودیـت   . گردد سیم بازمی   کابلی و بی  
یتهاست که نمایانگر محیط مربـوط  ها در قالب ب      یا انتقال متناوب داده    7گیرنده  یک کامپیوتر خدمت  

الزم است تا فرایند توزیـع و  . شود این شی مدنظر براي مشاهدة فوري و استفاده دانلود می    . هستند
انـدرکاران اغلـب    در ایـن حـوزه، دسـت      . موجودیت واقعی گردآوري شده هر دو دیجیتـالی باشـند         

 یـا  8افـزوده  عنـوان خـدمات ارزش  سیم را بـا   هاي بی وسیلۀ شبکه   محتواي دیجیتالی توزیع شده به    
                                                
1 digital product 
2 electronic information products 
3 information goods 

 تعیین بازار هدف

   گروههاي تمرکز-
   تحقیقات بازار-
 تجزیه و تحلیل -

 بازار

  توزیعۀتعیین واسط

   طراحی خالق-
   زیرساخت فنی-
هاي   ادغام برنامه-
  اربردي اقتصاديک
  کانالهاي چندگانه-

  توسعه
  گذاريِ هدف

 دوبارة محتوا

   مؤلفان گروهی-
   محتواي چندجانبه-
  ها  تثبیت و ترکیب داده-
  مکانهاي جغرافیایی-

تقویت ه و توسع
 یرساخت محتواز

  بندي  قالب-
   جریان کاري-
   عرضه و اجرا-
  ها  تبدیل داده-
  گذاري  برچسب-
  ایجاد امنیت-
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قدرت این اصـطالحات در شـیوة همـراه شـدن آنهـا بـا خـدمات         . کنند   توصیف می  1خدمات سیار 
افـزاري و   صاحبان کسب و کار ممکن است بخواهند تـا از نقـش محـصوالت نـرم             . ارتباطی است 

رسـد کـه    ر مـی به نظـ . افزاري در ایجاد ارزش افزوده در فعالیتهاي مدیریتی خود آگاه شوند         سخت
تـر اسـت      شـود، نزدیـک     افزاري درك مـی     محتواي دیجیتالی به آنچه که با عنوان محصوالت نرم        

(Koiso-Kanttila 2004).  
وي . دانـد  وگوهاي بین افراد را ماهیت و اساس تبادل دانـش مـی            نظرها و گفت    تبادل» اوویچ«

ودمندي از یک تجربه اسـت و  طور اساسی، دانش ارائۀ چکیدة منتخب، متمرکز، و س    معتقد است به  
ها،  دست آمدة دانش در قالب اسناد، رسانه اي براي شکلهاي گوناگون به  محتواي الکترونیکی وسیله  

 دانش را 2بنابراین انتقال و تبادل بهنگام. این محتوا جاري، پویا، و قابل انتقال است. و تصویرهاست
اي  گرداند، ابزار انتقـالی   به یک دستگاه باز می   اطالعات را . کند  در بین افراد حمایت و پشتیبانی می      

دهـد تـا    دهد به نویسندة همکار تبدیل شود و به کـاربر امکـان مـی    است که به خواننده امکان می 
  .کند اي کاغذ را حل می ویراستار شود و بسیاري از محدودیتهاي زمانی و هزینه

 تـأثیر بـر شـرکتها، موجـب تغییـر      درگیریها و الزامات این انتقال بزرگ و هنگفت هـستند و بـا   
با گسترش محتـواي الکترونیکـی، اطالعـات الکترونیکـی بـسیار            . شوند  استراتژي تجاري آنها می   

طوري کـه مجراهـاي معمـولی ارتباطـات و فراینـدهاي        یابند به   سریع و با هزینۀ اندکی انتقال می      
کترونیکـی چیـزي بـیش از    مفهـوم محتـواي ال    . کننـد   شدت نیاز به تغییـر پیـدا مـی          کاري رایج به  

توانـد در قالـب سـه مؤلفـۀ      این محتوا مـی . اطالعات جاري و پویا بر روي نمایشگر کامپیوتر است   
تأثیر محتواي الکترونیکـی از بافـت و   . جداگانه محتوا، برنامۀ کاربردي، و تبادل و انتقال درك شود   

 اطالعـات کاغـذي، محتـواي       این محتوا چیزي بیش از    . شود  زمینۀ کاربرد و اشتراك آن ناشی می      
و مـدیران  طور مستقیم و بـا دقـت بـه سـوي      تواند به قابل دسترس است و می  و  الکترونیکی پویا،   

داده، رسـانه، یـا دیگـر        تـوان اطالعـات،     محتوا را می  بر این اساس    .  هدایت شود  گانگیرند تصمیم
  :(Utvich 2005) نامید که شامل انواع زیر است اي داراییهاي فکري

اي از منابع  وسیلۀ دانلود دامنۀ گسترده مدارك الکترونیکی فروخته شده به. 3تواي ارزشمند مح §
؛ گزارشها و محتواي تخصصی قابل »آمازون«شامل مدارك الکترونیکی موجود در پایگاه 

، 3»ریدـالسویر«، 2»گروهیل مک«، 1»منیجمنت فرست«، 4»امرالد«دسترس از ناشرانی همانند 
  .سایت رایگان وسیلۀ یک وب گر به اي و تحلیل مؤسسات مشاوره، و 4»تامپسون«
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محتواي مبتنی بر اشتراك و آبونمان که .  اطالعاتی5 خدمات اطالعاتی و گردآورندگان §
دسترسی به مخزنها و آرشیوهاي اطالعاتی، خدمات خبري، پایگاههاي اطالعاتی، مجالت 

 6»پروکوئست«. کند  فراهم میوجوي بر حسب تقاضا را الکترونیکی، و ویژگیهاي جست
اطالعات تجاري و مربوط به  (7»هوورز«، )ها، و آموزش الکترونیکی نشریات، روزنامه(

، )9اطالعات تجاري و محتواي جهانی یکپارچه به همراه جریان کاري (8»فاکتیوا«، )شرکتها
 ). تجارياخبار، تحقیقات مربوط به بازار، و پایگاههاي اطالعاتی  (10»تامپسون دیالوگ«
هاي الکترونیکی انتشارات اینترنتی پیوسته از انتشارات چاپی آشنا و معروف که   نسخه §

هاي چاپی  دسترسی رایگان به مجموعۀ منتخبی از محتواي جاري منطبق شده با نسخه
آنها با هزینۀ اشتراك پرداختی بیشتر براي دسترسی به نسخۀ الکترونیکی انتشارات فراهم 

 متناوب، این انتشارات دسترسی به آرشیوهایشان را با هزینۀ اشتراك آرشیو طور به. شود می
 با 11»اکونومیست«مانند نشریۀ . کنند بیشتر و یا فروش هر یک از مقاالت ممکن می

 با موضوع تجارت و امور مالی، و 12»استریت وال«موضوع اخبار و تجارت جهانی، مجلۀ 
 . و فرهنگ با موضوع هنر13»سالون«مجلۀ الکترونیکی 

وسیلۀ  هر صفحۀ وب قابل دسترس رایگان ارائه شده به.  صفحات وب و دانلودهاي رایگان §
صاحبان یک حرفه، سازمان، یا افراد که امکان دانلودهاي الکترونیکی رایگان محتوا را 

 .کند فراهم می
افزار  موسیلۀ فرد یا گروهی از افراد در نر هر مدرك ایجاد شده به. 14 مدارك برنامۀ آفیس §

 .شود آفیس که در بین افراد یا سازمانها توزیع یا به اشتراك گذاشته می

                                                                                                              
1 ManagementFirst.com 
2 McGraw-Hill 
3 Reed-Elsevier 
4 Thompson 
5 aggregators 
6 www.proquest.com 
7 www.hoovers.com 
8 www.factiva.com 
9 work-flow integrated 

http://www.proquest.com
http://www.hoovers.com
http://www.factiva.com
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پیامهاي پست الکترونیکی و لیستهاي آرشیوي از این پیامها که در .  پست الکترونیکی §
  .اند  ذخیره شده1»آوت لوك«هاي کاربردي پست الکترونیکی مانند مایکروسافت  برنامه

هـاي   اده از محتوا بـه قالـب اسـتفاده شـده بـراي ارائـۀ محتـوا و گزینـه          به اعتقاد وي کاربرد یا استف     
کننـد کـه محتـوا را      هاي کاربردي قالبهاي مرتبطـی را ایجـاد مـی           برنامه. گردد  کاربردي آن قالب بازمی   

دهد از مجموعۀ گونـاگونی از ابزارهـا    کنند و به کاربران امکان می       صورت الکترونیکی ثبت و ضبط می       به
پـرداز   ، واژه2»داك«قالبهـاي  .  عملیاتی براي خواندن یا لذت بردن از محتـوا اسـتفاده کننـد             و کنترلهاي 
 بـراي صـفحات وب،      4».ال.ام.تی.اچ«گستردة اکسل، قالب      ، برنامۀ صفحه  3».اس.ال.ایکس«ورد، قالب   

ی کـه ایـن   کانالهـای .  براي فیلمهاي دیجیتالی برخی از قالبهاي رایـج محتـوا هـستند   5»پِگ.ام«و قالب   
  :(Utvich 2005)اند از  قالبها براي تبادل بین افراد و گروهها به آن نیاز دارند، عبارت

  ؛»لوك آوت«هاي کاربردي پست الکترونیکی مانند مایکروسافت   خدمات و برنامه §
، خدمات پیام فوري 7».کیو.سی.آي« مانند 6وگوي تعاملی اینترنتی پیوسته  خدمات گفت §

ل.اُ.آ« ؛9اي ست شبکه، نش8».ا 
 ؛»یاهو« و »گوگل«وجو و راهنماها مانند   موتورهاي جست §
 ؛11»کوپرنیک«وجوي تعاملی مانند   و جست10جو  نظامهاي فراجست §
  .12»بالگر«سایت  وبالگها مانند وب  §

گفته قرار دارد، امـا   مند محتواي دیجیتالی در مقیاس وسیعی بر اساس اصول پیش       صنعت ارزش 
محتـواي  . یکی پیرامـون درك اعتبـار ایـن محتـوا داراي پیچیـدگی اسـت        ماهیت محتواي الکترون  

طور کلی انتظارات متفاوتی را از سوي مشتریان و  الکترونیکی در هر شکل و قالبی که ارائه شود، به 
 پیرامـون  13هاي اختیاري این تفاوتها بیشتر در ارتباط با شکلها و گزینه. کاربران نهایی پیش رو دارد 

                                                
1 Microsoft Outlook 
2 DOC 
3 XLS 
4 html 
5 MPEG 
6 online interactive chat services 
7 ICQ 
8 AOL Instant Messenger 
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کاربران انتظـار دارنـد بـه راحتـی بتواننـد از محتـواي           .  الکترونیکی این محتواست   1ةقابلیت استفاد 
گذاشـتن آن،     وجود قابلیتهایی مانند قابلیـت چـاپ محتـوا، بـه اشـتراك            . الکترونیکی استفاده کنند  

وسیلۀ نامۀ الکترونیکی، و حتی بریدن و چسباندن بخشهایی از آن، و ترکیب آن بـا         فرستادن آن به  
  .وسیلۀ خود فرد یا ناشران دیگر برخی از دیگر قابلیتهاي مطلوب کاربران است ایجاد شده بهمحتواي 

هاي اختیاري محتـواي الکترونیکـی    طور فزاینده خواهان گزینه  مشتریان محتواي الکترونیکی به   
بندي شده هستند که بتوانند بـه تناسـب نیازهـاي خـود آنهـا را در سیـستمهاي اطالعـاتی                    سطح

ایـن نـوع محتـواي      . سایت خود سفارشـی نماینـد       بکۀ اینترانت، شبکۀ اکسترانت، یا وب     خانگی، ش 
یعنـی انـواع   . شـود  کنندگان و ناشـران ترکیـب مـی      بندي شده بیشتر با محتواي دیگر فراهم        سطح

محتواي دیجیتالی مانند خدمات خبري، اطالعات مالی، و اطالعـات تجزیـه و تحلیـل تجـاري از              
در چنین شـرایطی، حفـظ عالمـت تجـاري در     . گیرند ون در کنار هم قرار می    کنندگان گوناگ   فراهم

سطح اطالعات و آگاه ساختن کاربران از مبدأ اصلی هر قطعه از محتوا، در محتواي ترکیبی بـراي                 
  .(Utvich 2005)ناشران مشکل است 

تفاده شده، یا محتواي دیجیتالی شامل هر محتواي تولید شده، قابل دسترس، اشتراك گذاشته شده، اس
دهـد و   این نوع محتوا روش تعامل ما با یکـدیگر را تغییـر مـی   . ذخیره شده در یک قالب دیجیتالی است    

محتـواي  . کند وکارها، و دولت را الزامی می       وجود مدلهاي تحویل جدید براي گروههاي اجتماعی، کسب       
و هویت ملی را بـراي افـراد ایجـاد    دیجیتالی توانایی جدید کشف و حفاظت از زبانها، فرهنگها، تاریخها،           

وکار، کار گروهی، و ایجاد محـصوالت و خـدمات      وسیلۀ آن فرصتهاي جدید کسب      همچنین به . کنند  می
طوري که هیچ  این محتوا بیشتر ناملموس و ندیدنی است، به. شود جدید خالق و نوآورانه به افراد داده می  

گیرد، شکل اصـلی خـود را        ك و فرسایش قرار نمی    کند، در معرض استهال     فضاي فیزیکی را اشغال نمی    
صـورت   بـرداري شـود، یـا بـه      طور کامل نسخه    تواند به   کند، می   حتی پس از چندین بار استفاده حفظ می       

طور کامل  به این ترتیب محتواي دیجیتالی به یک نگرش به. مجازي بارها و با هزینۀ اندکی بازتولید شود
براي درك و تجزیه و تحلیل مسائل محتواي .  توزیع، و حفاظت نیاز داردمتفاوت براي ایجاد، سازماندهی،

گیري محتواي دیجیتالی در شکل سه ارائه         دیجیتال، چارچوبی پنج جزیی براي آگاهی از چگونگی جهت        
  .(New Zealand Government 2007)شده است 
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  ي اي استراتژ چارچوب پنج مؤلفه. 3شکل 

  (New Zealand Government 2007) محتواي دیجیتالی

محتواي دیجیتالی شکل جدیدي از اطالعات است که مهارتهاي :  ایجاد و حفاظت از محتوا §
مانندي را براي نوآفرینی  فرصتهاي بی. جدیدي براي ایجاد، استفاده، و کاربرد آن الزم است

استفاده، و    آن در برابر سرقت، سوءکند و ابزاري براي محافظت از و نوآوري فراهم می
  .کاربردهاي نادرست الزم است

سازي بر  محتواي دیجیتالی چه از ابتدا دیجیتالی باشد چه فرایند دیجیتال:  دسترسی و یافتن محتوا §
آن اعمال شده باشد، یا تنها به صورت دیجیتالی نمایه شده باشد، با بیلیونها اقالم دیگري از محتوا 

وجود مکانیسمهایی مانند استانداردهاي طراحی، . کند وجه کاربران بالقوه رقابت میبراي جلب ت
وجو براي ایجاد و افزایش دسترسی به محتواي دیجیتالی  هاي جست سازي موتور فراداده، و بهینه

 .الزم است
ی آنها دو ویژگی برجستۀ محتواي دیجیتالی شامل قابلیت ذات: گذاري و استفاده از محتوا  به اشتراك §

. براي بازتولید و توزیع با کمترین هزینه، و استفادة دوبارة آنها بدون فرسایش و کهنگی آنهاست
وجو و یافتن محتواي مرتبط با امکان استفادة آسان و بالدرنگ،  ایجاد توانایی کاربران در جست

  محتواي
  

 ییجیتالد

ایجاد و حفاظت از 
 محتوا

دسترسی و یافتن 
  محتوا

  گذاري به اشتراك
 و استفاده از محتوا

مدیریت و 
 حفاظت از محتوا

درك و آگاهی 
 از محتوا
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توان در گروهها و حجمهاي  محتواي دیجیتالی را می:  مدیریت و نگهداري از محتوا §
که قالبها  همچنان. بندي کرد تر از آنچه که براي محتواي فیزیکی ممکن است، دسته بزرگ

تر از محتواي  یجیتالی نیز بسیار آسانشوند، محتواي د و قطعات مختلف کهنه و فرسوده می
مدیریت و نگهداري محتوا براي . ارز خود در معرض خطر از بین رفتن است فیزیکیِ هم

 .استفادة پایدار و همیشگی و استفاده از آن براي بیش از یک دورة کوتاه ضروري است
اول و رایج ما محتواي دیجیتالی در حال تغییر دادن تصورات متد:  درك و آگاهی از محتوا §

هر چه بیشتر به عصر دیجیتالی . از ارزش اطالعات، دانش، مواد، و منابع اطالعاتی است
انتقال یابیم، الزم است تا محیط، فرصتها، و چالشهاي محتواي دیجیتالی را بیشتر درك 

  .دهیمتري انجام  گذاریهاي آگاهانه کنیم و از آنها آگاه باشیم تا تصمیمها، انتخابها، و سرمایه
یک رکورد مدرکی ایجاد شده، . شود محتواي دیجیتالی در قالب رکوردهاي الکترونیکی ظاهر می

بنابراین یک رکـورد تنهـا اطالعـات    . دریافت شده، و ذخیره شده در طول یک فعالیت عملی است  
رسد، محتواي ثـابتی   وقتی که رکورد از یک منبع آگاه به دست ما می      . خصوصی و شخصی نیست   

نگهـداري از رکوردهـاي     . تواند در شکل سـاختار اولیـۀ ایجـاد رکـورد بـازنمون شـود                که می دارد  
  . الکترونیکی مجاز به دنبال کردن و پشتیبانی از فرایندهاي حفظ و نگهداري آنها نیاز دارد

یک رکورد الکترونیکی رکوردي است که در شکل الکترونیکی ایجاد، دریافـت، و ذخیـره شـده          
تالی رکوردي است که اکنون در شکل الکترونیکی وجود دارد و ممکـن اسـت از      رکورد دیجی . است

در بررسی مقولۀ محتواي الکترونیکی با اصطالحاتی مانند        . ابتدا در قالب الکترونیکی باشد یا نباشد      
مؤلفـۀ دیجیتـالی یـک شـیء دیجیتـالی      . شـویم  رو می مؤلفۀ دیجیتالی و داراییهاي دیجیتالی روبه    

.  که براي بازتولید یک رکورد الکترونیکی یا داراییهاي دیجیتالی دیگر الزم اسـت      ذخیره شده است  
گـردد   اي بازمی  دارایهاي دیجیتالی به تمام انواع اطالعات، متن، گرافیک، تصویر، و مواد چندرسانه           

(Cloonan and Sanett 2005).  
  :(Cutler 2002)مود بندي ن هاي زیر دسته توان با توجه به مقوله محتواي دیجیتالی را می

براي مثال کارکردهاي تولید محتواي دیجیتالی، سیستمهاي مدیریت محتوا، یا :  کارکرد §
 .کارکردهاي تجاري تبلیغاتی و بازاریابی

 .براي مثال آموزش، یا سرگرمی:  بازارهاي کاربران نهایی §
  .روههاي اجتماعیبراي مثال بازارهاي جوانان یا گ:  کاربران نهایی1شناختی  اطالعات جمعیت §
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  (Cutler 2002)بندي محتواي دیجیتالی  چارچوب تقسیم. 4شکل 

  مدلهاي تحلیلی و تعریف محتواي دیجیتالی. 1-1
 اقتصاد خرد در فعالیتهـاي    .شود  دارایی و ثروت در حقیقت بر مبناي اقتصاد خرد یک اقتصاد ایجاد می            

عملیاتی و استراتژیهاي شرکت همچنـین در کیفیـت درونـدادها، زیرسـاختها، مؤسـسات، و مجموعـۀ              
دهنـد و بنگاههـاي و مؤسـسات یـک            قوانین و سیاستهاي دیگري که محیط تجاري را تـشکیل مـی           

 سـوي دولـت و   بنـدي صـنعت از   نظریـۀ خوشـه  . کننـد، ریـشه دارد   جامعه در آن با یکدیگر رقابت می   
تـوان بـه دو    این توجه را مـی    . تحلیلگران سیاستهاي صنعتی توجه بسیاري را به خود جلب کرده است          

  :(Cutler 2002)دلیل دانست 

 بازیهاي تعاملی

 محتواي آموزشی

 آموزش تبلیغات

 خدمات وب تلویزیون دیجیتالی

 وجو درگاهها، جست سرگرمی تعاملی
  بازاریابی مستقیم

 مدیریت روابط مشتري

هاي  شبکه
  توزیع 

ابزار مدیریت دارایی 
 یدیجیتال

 ابزارهاي تولید محتوا

ایهاي  چندرسانه
 تعاملی

سیستمهاي مدیریت 
 )افزارها میان(محتوا 



  تالیمحتواي دیج

 دولتـی بـر     قوانین و سیاستهاي سازمانی و    
محیطهــاي اقتــصاد خــرد تولیــد محتــواي 

 .گذارد دیجیتالی تأثیر می

ــازار   ــر ب ــصاد کــالن ب محیطهــاي اقت
موجود براي محتواي دیجیتالی تأثیر     

 .گذارد می

المللـی   سـازي و بـین     تأثیرات جهانی 
کردن پارامترهاي شرکتها و بازار را      

 .کند باز تعیین می

تـواي دیجیتـال   پارامترهاي تجـاري موجـود بـراي مح    
وسـیلۀ   براي مثال مدلهاي تجاري جدید ایجاد شده به (

ــط   ــزوده، رواب ــروت و ارزش اف ــد ث ــر تولی ــابع متغی من
 ).زنجیرة ارزش اقتصادي جدید

پارامترهـــاي اقتــــصادي  
براي مثـال   (عملیات بازار   

ــه ــشها و   هزین ــاي تراکن ه
 ).کارایی و بازده بازار

 بنگاه اقتصادي

 بازار

  مؤسسات
 )نظامهاي حقوقی و قانونی(

هر یـک  . تواند با رویکرد کل به جزء یا با رویکرد جزء به کل صورت گیرد   تجزیه و تحلیل بخشها می    
اي را در زمینۀ کاربردپذیري و سـودمندي   از این رویکردها به چارچوبی نیاز دارد که ابزارهاي تحلیلی ویژه   

بخشهاي مؤثر بر عملکرد یک بنگاه اقتصادي و شکل شش شکل پنج تجزیه و تحلیل . در آن وجود دارد
  .دهد تأثیر پیشرفتهاي صنعتی را بر تولید محتواي دیجیتالی نشان می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Cutler 2002)تجزیه و تحلیل بخشهاي مؤثر بر عملکرد یک بنگاه اقتصادي . 5شکل 
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  (Cutler 2002)جیتالی بافت صنعتی تولید محتواي دی. 6شکل 

  
تري از خدمات اینترنتی پیوسـته   الزم است تا محتواي دیجیتالی را درون زنجیرة ارزش گسترده         

تراکنشها و ارتباطات، و نـه محتـوا   . و در زیر خط زنجیرة تأمین قالبهاي فناوري و ابزارها جاي داد          
رو  از ایـن . اند ر اینترنتی پیوسته بودهت دهندگان اولیۀ این بازارهاي گسترده       و شکل  1در واقع پیشرانها  

اي از یـک   هـاي کـاربردي، زیرمجموعـه    زنجیرة ارزش صنعت محتواي دیجیتالی و توسعۀ برنامـه        
اي پیوسـته را نـشان    شکل هفـت زنجیـرة ارزش خـدمات شـبکه     . تر است   اکوسیستم بازار گسترده  

  . دهد می

 آموزش و خدمات ساخت و تولید

اعتبار شده به عنوان تأمین 
 کاالهاي عمومی

دادن یارانه براي شکست 
  صنعتۀبازار یا توسع

 بخش فرهنگی صنایع خالق
صنایع 
 فرهنگی

 شرکتهاي خالق

 سیاست اجتماعی سیاست اقتصادي

 تولید محتواي دیجیتال
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  (Cutler 2002)اي پیوسته  دمات شبکهزنجیرة ارزش خ. 7شکل 

  
شود تا کاربرد و سودمندي یک مدل زنجیرة ارزش محدود و فشرده در توسـعۀ   در اینجا تالش می  

بررسی و مرور مدل ایجاد شده در دهۀ گذشته و کـاربرد آن در  . محتواي دیجیتالی نشان داده شود   
طور قاطع ثابت شده  ر طول زمان بهدهد که این مدل د    ، نشان می  1994وکار محتوا در سال       کسب

  .دهد شکل هشت زنجیرة ارزش محتواي دیجیتالی را نشان می. شود است، بازتولید می

تولیدکنندگان 
 محتوا

ناشران و 
 نویسان برنامه

کنندگان  فراهم
خدمات 

 ابطهاي کاربرير
کنندگان  فراهم

 اي تسهیالت شبکه
 خدمات محتوا

کنندگان  فراهم
 اي خدمات شبکه

خدمات 
 ITپشتیبانی 

افزار و  نرم
 IT افزار سخت اي نظامهاي شبکه  هاي کاربردي برنامه

  رساناها نیمه
  و اجزاء
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  (Cutler 2002)یک زنجیرة ارزش محتواي دیجیتالی . 8شکل 

 ایها رسانهزنجیرة ارزش چند

 توزیع فیزیکی
 یا ها شبکه
هاي  دروازه

 اطالعاتی

 فروشندگان لوازم -
  کامپیوتر

  فروشان  عمده-
  فروشیها  کتاب-
   ویدئو کلوپها-
  بروشورها-

   تلویزیون تعاملی-
  هاي خصوصی  شبکه-
   سایتهاي اینترنتی-
  تعاملیهاي  پایانه-

  تجهیزات
 هافناوری

   کامپیوترها-
هاي   برنامه-

  رمزگشا
 دیسکهاي -

  نوري
 مرورگرها -
 ترنتیاین

   پدیدآوران-
 متخصصان -

  انیمیشن
 نویسان  برنامه-

 ابداع؛ تولید
رمزگذاري؛ 
 ذخیره؛ بازیابی

 سازي؛ کاربرد توزیع؛ شبکه

ادراك، طراحی و 
اجرا به همراه اعطاي 
اختیار، ابراز، بیان، و 
 اجراي برنامه

رمزگذاري یا 
ذخیرة محتواي 
تولید شده در 

اشتراك  شکلی قابل
 و استفاده

سازوکارهایی براي 
عرضۀ تولیدات محتوا 
 یا عناوین به بازار

مصرف و 
استفادة دوباره 

 از محتوا 

 کارگیري                                        توزیع                                                 بهتولید یا توسعه             

  مؤلفان -
   نویسندگان اینترنتی-
 فیلم  تولیدکنندگان-
  ویزیونیا تل

   ناشران-
  ها  موزه-

 ناشران منابع -
 اي چندرسانه

تولید 
 محتوا

توسعۀ 
 انتشار اه برنامه
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براي مقایسه، این مطالعه را در کنار یک مدل استفاده شـده در یـک مطالعـۀ کانـادایی در زمینـۀ                  
ترین تفاوت این اسـت کـه مـدل اسـترالیایی پیـشین               مهم). شکل نه (دهیم    ایها قرار می    چندرسانه

سـازي    تولیـد و ذخیـره  تأکید بیشتري بر کارکرد سیستمهاي مدیریت محتوا در رابطه بـا قالبهـاي            
یکـی از  . شـود  اي مرتب بر اهمیت آنها افزوده می   دارد، کارکردهایی که در معماري محتواي شبکه      

 1ایرادهاي تجزیه و تحلیل زنجیرة ارزش سنتی این است که بـر فراینـدهاي خطـی و تسلـسلهاي         
ی غیرخطی اسـت و  در یک محیط اینترنتی پیوسته، یک فعالیت به صورت افزایش. بازار داللت دارد 

  . )10شکل  ( در این مورد مناسب است2استفاده از اصطالح شبکۀ ارزش

  

 (Cutler 2002)تعامالت موجود درون یک شبکۀ ارزش دیجیتالی . 10شکل 

هاي ارزش محتوا در بین بخـشهاي محتـواي دیجیتـالی بررسـی شـده در ایـن              پویایی زنجیره 
هـاي کـاربردي و فناوریهـاي         نقش و اهمیت بازارها بـراي برنامـه       . رسد  نظر می   وت به مطالعه متفا 

تغییـرات در محـیط توزیـع، از تولیـد محتاطانـه و       . محتواي دیجیتالی نیز متفـاوت اسـت      پشتیبان  
کننـدگان را، بـا    کارانه تا دسترسی اینترنتی پیوسته، روابط بین تولیدکنندگان محتوا و توزیع    محافظه

تعاملها و همکاریهاي متقابل افزایشی تلفیـق و       . دهد  اي تغییر می    افزایشی بر کانالهاي شبکه   تأکید  

همکـاري  به وسیلۀ   کاربر  
بـا  متقابل اینترنتی پیوسته    

ــده  ــاري تولیدکننـ همکـ

دکنندگان تولی
   محتوا

  ایجاد داده

  ناشران
 ها دهندگان بسته  ارائه  

  مدیریت
 رمزگذاري داده

کنندگان  فراهم
 شبکه و خدمات

 انتقال داده

 کاربران

 دستکاري داده
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اي  ملحق شدن کاربران نهایی در سیستم تجاري، تعامل با تولیدکنندگان محتوا و کانالهاي شـبکه             
 هـاي کـاربردي و    تعامل و همکاري متقابل نیازمندیهاي جدیدي را براي برنامـه         . کند  را تقویت می  

تولید دیجیتالی تعاملی، سیـستم تجـاري تلویزیـون و          . نماید  افزارهاي مدیریت محتوا ایجاد می      نرم
به همین دلیل سازماندهی بـازار بـراي   . )12 و 11شکلهاي  (دهد تغییر میبسیار بازیهاي تعاملی را  

اي  این کارکردهاي جدید از اهمیت باالیی براي بنگاههـاي نـشر متـصدي یـا اپراتورهـاي شـبکه         
هر گونه افزایشی در فعالیت بین کانالها موجب افزایش احتمال درگیـري فعـال بـا               . استبرخوردار  

   .شود وکار می کاربران نهایی در پویایی سیستم کسب
الزمـۀ  . آموزش یکی از بخشهاي دیگري است که محتواي دیجیتالی در آن بسیار اثرگذار است       

قـراري ارتبـاط قـوي روزافـزون و تبـادل نقـشها بـین          ایجاد و ارائۀ محتواي آموزشی دیجیتالی بر      
 الزمـۀ ایجـاد چارچوبهـا و قالبهـاي الزم بـراي فـراداده و               .کـاربر آن اسـت    تولیدکنندة محتـوا و     

. اسـت کـاربري  مخزنهاي آرشیوي برقراري یک ارتباط قوي میان سازندگان سیستم و محیطهاي          
متقابل و پیچیده بین سـاختارهاي سـنتی و   در نهایت الزمۀ ایجاد سیستمهاي توزیع ایجاد تأثیري         

 شـبکۀ  13 شـکل  .محلی مدارس و مؤسسات آموزشی، و محیطهاي آموزشی مجازي جدید اسـت        
  .دهد ارزش محتواي دیجیتالی در بخش آموزش را نشان می

هـا، و بازیهـا    هاي ارزش محتواي دیجیتالی در آموزش، رسـانه  ها و شبکه پس از بررسی زنجیره   
 مطرح است که محتواي دیجیتالی با هـر محتـواي دیگـري چـه تفـاوتی دارد؟                  این پرسش اصلی  

  :اند از برخی از این تغییرات و تفاوتهاي مشاهده شده در تولید محتواي دیجیتالی عبارت
  دامنۀ فعالیتهاي ترکیبی؛ §
  نیازمندیهاي مهارتی متفاوت یا اضافی؛ §
  و ترکیبهاي مهارتی مرتبط؛ تمرکز مداوم و فزاینده بر روي ماهیت گروههاي خالق، §
 وکار؛  ارتباطهاي تغییریافتۀ سیستم کسب §
  قابلیت استفادة دوباره از محتواي دیجیتالی؛ §
 .هاي تبدیل فناوري و تولید به کاال  کوتاه شدن چرخه §

  



  تالیمحتواي دیج

 )دو سویه(تلویزیون تعاملی 

 تولید خالق

ارزشهاي تولید متغیر؛ تدوین 
 محتوا

 رمزگذاري؛ ذخیره؛ بازیابی

گر  افزار هدایت سازي؛ نرم هفشرد
محتوا؛ قالبهاي مشترك بین 

 کانالها

  کانالهاي چندگانه؛ 
پهناي باند وسیع؛ سیستمهاي 
 مدیریت محتواي توزیعی

برداري؛  مسائل نسخه
 کنترل قالب

  

  (Cutler 2002)شبکۀ ارزش بازیهاي تعاملی . 11شکل  

 بازیها

 تولید خالق

نویسندگان کدهاي 
نویسی؛ طراحان؛  برنامه

 ...گرافیستها؛ موسیقیدانان؛ 

 رمزگذاري؛ ذخیره؛ بازیابی

  قالبهاي فناوري
دهنده؛ فناوریهاي  وسایل توسعه

 ولیدساخت و ت

 سازي توزیع؛ شبکه

محیطهاي پهناي باند وسیع و 
 ؛چندبازیگره؛ کنسولهاي بازي

 هاي برتر یکپارچه جعبه

 استفاده

 ...ایجاد تجسم و 



  ي دیجیتالیفصل اول ـ تعاریف محتوا
  

  
  (Cutler 2002)شبکۀ ارزش محتواي دیجیتالی در بخش آموزش . 13شکل 

  

فنـاوري  . کنـد  وجود دارد و فعالیت میاي است که در آن  محتواي دیجیتالی متفاوت از محیط فناوري  
هـاي کـاربردي    اطالعات و ارتباطات اکنون یک وسیلۀ مناسب است؛ نکتۀ مهم ایـن اسـت کـه برنامـه        

 رشدي بین  رسد که تفاوت روبه از این رو به نظر می  . دیجیتالی و محتواي دیجیتالی وسیله و کاال نیستند       
هـاي کـاربردي وجـود     کار براي تولید محتوا و برنامهو وکار فناوري جدید و مدلهاي کسب      مدلهاي کسب 

  . داشته باشد
شـکل مـؤثري تـأثیر     تبلیغات و بازاریابی از دیگر بخشهایی است که از محتـواي دیجیتـالی بـه     

دهـد و   بندي کوچک مدل تبلیغاتی پخش سـنتی را تغییـر مـی    بازاریابی مستقیم و تقسیم   . گیرد  می
ایـن امـر ارزش جدیـدي را بـراي         . ابـط بـازاري جدیـد اسـت       اي و رو    نیازمند قابلیتهـاي مؤسـسه    

هاي کاربردي مـدیریت روابـط مـشتریان و           هاي دیجیتالی همانند برنامه     سیستمهاي مدیریت داده  
اي تعامل متقابل با کـاربران نهـایی در    الزمۀ بازاریابی شبکه. دهد ایجاد پروفایل براي آنها ارائه می  
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   ارزش تبلیغات اینترنتی پیوستهۀشبک. 14شکل 

عنوان ابزار مفیدي در شناسایی بخشهاي پویـاي خـاص مـؤثر در تکامـل               مدل شبکۀ ارزش به   
نکتۀ قابل توجه اینکه عوامل پیـشران و        . وکار محتواي دیجیتالی شناخته شده است       مدلهاي کسب 

  .ر بخشهاي مختلف بررسی شده در این مطالعه نقش دارندپویاي مختلفی وجود دارند که د
روي دیگر سکه این است که آنچه بین بخشهاي محتواي دیجیتالی رایـج و مـشترك اسـت را     

اول اینکـه سیـستمهاي مـدیریت    . دسـت آمـد   از این بررسی سه مشاهدة مهم بـه       . شناسایی کنیم 
انـد و پویـایی همـراه بـا      ي پیـدا کـرده  رشد محتوا در عملیات شبکۀ سنتی و متمرکز، اهمیت رو به    

دوم اینکـه  . هاي ارتباطات سنتی است سیستمهاي مدیریت محتوا متفاوت از پویایی همراه با شبکه     
افزایش میانکنش نقش کاربر نهایی و محـیط کـاربر نهـایی را در سیـستمهاي توسـعه و تحویـل                

کننـدة   تولیدکنندة محتوا و مـصرف هاي بین  سوم اینکه توزیع و قدرت واسطه  . دهد  محتوا تغییر می  
  . )15شکل  (هاي اقتصادي در سراسر زنجیرة ارزش صنعتی است آن عامل اصلی بازده
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  هاي اقتصادي  توزیع بازده. 15شکل 
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 اسـت کـه   اعتقاد بر ایـن   .  به پویایی استفاده از آن مرتبط است       1مون محتواي دیجیتالی  مسئلۀ مهم پیرا  

 بلکـه فراینـدي پویـا و متحـرك شـامل       تهـا نیـس     این محتوا اطالعات ایستاي موجود در قفـسه       
ارزش اسـتراتژیک   . رسانی، ارائۀ دستورعمل، و اجراي یـک جریـان کـاري از دانـش اسـت                 آگاهی

تـوان محتـواي      مـی . تواند مانند یک مایع سیال عمل کنـد          است که می   محتواي دیجیتالی در این   
کند تا بتوانـد بـه    اي تصور کرد که سازمانی را هدایت می زايِ فکري دیجیتالی را مانند عامل انرژي   

بـا  . وکار دسترسی بهنگام داشـته باشـد        اطالعات مهم و حیاتی در شرایط حساس یا سخت کسب         
وکار محتواي دیجیتالی ابزاري بـراي مـدیریت و ادارة            اي روزانۀ کسب  وجود ارزشمند بودن فعالیته   

بـه ایـن ترتیـب کـه بـا ایجـاد شـرایط بهینـۀ         . منفعـل و مبتکرانـه اسـت       سازمان به صورت غیـر    
خودکارسازي فعالیتها و وظایف از زمان ارزشمند نیروي انسانی بـراي ایفـاي نقـشها و فعالیتهـاي                

هـاي   بـراي اسـتفاده از محتـواي دیجیتـالی توجـه بـه نکتـه       . کنـد  خالقانه و نوآورانه استفاده مـی   
  :استراتژیک زیر الزم است

اي از  استفادة مؤثر از محتواي دیجیتالی به زنجیرة گسترده .ماشین آالت و نظام دانش  §
این زنجیره شامل . هاي کاربردي، و سیستمهاي اطالعاتی وابسته است ابزارها، برنامه

هاي کیفی و رومیزي و تلفنهاي همراه دیجیتالی و هوشمند است اما اقالمی مانند کامپیوتر
کننده از کارکردهایی  افزارهاي جدید پشتیبانی نرم. شود تنها به این اقالم محدود نمی

وگوي گروهی اینترنتی و پیوسته، همگی در تالشند  همچون تعامل بهنگام یا اتاقهاي گفت
در همین راستا . اك محتواي دیجیتالی را ایجاد نمایندتا شرایط استفاده از جنبۀ تبادل و اشتر

شود، و هر گونه عملیات  اندازي می خط مونتاژي با هدف تولید یک محصول استقرار و راه
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سازي جریان اطالعات و محتواي دیجیتالی بین افراد طراحی  الکترونیکی براي بهینه
 .شود می
براي . براي محتوا یا دانش خود ندارندبسیاري از سازمانها استراتژیی . فیلترهاي ربط  §

نمونه، تولید و کاربرد محتوا مانند استفاده از منابع اطالعاتی در همۀ سازمان گسترده شده 
اي از نیازهاي اطالعاتی سازمان، یا روش  است، بدون اینکه درگیري و بررسی واقعی 

در نتیجه، استفادة . اشته باشداي براي پشتیبانی از کاربران اصلی با منابع دانش وجود د بهینه
افراد از محتواي الکترونیکی، چه با مراجعه به مخزنهاي آرشیوي درون سازمان و چه 

نظم و  کنندگان محتواي باارزش، بی مراجعه به منابع خارجی مانند شبکۀ وب یا فراهم
 برداري و گسترش محتواي دیجیتالی این یکی از خطرات واقعی در نسخه. پرهزینه است

کند زیرا  اي را براي کارمندان ایجاد می است که این محتوا مزاحمتها و دردسرهاي پرهزینه
ابزارهاي خدمات محتواي . بري براي یافتن محتواي مرتبط الزم است وجوهاي زمان جست

 افراد را در ایجاد ابزارها و مخرنهاي آرشیوي مناسب از ،باارزش و درگاههاي داخلی
استراتژي دانش و محتواي . سازند ناسایی محتواي مناسب توانا میمحتواي مرتبط براي ش

مؤثر با تعیین محتوا و اطالعات مرتبط آغاز و با شناسایی بهترین استفادة افراد و منابع 
 .کند پیشرفت می

شبکۀ اینترنت فرهنگ تبادل اطالعات و دانش را پرورش داده . 1هاي تخصصی شبکه  §
 به سمت گروههاي دانش و مخزنهاي سازمانی کوچک و این فرهنگ سازمانی جدید. است

هاي   رویکردي جدید و رو به تکاملی براي ایجاد شبکه2گروههاي کار. منزوي گرایش دارد
تر است که به پر و یکپارچه کردن فاصلۀ بین افرادي که تخصص و   گسترده3کارکردي میان

وگویی بین یک  یجیتالی گفتمحتواي د. کند دانش سازمان را در اختیار دارند، کمک می
واسطه بودن و  ویژه مستقیم و بی ، بهیویژگیهاي محتواي دیجیتال. شرکت و بازار آن است

نیازهاي کلیدي . کند وگو را الزم می تأثیر آن، توجه استراتژیک به چگونگی انجام این گفت
نندگان ک ها، شریکان، تأمین محتواي در حال پیدایش از ناشران خارجی، منابع داده

هاي  ایجاد و گسترش شبکه .کنند وکار را هدایت می ، و دیگران کسب4سپاري برون
سازي مؤثر نیاز افراد و گروهها براي دسترسی به منابع اطالعاتی  تخصصی به شخصی

تواند ابزارهاي مؤثري جهت ایجاد اجتماعات و  نیازهایی محتوایی گروهها می. وابسته است
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د که افراد بتوانند در آن دانش خود را مبادله کنند و از دیگران گروههاي الکترونیکی باش
 .بیاموزند

الزم است که کارکردهاي ایجاد و گسترش محتواي اینترنتی، همانند . 1وگوي محتوا گفت  §
توسعۀ و بازاریابی، ارتباطات یکپارچه، خدمات فروش، خدمات پس از فروش به مشتریان، 

تر در  ی از یک سیستم استفاده و توزیع اطالعاتی بزرگعنوان بخش به و مانند آن محصول
کند و  شبکۀ اینترنت سطوح جدید همکاري بین سازمانها را پشتیبانی می. نظر گرفته شود

اي با چالش ایجاد، گسترش، و  طور فزاینده در مقابل، سازمانها به. دهد آن را گسترش می
که ممکن است  جایی. رو هستند هاي گستردة خود روبه اشتراك اطالعات در بین شبکه

سپاري،  کنندگان برون کنندگان، فراهم اي به کارمندان، شرکت ارتباطات به شکل بسیار ویژه
خریداران، مشتریان . کنندگان معطوف یعنی تنها مخاطبان داخلی هدایت شده باشد و تأمین

 الیۀ متفاوت گران صنعت خود احتمالی، و دیگر مخاطبان بازار مانند مطبوعات و تحلیل
  .دهند کاملی از چالشهاي ارتباطات را ارائه و نشان می
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هـاي زمـانی اسـتهالك     هاي تولید، برنامه    وکار شامل برنامه     کسب 1برخی از اجزاي اصلی مدلهاي    
هـاي خـدمات،    کننـدگان، اسـتراتژیهاي فـروش، توافقنامـه        هاي مالی، توافق با تأمین      منابع، برنامه 

عنـوان مـشتري اصـلی     هـا بـه   گرچـه کتابخانـه  . گذاري، و شرایط استفاده هـستند    طرحهاي قیمت 
هـاي فـروش بـه همـۀ اجـزاي            محتواي الکترونیکی ناشران دانشگاهی، گردآورنـدگان، و واسـطه        

گـذاري و نکـات حقـوقی و      دهنـد، طـرح قیمـت       کنندة خود توجه نشان می      مدلهاي تجاري فراهم  
گذاري و ضوابط، تنها دو مـورد   با این وجود قیمت   . کنند  ترین توجه را به خود جلب می      مجوزها بیش 

سیستمهاي توزیـع، کـشف، و ارائـه بـه          . از شرایط چندگانۀ دسترسی به محتواي دیجیتالی هستند       
بـراي درك بهتـر     . توان پیرامون بایگانی و آرشیو صـحبتی نداشـت          اي اهمیت دارند که نمی      اندازه

  .ی، باید به ویژگیهاي اصلی محتواي دیجیتالی توجه کردشرایط دسترس
برخـی  . گذاري براي محتـواي دیجیتـالی علمـی و دانـشگاهی انـدکی مبهمنـد              مدلهاي قیمت 

 شـناورند کـه مـسیر هـر طـرح           2طور آزاد از تمـام نقـاط اتـصال          گذاري به   معتقدند مدلهاي قیمت  
نظـران   صاحب. دنگشای  پذیرش است، می  کم براي گروه درگیر با آن قابل        گذاري را که دست     قیمت

گـذاري بایـد    دیگر که شاید موافق نظرات عصر صنعتی باشند، اصـرار دارنـد کـه مـدلهاي قیمـت        
گـذاري   راه بالقوة سوم این است که مدلهاي قیمت. هاي واقعی تولید وابسته باشند دقت به هزینه  به

  . گذاري شوند تالی سرمایهو ضوابط محتواي دیجیتالی با توجه به ماهیت محتواي دیجی
 ءگردد که ویژگیهاي فیزیکـی یـک شـی    می مفهوم قابلیت توانایی انجام کار به این واقعیت باز    

بـه  . سـازد  کند، ممکن می کارکردهاي مختلفی را براي فردي که آن را دریافت یا از آن استفاده می 
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وقتی این مـسئله دربـارة   . کنند عبارت دیگر، ویژگیهاي اشیاء امکان یک اقدام و عمل را تعیین می          
اي کـه ایـن محتـوا را ارائـه          شود، نه تنها الزم است تا شیِ فیزیکـی          محتواي دیجیتالی مطرح می   

  .ودافزار و ساختار محتواي دیجیتالی نیز توجه نم بلکه باید به نرمگرفت  در نظر ،کند می
ویـژه   بـه . جدیدندوکار  کسبي اي به دنبال مدلها طور فزاینده شرکتهاي فعال در زمینۀ محتوا به   

بیـشتر  . انـد  وکار اینترنتی شکـست خـورده   به این دلیل که بسیاري از مدلهاي محتواي حوزة کسب 
کننده تمرکـز   پذیر، یا راحتی پرداخت از دیدگاه مصرف       این مدلها پیرامون روشهاي پرداخت انعطاف     

جـاي توزیـع محتـوا در      هند تـا بـه    د  در حال حاضر، برخی از تولیدکنندگان محتوا ترجیح می        . دارند
هایی با پهناي باند سیار توزیع کنند، زیـرا        هایی با پهناي باند ثابت، محتواي خود را در شبکه           شبکه

یکـی از ایـن     . در این شیوه وسیلۀ مستقیمی براي گردآوري حـق اشـتراك مـشترکین وجـود دارد               
این حالت مـشترکان اغلـب بـدون    چون در   . هاي اپراتوري است    هاي مستقیم دریافت هزینه     وسیله

همچنـین،  . کننـد  هاي موجود در قبض تلفنـشان، را پرداخـت مـی      هایی مانند هزینه    مقاومت هزینه 
دسـت آوردن محتـوا در حـال حرکـت و              ممکن است آنها بیشتر آماده باشند تا جهـت راحتـی بـه            

در ایـن  . رداخـت کننـد  هـا را پ  مأموریت، وقتی که دیگر منابع اطالعاتی در دسترس نیستند، هزینه        
طـور فعـال     زیرا کـاربران مجبورنـد تـا بـه    ،کند میان، پهناي باند اغلب مانعی در پرداخت ایجاد می 

دهنـد کـه     و خدمات مشابه نشان مـی 1»تیونز آي«. جزییات مربوط به کارتهاي اعتباري را پر کنند     
ـ     د حتـی اگـر ایـن عنـصر     مردم به پرداخت هزینه براي عناصر مجزا و جداگانۀ محتوا گـرایش دارن

عنـوان   تواننـد بـه   بنابراین تنها مدلهاي توزیع و پرداخت نسبت به خـود محتـوا مـی   . موسیقی باشد 
بـا ایـن وجـود، فرهنـگ محتـواي رایگـان بـر روي            . ابزاري جدید و مبتکرانه در نظر گرفته شوند       

بـراي خـدمات اینترنتـی    کند، یا کاربران تمایل ندارند تـا      اینترنت در مقابل این مسئله مقاومت می      
طور کلی، کاربران تمایل ندارنـد   دهد که به مطالعات نشان می. پیوسته هزینۀ زیادي پرداخت نمایند 

یـک روزنامـۀ   . تا بیش از معادل چهار یورو براي یک خدمت اینترنتی پیوسته هزینه پرداخت کننـد       
 دسترسی بـه یـک خـدمت        عنوان یک راه حل پرداخت کوچک براي        ایرلندي نیز از تلفن همراه به     

کننـد و    تلفـن پیـام ارسـال مـی    ةکاربران به یک شمار  . محتواي اینترنتی پیوسته بهره گرفته است     
آنها این کد   . کنند  وسیلۀ اینترنت دریافت می      ساعته به محتواي روزنامه به     24کدي براي دسترسی    

  . کنند را در رابط کاربر شبکۀ وب موجود در کامپیوترشان تایپ می
در این حالت هیچ اشتراك فـردي   . کند  کرد بالقوة دیگر، استفاده از محتوا را اندازه گیري می         روی

طـوري کـه    کنـد، بـه   کنـد هزینـه پرداخـت مـی      وجود ندارد، کاربر فقط براي آنچه که استفاده می        
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کنند و الزم اسـت بـراي مـسائل راحتـی      ه مشخص به تنهایی براي پهناي باند عمل نمی ارائه شد 
  .اندیشی شود پرداخت چاره
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 اطالعات دیجیتالی. 4-1

افزار، داستانهاي خبـري،      سازي مانند نرم    کاالهاي اطالعاتی شامل تمام محصوالت قابل دیجیتال      
خـدمات اطالعـاتی   . دئوکلیپها، و گزارشهاي پژوهشی اسـت گزارشات بورس، موسیقی، تصاویر، وی    

وسـیلۀ شـبکۀ    در واقع خدماتی هستند که کاالهاي اطالعاتی را فراهم و دسترسی بـه آنهـا را بـه               
اي از  وجو، و راهنماهاي اینترنتـی نمونـه        پست الکترونیکی، خدمات جست   . کنند  اینترنت ممکن می  

هـاي ثابـت بـاالیی را     ها و خدمات اطالعاتی باید هزینه     از آنجا که کاال   . خدمات اطالعاتی هستند  
گذاري سـنتی کـه    هاي متغیر آنها نزدیک به صفر است، استراتژیهاي قیمت بازیافت نمایند و هزینه  

گیرنـد بـراي کاالهـاي اطالعـاتی مناسـب و سـودمند         در نظر مـی  1قیمت را برابر با هزینۀ نهایی     
اند تا استراتژیهاي زیادي را بر اساس تمایل          وشش نموده فروشندگان کاالهاي اطالعاتی ک   . نیستند

دست آوردن سود ایجـاد نماینـد و گـسترش دهنـد و نـسبت بـه        مشتري براي پرداخت با هدف به 
دهـد کـه فروشـندگان از         نوشتجات گوناگون نشان مـی    . اي ایجاد نمایند    رقباي خود مزیت رقابتی   

، و دیگـر  3گـذاري بهـاي ثابـت    بردي، قیمـت هـاي کـار   ، بسته2روشهاي ایجاد ویرایشهاي مختلف  
  .(Lee, Yu, and Kim 2006)اند  روشهاي تعیین و تشخیص قیمت استفاده کرده

. شـوند   کار گرفته می    معتقد است اطالعات دیجیتالی در هر جایی ایجاد، ذخیره، و به          » بریگان«
نـوان بخـشی از زنـدگی     ع  طور تقریبی همۀ مردم کانادا اکنون نوعی از محتواي دیجیتالی را بـه              به

، انواع مختلفـی  یکنند، و به اندازة دالیل موجود براي تولید محتواي دیجیتال           روزمرة خود ایجاد می   
هـا؛ انتـشارات، مـدارك و     هاي سنتی مانند کتابها، مجالت، روزنامه بیشتر رسانه. از آنها وجود دارند   

 آرشـیوي و ابزارهــاي  هـاي  هـا، مجموعــه  نوشـته  هـاي دولتــی؛ صـفحات صـوتی؛ دســت    پیـشینه 
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؛ فیلم، ویـدئو، و محتـواي سـازمانهاي پخـش     1اي نامه وجوي آنها؛ منابع تبارشناسی و شجره    جست
هـا؛ قـوانین و مقـررات و احکـام مـوردي؛       هـا و اطلـسها؛ مجـسمه      صدا و سـیما؛ عکـسها، نقـشه       

هـا و گالریهـا؛ در    ها؛ منابع مرجع؛ منابع آموزشی؛ آثار هنـري موجـود در مـوزه        ها و رساله    نامه  پایان
هـا، تـصاویر موجـود در         علوم کاربردي، اطالعات ارائه شـده در قالـب جـدولها، نمودارهـا، نقـشه              

افزارها اکنـون در قالبهـاي دیجیتـالی     سازیها، الگوریتمها، مدلها، و نرم ، شبیه2حسگرهاي از راه دور   
بهـاي دیجیتـالی تبـدیل      صورت قابل تـوجهی بـه قال        بیشتر این شکلهاي محتوایی به    . وجود دارند 

  .دهند اند و به ایجاد و سیر تکامل خود در قالب دیجیتالی ادامه می شده
انـد را بایـد بـه ایـن مجموعـۀ       صورت اینترنتی ارائه شده اي از شکلهاي جدید محتوا که فقط به         دامنه

 اطالعـاتی،  سـایتها، بانکهـاي   هـاي الکترونیکـی، وب   نامـه . گوناگون از اطالعات دیجیتالی اضافه نمـود   
هـاي سـایتها، بازیهـاي اینترنتـی چنـدکاربره، درگاههـاي اطالعـاتی، و                 ، نقـشه  3وبالگها، منابع ویکـی   

در . وسیلۀ کاربران، تـصاویر و ویـدئوها برخـی از ایـن شـکلها هـستند          پروفایلهاي اینترنتی ایجاد شده به    
  .تی مبتنی بر وب هستندطور ذا تر، و به تر، سیال تر، مشارکتی دوام اغلب موارد این مواد بی

طور گسترده شامل همـۀ مـواد    طرح استراتژي محتواي دیجیتالی کانادا محتواي دیجیتالی را به        
 و ذخیره شده در یـک   ،دیجیتالی ایجاد شده، استفاده شده، به اشتراك گذاشته شده، قابل دسترس          

سـتاي یـک زنجیـرة    توانند به صورت موجـودي در را       اطالعات می . کند  قالب دیجیتالی تعریف می   
بنـدي شـده    سـازي شـود و محتـواي بـسته     هاي خام در یک طرف مفهـوم       ارزش با ردیفی از داده    

همچون فایلهاي ویدئویی یـا مقـاالت علمـی موجـود در مجـالت داوري شـده، در طـرف دیگـر           
در این استراتژي، اصطالح اطالعـات دیجیتـالی شـامل تمـام شـکلهاي مـواد       . سازي شوند   مفهوم
 Berrigan and Boismenu)ی است که در راستاي ایـن زنجیـرة ارزش قـرار دارنـد     دیجیتال

2007).  
برانگیز بودن مدیریت و نگهداري اطالعات دیجیتالی روشـن اسـت، امـا تـاکنون        با آنکه چالش  

تالشهاي اندکی دربارة انتخاب رویکردي یکپارچه براي برآوردن و رفع ایـن چالـشها انجـام شـده        
مر این است که ابزارها و فعالیتهاي ذخیره و نگهداري تکاملی هستند بـدین معنـا        دلیل این ا  . است

شوند بـه همـین دلیـل منـابع موجـود       تر می کنند و کامل رویم بیشتر رشد می     که هر چه جلوتر می    
محتواي دیجیتالی هم جداي این مسیر به رشد و تکامل خـود           . براي توجه به این مسئله محدودند     

شـدت در    بـه 4ز طرفی حفاظت و نگهداري دانش و اطالعات و تجلیـات فرهنگـی            ا. دهد  ادامه می 
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تواننـد بـا کمتـرین مواظبـت      مواد آنالوگ مـی . گیرد  یک محیط دیجیتالی در معرض خطر قرار می       
اي از مـواد اطالعـاتی    توان امید داشت که هیچ شکل الکترونیکـی   براي قرنها باقی بمانند، اما نمی     

هـیچ معـادل و     . بدون اقدامات مراقبتی و شاید گسترده وجود داشته باشد        بیش از یک مدت کوتاه      
، طومارهـاي   2»مایـان «هاي    نوشته  ، سنگ 1»کسوالسکا«اي از نقاشیهاي غار       جایگزین دیجیتالی 

در همین مـورد، حتـی   . ، یا انواع دیگر دانش باستانی کشف شده وجود نخواهد داشت     3دریاي مرده 
 وجود نداشته باشـد   4»امیلی دیکنسون «ین دیجیتالی از شعرهاي     ممکن است هیچ معادل و جایگز     

که تنها براي سالهاي کمی در شکل اصلی خود قبل از انتشار آنها پـس از مـرگ نویـسنده وجـود            
ضبط دیجیتالی خالقیت و دانش عصر حاضر در معرض خطر نـابودي و زوال کلـی اسـت        . داشتند

رونـد یـا بـدون اسـتفاده       و قالبهـاي فـایلی از بـین مـی    افـزاري  هاي نرم زیر در آینده بیشتر برنامه  
هاي ضبط از بین خواهند رفت و خطرات دیگر ناشی از پیـشرفتهاي             شوند، نوارها و سایر رسانه      می

 قالبهـاي   اي کـه بـه   بنابراین شانس بقا مـواد اطالعـاتی  . سریع فناوري اطالعات پدید خواهند آمد    
  .(Lefurgy 2005) است جدید ارتقا نیافته باشند، بسیار اندك

 کاالهاي اطالعاتی دیجیتالی. 4-2

 5یکی از موارد گستردة مرتبط با محتواي دیجیتالی آشنایی با انـواع کاالهـا و تولیـدات دیجیتـالی          
یک کاالي اطالعاتی دیجیتالی نوع خاصی از کاالي دیجیتالی است کـه کـاربرد اصـلی آن        . است

عنـوان   عنـوان حقـایق خـام و اولیـه و اطالعـات بـه        بـه داده. در تحویل اطالعات یا آموزش است 
کاالهـاي  . شـوند  اند و براي افراد بامعنا و سودمندند، تفسیر مـی  هایی که در قالبی شکل گرفته  داده

هاي مختلـف از   افزارند و طیفی با درجه    اطالعاتی دیجیتالی بیشتر شامل ترکیبی از اطالعات و نرم        
کاالهـاي اطالعـاتی دیجیتـالی در    . توان براي آن در نظر گرفت  میافزار یا اطالعات را  ترکیب نرم 

وجو و سیستم ارسال پیـام   هاي الکترونیکی با قابلیتهاي جست   همه جا حاضر و شامل انواع روزنامه      
، مجالت الکترونیکی، گزارشهاي آب و هواي الکترونیکی، نمودارهـاي          6وسیلۀ پست الکترونیکی    به

هـاي مـسافرتی الکترونیکـی، مرورگرهـاي الکترونیکـی،           ، نقـشه  7یکیبورس سهام تعاملی الکترون   
هـاي    صفحات صوتی دیجیتالی، فیلمهـاي آموزشـی دیجیتـالی، کتابهـاي الکترونیکـی، دسـتنامه              

                                                
1 Lascaux cave paintings 
2 Mayan stone scripts 
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در بـسیاري از مـوارد، سـاختار پیچیـده          . آموزشی الکترونیکی، یا سخنرانیهاي الکترونیکی هـستند      
  .کند ید کاالهاي اطالعاتی دیجیتالی را گران و پرهزینه میافزار و محتوا تول  ترکیب نرمةعالو به

نکتۀ مهم دربارة کاالهاي دیجیتالی قابلیت استفادة دوباره از آنها چه در زمـان تولیـد و چـه در           
به این ترتیب باید بتوان هر کاالي دیجیتالی را براي ایجاد کاالهاي جدیـد  . مراحل بعد از آن است   

بـراي مثـال، یـک سـخنران ممکـن اسـت بخواهـد        . از آن استفاده کـرد  با دیگر کاالها ترکیب و      
کاالهاي دیجیتالی موجود در مخزنهاي آرشیو وب را براي تهیۀ سخنرانی با هم ترکیب کند؛ یـک         

هاي اخبار را در یک گزارش با هم ترکیـب         خبرنگار روزنامۀ الکترونیکی ممکن است بخواهد قطعه      
 است بخواهد فصلهاي مختلفی را براي کتابهاي الکترونیکـی          کند؛ یا یک ناشر الکترونیکی ممکن     

پیـشرفته،کارشناس، و   با هم ترکیب کند تا گروههاي هدف مختلفی مانند گروههاي ابتدایی، نیمـه       
  .(Oberweis, Pankratius, and Stucky 2007)متخصص را مخاطب قرار دهند 

 شی در یک مدل مرجع یادگیري الکترونیکیتبادل اشیاي آموز. 16شکل 

شود بعضی از سیستمهاي مدیریت یادگیري کارکردهـاي مـدیریت       مشاهده می  16چنانچه در شکل    
. کنند بندي محتوا فراهم می کنند و رابطهاي کاربر استانداردي را براي توسعه و قالب        محتوا را نیز ارائه می    

هـاي ابتکـاري مختلـف تـالش         ي یادگیري الکترونیکی، برنامه   به دلیل پرهزینه بودن فرایند تهیۀ محتوا      
بندي و تحویل مواد یادگیري الکترونیکی را استاندارد کنند، که منجر به ایجاد و       کنند تا روشهاي بسته     می

بندي شده و قابل استفادة دوباره از محتـواي    شده است که بیشتر واحدهاي بسته    1توسعۀ اشیاي آموزشی  

 یادگیري تولید محتوا

 افراد

 مدیریت

 سیستم مسئول
 )محتوا(ستم مدیریت یادگیري سی

 ها ذخیره و نگهداري داده
 سیستم حین رانش

 



  تالیمحتواي دیج

. اشیاي آموزشی در حقیقت کاالهـاي اطالعـاتی دیجیتـالی هـستند    . اند بازیابی شرح و توضیح داده شده    
ز چندین کمیته و برنامۀ ابتکاري در رابطه با استانداردهاي اشیاي آموزشی وجود دارند با ایـن وجـود هنـو         

هـاي   عالوه بر این، این تالشها همۀ جنبه . استاندارد واحد فراگیري براي این موضوع طراحی نشده است        
براي مثال بـه مشخـصات فنـی الزم بـراي          . دهند  مهم استفادة دوباره از اشیاي آموزشی را پوشش نمی        

شی مختلف بدون این مشخصات فنی، ترکیب اشیاي آموز     . اشیاي آموزشی مرتبط کمتر توجه شده است      
آمیـز نباشـد، زیـرا ممکـن اسـت اشـیاي آموزشـی         از مخزنهاي آرشیوي متفاوت، ممکن است موفقیـت      

، روش آموزشـی، یـا روش ارائـۀ    1فرضهاي متفاوتی از جمله قالب فایل، سطح، ساختار، جزءپـذیري    پیش
بـراي  . تمسئلۀ مهم دیگر پیرامون نگهداري و تکامـل تـدریجی مـواد فعلـی اسـ     . متفاوتی داشته باشند  

، تشابهات اشیاي آموزشی مشابه باید به طور روشن مشخص و مدیریت     2پیشگیري از افزونگی اطالعات   
شـود و هـیچ    عالوه بر این، سیر تکاملی اشیاي آموزشی در حال حاضـر بـه سـختی کنتـرل مـی          . شوند

ایط استفادة همچنین شر. مکانیسمی وجود ندارد که روشهاي مختلف ایجاد اشیاي آموزشی را هدایت کند
هاي  ریزي شده و هماهنگ از اشیاي آموزشی مناسب نیست و به تالشی بیشتر از ایجاد بسته دوبارة برنامه

  .هاي توضیحی نیاز است کاربردي ساده از منابع با فراداده
اي از ویژگیهـا و خـصوصیات اسـت کـه در قالـب مـصنوعات           یک کاالي دیجیتالی مجموعـه    

عالوه بر این، این مجموعـه  . اند طور الکترونیکی تولید شده اند یا به   شدهسازي    الکترونیکی دیجیتال 
وسیلۀ مصنوعات ایجـاد   طور مستقیم به   ممکن است ویژگیهاي ناملموس دیگري داشته باشد که به        

توانند بدون از دست دادن بخشی از قالب دیجیتالی یـا محتـوا        کاالهاي دیجیتالی می  . نشده باشند 
شود و  این کاال براي پاسخ به هدف خاصی ایجاد می       . ل دیجیتالی توزیع شوند   طور کام   در شکل به  

. رود که یک کاالي تجاري قابل مبادلـه باشـد کـه نیـاز یـا درخواسـتی را پاسـخ گویـد            انتظار می 
دهند کاالهاي دیجیتالی بیش از یک بیلیون دالر سـرمایه را بـه خـود            آمارهاي گوناگون نشان می   

هـاي   ر زندگی روزمره، براي مثال در قالب موسیقی و فیلم دیجیتالی، روزنامه       اند و د    اختصاص داده 
ــگ تلفنهــاي دیجیتــالی بــراي تلفنهــاي همــراه یافــت    ــا زن دیجیتــالی، بازیهــاي کــامپیوتري، ی

  .(Oberweis, Pankratius, and Stucky 2007)شوند می
ن موارد ایجـاد شـده در تحقیقـات         سازي براي بازاریابان با در نظر گرفت        عمل ارزیابی مفهوم دیجیتال   

مطالعات . عناصر کاالها و خدمات شناسایی شده در جدول یک خالصه شده است    . شود  خدمات آغاز می  
، و تولیـد و مـصرف   1، ناهمگنی و نبود یکنواختی4رفتنی و زودگذر بودن ، از بین 3زیادي به غیرعینی بودن   
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ایـن  . د به بررسی محتواي دیجیتالی بـسیار کمـک کننـد   توانن این چهار بعد می. اند  اشاره داشته  2همزمان
هاي دیجیتالی در بر گیرندة عناصري هستند که هم بـا خـدمات و هـم بـا      دهد که داده   جدول نشان می  

در درجـۀ پیوسـتار ناهمـاهنگی، قـرار دادن محتـواي دیجیتـالی بـه سـوي         . محصوالت مرتبط هـستند   
تولید جـدا از مـصرف اسـت     . دهد  ل دیجیتالی را نوید می    طور کام   هاي به   استانداردسازي دورنماي نسخه  

این سه عنصر تعـادل کلـی را بـه طـرف           . شود  چنانکه کدگذاري واقعی پیش از مصرف محتوا انجام می        
هـستۀ مبتنـی بـر     . طور فیزیکی غیرعینی و ناملموس هستند       کاالهاي دیجیتالی به  . دهند  کاالها قرار می  

یک خرس عروسکی در آغوش گرفته شود یا همانند یک مقالـه از یـک   تواند همانند     واحد بیت آنها نمی   
تواند براي درك هر حسی کـه در آن کاالهـاي    با این وجود، عینی و ملموس بودن می. روزنامه جدا شود 

  .(Koiso-Kanttila 2004)کار گرفته شود  دیجیتالی عینی و ملموس هستند، به

  

هنگـام ترکیـب ایـن    . وسیلۀ یک دستگاه شنیده یا دیـده شـوند     توانند به   کاالهاي دیجیتالی می  
ایـن امـر باعـث سـوق دادن کاالهـاي      . شـود  س مـی ها نداشتن یک قالب مادي بیشتر احسا    جنبه

وضعیت یک کاالي دیجیتـالی خـاص در مقایـسه بـا            . شود  دیجیتالی به سمت غیرعینی بودن می     
بـراي نمونـه، مفهـوم تجـاري کدگـذاري      . عناصر خدمات و کاالها ارزش تجـاري کـاربردي دارد         

مفهـوم دیگـر آن اسـت کـه     . سازي این است که موجودیتها قابل تجارت هستند        پیشرفته و ذخیره  

   محصوالت مقایسۀ کاالهاي دیجیتالی در مقابل. 1جدول 
  (Koiso-Kanttila 2004)و خدمات 

  ویژگیهاي محصول  وضعیت کاالي دیجیتال  ویژگیهاي خدمات

  غیرعینی و ناملموس بودن
  

  شکل فیزیکی

  نبود یکنواختی و ناهمگنی
  

  امکان استانداردسازي

  تولید و مصرف همزمان
  

  جدا بودن تولید از مصرف

  رفتنی و زودگذر بودن از بین
  

  ممکن بودن ذخیره یا نگهداري
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تـر کـردن    طور منطقی غیرعینی و ناملموس باشند، واقعی و عینـی      وقتی موجودیتهاي دیجیتالی به   
فراتر از آنچه که در جدول یک نـشان  . طور ذهنی با کمک ارتباطات بازاریابی مطلوب است         آنها به 

 است به ایـن معنـا       1تمریکی از آنها تقاضاي مس    . داده شده است، دو ویژگی خدماتی قابل توجهند       
این امر بـا ایـن دیـدگاه کـه     . کننده بتواند خدمات مشابه را چندین بار دریافت کند         که یک مصرف  

سازي و حذف اطالعات است تا انبار کردن          ذخیره و نگهداري موجودیتهاي دیجیتالی شامل ذخیره      
بازاریابی آتی بـراي  همچنین وجود فرصت . رسد نظر می و مصرف عینی و ملموس کاالها، آسان به 

ویژگی دیگر خـدمات ایـن اسـت کـه خریـد موجودیتهـاي       . کند کنندگان فردي را الزم می  مصرف
ایـن  . دیجیتالی شامل انتقال مالکیت قانونی آنها بـه روش موجـود در کاالهـاي فیزیکـی نیـست                 

بنـابراین  . ویژگی خدمات ممکن است با ویژگی قابـل تجـارت بـودن محـصوالت سـازگار نباشـد        
طـور اینترنتـی و پیوسـته جلـوگیري      هاي غیرمجاز، از ارائۀ آثار خالقانـه بـه          گرانی از ایجاد نسخه   ن

حلهـا   راه. مدیریت این ناسازگاري براي به وجود آوردن یـک بـازار سـالم ضـروري اسـت               . کند  می
تـوان گفـت    در مجموع می. ممکن است شامل محافظهاي فناورانه و قوانین و مقررات همراه باشد 

واي دیجیتـالی از نظـر مفهـومی شـامل ویژگیهـاي مرسـوم و متعـارف هـر دوي خـدمات و                 محت
برخـی از  . گونه دارد طور ذاتی، محتواي دیجیتالی کاالیی است که رویکردي خدمات        به. کاالهاست

پـذیري، تعامـل     ، دسـترس  2ویژگیهاي مهم محتواي دیجیتـالی شـامل ترکیـب دوبـارة اطالعـات            
جدول دو تعریف این پـنج ویژگـی   . ور ضروري هزینۀ نهایی صفر است    ط  ، سرعت، و به   3یابی  جهت

  .(Koiso-Kanttila 2004)دهد  را نشان می
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  ویژگیهاي اصلی پیشنهادي محتواي . 2جدول 
  (Koiso-Kanttila 2004)دیجیتالی و تعاریف آنها 

  

ایـن  . بندي ایـن کاالهاسـت     موضوع دیگري که دربارة کاالهاي دیجیتالی بااهمیت است دسته        
سـه حـوزة   . بنـدي کـرد    طبقـه  2 و ویژگـی کـاال     1 اساس حوزة موضوعی کاال    توان بر   کاالها را می  

، کاالهاي دیجیتـالی مبتنـی بـر        3هاي سودمند   موضوعی کاالهاي دیجیتالی شامل ابزارها و برنامه      
هـاي موضـوعی خـصوصیات     هـر یـک از ایـن حـوزه        .  هستند 5، و خدمات اینترنتی پیوسته    4محتوا

شوند، که در ادامـه بـه      دن اهداف مختلف خریداران استفاده می     کاالیی متفاوتی دارند و براي برآور     
  :(Hui and Chau 2002)پردازیم  معرفی آنها می

کنند تا هدفها  این کاالها به استفاده کنندگان کمک می :هاي سودمند ابزارها و برنامه  §
 که کاربران افزاري هستند هاي نرم طور کلی، آنها برنامه به .اي را دنبال کنند یا وظایف ویژه

یابی و از بین بردن   جهت ویروس6در اجراي کارهاي ویژه مانند ایجاد امنیت براي فایلها
 کمک 8».اف.دي.پی« براي ایجاد و مشاهدة فایلهاي 7»ریدر آکروبات آدوب«آنها یا برنامۀ 

                                                
1 product category 
2 product characteristic 
3 tools and utilities 

  تعریف  ویژگی
ترکیب دوبارة 

  اطالعات
 یک سیستم؛ بخش بندي و کارکرد ادغام و یکپارچگی انواع مختلف اطالعات در

  متنفرا
  نزدیک کردن الکترونیکی محتواي ارائه شده از طریق کانالهاي الکترونیکی  دسترس پذیري
چگونگی پردازش نمودن جریان فعالیتها در یک مخزن الکترونیکی و تعیین زمان   یابی تعامل جهت

  یمصرف و استفاده از کاالهاي دیجیتال
  یند؛ تراکنشهاي سریع و دورنماي دریافت سریع و فوري محتواابعد زمانی فر  سرعت

پتانسیل یک افزایش نزدیک به صفر در صرف هزینه منتج شده از یک تراکنش یا   هزینۀ نهایی صفر
  مشتري فزاینده
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 براي دسترسی به هدفهاي دیگر عمل پیوستهاي سودمند  عنوان برنامه کنند یا به می
 که به 2هاي رایگان ، یا برنامه1افزارها افزارهاي تجاري، اشتراك در مجموع، نرم. کنند می

  .گیرند وسیلۀ اینترنت قابل دانلود هستند در این حوزة موضوعی قرار می آسانی به
. ارزش این کاالها در محتواي اطالعاتی آنهاست :کاالهاي دیجیتالی مبتنی بر محتوا  §

 بانکهاي اطالعاتی ،ها و مجالت الکترونیکی، گزارشها نامهبرخی از انواع آنها شامل روز
. تحقیقاتی، و محصوالت سرگرمی اینترنتی پیوسته همانند موسیقی، مجله، یا ویدئوهاست

برخی دیگر شامل بانکهاي اطالعاتی صوتی عمومی، یا گزارشهاي عملکردي کشوري یا 
سودمند اضافی دیگري به آنها هاي  مربوط به یک صنعت است که گاه کارکردها یا برنامه

باید توجه .  مفید هستند3ها کاري داده شود که در بازیابی اطالعات یا فرایند دست ضمیمه می
کنندگان به دست آوردن اطالعات این کاالهاست نه کارکردهاي  داشت که هدف استفاده

 .اضافه شده به آنها
به منابع مفیدي مانند ارتباط این حوزه شامل خدماتی است که دسترسی  :خدمات پیوسته  §

هاي سودمند اینترنتی پیوسته که  همچنین برنامه. کنند را فراهم می» سرور«با کامپیوتر 
تلفن اینترنتی، . گنجد  در این مجموعه می کند کاربران را در انجام کارهاي خاصی کمک می

 خدمات ، و خدمات پشتیبانی گروهی مانند سیستمهاي گروهی پیوسته،4»زیروپالس«
درست . هایی از این نوع هستند  نمونه5وجو براي شما وجوي اینترنتی پیوسته، و جست جست

هاي اخیر از جهاتی مرتبط با آنچه که ما پیش از این آن را ابزارها و  است که این نمونه
. هاي سودمند نامیدیم، هستند با این وجود یک تفاوت ظریف بین آنها وجود دارد برنامه

آنها تنها هزینۀ استفاده از این . واقع این محصوالت را بخرند توانند به نمیمشتریان 
 . کنند محصوالت را براي دسترسی به اطالعات مدنظر خود پرداخت می

ویژگیهـاي  ایـن  . شـوند  مـی بندي  نیز طبقهآنها  6کاالهاي دیجیتالی بر اساس ویژگیهاي درونی   
وسـیلۀ   تواننـد بـه آسـانی بـه     اند و نمی وجود آمدهدرونی ویژگیهایی است که با این محصوالت به         

 Hui and Chau)شود  در ادامه سه ویژگی درونیِ اصلی معرفی می. فروشندگان جایگزین شوند
2002):  

                                                
1 shareware 
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 این بخش در ارتباط با مکانیسم تحویل محصوالت از فروشندگان به : روش تحویل §
توانند   کاالهاي دیجیتالی میطور کلی، فروشندگان به. وسیلۀ اینترنت است خریداران به

توانند همۀ محصول را در یک زمان  آنها می. محصوالت را به دو شیوه تحویل دهند
صورت تعاملی  توانند محصول را به وسیلۀ دانلود از شبکۀ اینترنت تحویل دهند یا می به
ی قابل مسئلۀ مهم این است که آیا کاالي دیجیتال. اي مستمر و مداوم تحویل دهند شیوه به

هاي سودمند و کاالهاي دیجیتالی مبتنی بر محتوا اغلب  دانلود است یا خیر؟ ابزارها و برنامه
قابل دانلود هستند، چرا که آنها نقطۀ مقابل و همتاي دیجیتالی کاالهاي فیزیکی خود 

اي ساده  شیوه شود، ارزش محصول به وسیلۀ دانلود تحویل داده می وقتی محصول به. هستند
بر عکس، براي کاالهاي دیجیتالی همانند خدمات . شود یف شده به مشتري منتقل میو تعر

وسیلۀ اینترنت اغلب در  کنندگان خدمات به اینترنتی پیوسته، تعامل بین مشتریان و فراهم
 در 2بنابراین، کارکردها یا ارزش محصول در یک روش تدریجی.  الزم است1زمان تراکنش

  .شود راهم مییک حالت تعاملی دو سویه ف
.  کاالهاي دیجیتالی است3این ویژگی به مفهوم قابلیت تقسیم شدن: پذیري بخش  §

پذیر، فرصت تمایز افقی بیشتري را براي فروشندگان ارائه  کاالهاي دیجیتالیِ بسیار تقسیم
د که این تمایز عامل رقابتی مهمی براي فروشندگان است تا خودشان را از رقباي ننمای می

براي مثال، در حوزة موضوعی کاالهاي دیجیتالی مبتنی بر محتوا، . ایز نماینددیگر متم
شرکتهاي تحقیقاتی فروشندة گزارشهاي صنعتی ممکن است فروش اطالعات یک دورة 

 ساله، یا مجموعۀ کامل اطالعات بخشهاي منتخبی از صنایع را 20 ساله، یک دورة 10
 فروشندگان کتابهاي الکترونیکی همانند طور مشابه، برخی به. پیشنهاد و ارائه کنند

این . کنند  فروش فصل به فصل نوشتجات الکترونیکی خود را ارائه می4»اسمارت ایکان«
تواند نیازهاي مختلف موردي مشتري را برآورده نماید و از این رو، درآمد بیشتري را  امر می

االهاي دو حوزة دیگر نیز کبارة همچنین همین موارد در. براي فروشندگان به ارمغان آورد
توانند در ویرایشهاي مختلف  کم از دیدگاه فناورانه محصوالت می کاربرد دارد، دست

طور  بندي یا محدود کردن ویژگیها و کارکردهاي معین براي مشتریان به وسیلۀ بسته به
  وجود برخی از فروشندگان کاالهاي دیجیتالی از نظر تجاري با این. مستمر ارائه شوند

که  ویژه هنگامی قطعه کردن محصوالت خود تمایلی نداشته باشند، به ممکن است به قطعه
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شماري داشته باشند و یک بخش  محصوالت تنها ویژگیها یا کارکردهاي مهم و انشگت
  .برجسته و خاص بازار را هدف قرار داده باشند

واه براي مشتریان یا طور دلخ هر کاالي دیجیتالی به: دارا بودن دورة استفاده آزمایشی  §
که برخی از کاالهاي دیجیتالی به  در حالی. فروشندگان امکان استفادة آزمایشی ندارد

اي از ویژگیهاي محصول کامل را قبل از خرید  دهند تا مجموعه مشتریان امکان می
کسی . مشاهده نمایند یا محصول را براي یک دورة آزمایشی محدود استفاده نمایند

را » .دي.سی.اي.اُ«یا کتابفروشی اینترنتی » اسمارت ایکان«ابهاي الکترونیکی تواند کت نمی
همچنین گزارشهاي تحقیقاتی عرضه شده به بازار از سوي . به صورت آزمایشی استفاده کند

به همین دلیل گاه . المللی اطالعات بیشتر غیرقابل استفادة آزمایشی هستند شرکت بین
والتی دشوار است، چرا که مشتریان اطالعات دقیقی قضاوت دربارة کیفیت چنین محص
اي دربارة  توانند اطالعات کافی از آنجا که مشتریان نمی. پیرامون ویژگیهاي محصول ندارند

دست آورند، فروشندگان ممکن است به ابزارهاي دیگري مانند  کیفیت محصول مدنظر به
اسبی براي قضاوت دربارة کیفیت تبلیغات یا ارزیابیهاي اشخاص دیگر جهت ایجاد ابزار من

  .محصوالت نیاز داشته باشند
بندي انـواع کاالهـاي دیجیتـالی بـر اسـاس حـوزة         اي براي دسته    کلی  آنچه بیان شد چارچوب     

وجود چنین چارچوبی الزم است زیرا فـروش یـک کـاالي            . موضوعی و ویژگیهاي محصول است    
فـرد   دلیل منحـصر بـه   کاال در یک بازار سنتی بهتواند با فروش یک  وسیلۀ اینترنت می   دیجیتالی به 

فروشـندگان  . بودن محصول، ماهیت شبکۀ اینترنت، تازگی مجرا، و شـبکۀ توزیـع متفـاوت باشـد            
توانند ابعاد مختلف را براي دسترسی به یک تمایز و برتري افقـی محـصول بـا هـم          افزارها می   نرم

رونیکی مناسب براي یک کاالي دیجیتـالی    الزمۀ انتخاب یک استراتژي تجارت الکت     . ترکیب کنند 
آن است که عالوه بر خود محصول، از دیگر عوامل ترکیبی مهم بازاریابی همانند قیمت، مکان، و                  

گیـري خـدمات بـسیاري از کاالهـاي      عالوه بر این، جهـت   . آگهی و تبلیغات شناخت داشته باشیم     
ند تحویل کاال یا خدمات دیجیتـالی بـه   دیجیتالی نیازمند وجود چندین عامل مهم دیگر، مانند فرای      

  . گیري استراتژي تجارت الکترونیکی است کننده، در شکل مصرف
از آنجا که ممکن است مشتري و فروشنده در دو سوي مختلـف از جهـان زنـدگی کننـد الزم                    
است فرایند مناسبی را براي ایجاد اطمینان از استفادة درسـت و مناسـب از خـدمات یـا کاالهـاي              
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طـور چـشمگیري تجـارت     بسیاري از افراد اعتقاد دارند که ظهور تجارت الکترونیکی به    . ایتهاس  وب
دهد و در آینده نیز   طور کلی جامعه را تحت تأثیر قرار می         المللی، فعالیتهاي تجاري، و به      ملی و بین  

مـوده  فروش کاالهاي دیجیتالی در این بازار جدیـد چالـشهاي زیـادي را ایجـاد ن               . قرار خواهد داد  
گذاري کـرد بـه ایـن     توان بر توانایی و قدرت شبکۀ اینترنت سرمایه اینکه ما به چه مقدار می   . است

 Hui)وابسته است که چگونه این بازار جهانی جدید را گـسترش دهـیم و از آن اسـتفاده نمـاییم     
and Chau 2002).  

 کتابخانۀ دیجیتالی، الکترونیکی، و مجازي. 4-3

   کتابخانۀ دیجیتالی §
کـار    ها بـه    کتابخانۀ دیجیتالی نسبت به اصطالحات دیگر، بیشتر براي نامیدن نسل جدید کتابخانه           

امـا ایـن واژه ماننـد خـود     . همین دلیل، تعریفهاي موجود براي آن نیز بیشتر هستند    رفته است و به   
 Alkadi, Alkadi, and Totaro)واژة کتابخانه، براي افـراد گونـاگون معـانی متفـاوتی دارد     

2003; Witten and Baindridge 2003).  
هاي دیجیتالی ارائه  هاي پژوهشی کتابخانه بسیاري از این تعریفها را افراد درگیر در پروژه §

یک فصل کامل از کتابش را به تالش براي ارائۀ تعریف کتابخانه » برگمن«. اند کرده
و » کتابخانه«و » الیدیجیت«هاي  دنبال معناي واژه  او به. دیجیتالی اختصاص داده است

پاسخگویی به این پرسش است که آیا کتابخانۀ دیجیتالی، کتابخانه است یا دیجیتالی؟ او 
بندي  دارد که حول دو محور دستهگوناگونی گیرد که این اصطالح معانی  سرانجام نتیجه می

ایندگی هایی هستند که به نم هاي دیجیتالی مجموعه از دیدگاه پژوهشی، کتابخانه. شوند می
هاي  از دیدگاه حرفۀ کتابداري، کتابخانه. اند دهی شده از طرف کاربران گردآوري و سازمان

شکل دیجیتالی تدارك  دیجیتالی، نهادها یا سازمانهایی هستند که خدمات اطالعاتی را به
  .(Groud, Manning, and Schmidt 2002; Borgman 1999)کنند  بینند و ارائه می می
هاي دیجیتالی ارائه  مدار را دربارة کتابخانه  اولین تعریف پژوهش1992سال در » برگمن« §

جاي کتابخانۀ دیجیتالی امروزي  هاي الکترونیکی به در آن زمان از اصطالح کتابخانه. کرد
کند که یک کتابخانۀ ملی الکترونیکی  در این تعریف تأکید می» برگمن«. شد استفاده می

   :(Groud, Manning, and Schmidt 2002; Borgman 1999)ترکیبی از این اجزاست 
  یک خدمت؛  §
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اي از منابع اطالعاتی، پایگاههاي اطالعات متنی، اعداد، تصاویر، صدا، ویدئو، و   مجموعه §
  غیره؛

  .اي از ابزارها و قابلیتهاي تعیین محل، بازیابی، و استفاده از منابع اطالعاتی موجود  مجموعه §
هـا و خـدمات    هـاي مـدیریتی مجموعـه     ازکتابخانۀ دیجیتالی، بیـشتر بـر جنبـه       » مزآر«تعریف  

اي از منـابع   بر ایـن اسـاس، کتابخانـۀ دیجیتـالی، مجموعـۀ مـدیریت شـده           . دیجیتالی تأکید دارد  
، اطالعـات در قالبهـاي    گونـه کتابخانـه   در ایـن . اطالعاتی همراه با خدمات وابسته به منابع اسـت    

منظور از شبکه در این تعریـف، اینترنـت   . ه و از طریق شبکه در دسترس است     دیجیتالی ذخیره شد  
، عامـل اساسـی رشـد کتابخانـۀ      اي  و جهـانی  هزینـه،  پـذیر، کـم    ایجاد چنین شبکۀ انعطـاف    . است

معتقد اسـت  » آرمز«. ناپذیر این تعریف، مدیریت اطالعات است     بخش جدایی . دیجیتالی بوده است  
شـوند، کتابخانـه نیـستند؛ بلکـه      سوي زمـین فرسـتاده مـی        از ماهواره به     ها که   که جریانی از داده   

دهی شـده باشـند، کتابخانـۀ دیجیتـالی را تـشکیل       صورت منظم سازمان  هاي همانندي که به     داده
  .(Arms 2000)دهند  می

اي از اطالعـات را بـراي اسـتفادة بـسیاري از      هـاي پراکنـده   هاي دیجیتالی، مجموعـه    کتابخانه
هاي دیجیتـالی از کوچـک تـا بـسیار بـزرگ          از لحاظ اندازه، کتابخانه   . دارند   گوناگون دربر    کاربران
. افـزار مناسـب اسـتفاده کننـد     و نـرم کـامپیوتري  توانند از هر نوع ابزار       ها می   این کتابخانه . متغیرند

 از شـوند و  موضوع مشترك در میان آنها این است که اطالعات بر روي کامپیوترها سازماندهی می    
همۀ عملکردهاي یک کتابخانۀ دیجیتالی، شـامل       . گیرند  طریق شبکه در دسترس کاربران قرار می      

اي از  پذیري براي کاربران، و آرشـیو آنهـا بـر اسـاس مجموعـه         انتخاب مواد، سازماندهی، دسترس   
  . گیرند عملها صورت می دستور

در این تعریـف،    . کند  اشاره می ، بیشتر به فناوریهاي دیجیتالی      »اسمیتسون«و  » اپنهیم«تعریف  
پـذیر   کتابخانۀ دیجیتالی، خدمتی اطالعاتی است که همـۀ منـابع اطالعـاتی را در قالـب پـردازش          

سـازي، محافظـت، بازیـابی، دسترسـی، و       آوري، ذخیره   کارکردهاي فراهم . کند  ارائه می کامپیوتري  
 Oppenheim and Smithson)گیرنـد   کـاربرد فناوریهـاي دیجیتـالی صـورت مـی     با اشاعه 

1999).  
عالوه بر اشاره به این موارد، تعریفهاي دیگـري نیـز از کتابخانـۀ              » چودهاري«و  » چودهاري«

ـ    . دهند  دیجیتالی ارائه می   اي از    عنـوان مجموعـه    ن تعریفهـا، کتابخانـۀ دیجیتـالی بـه        در یکی از ای
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ابخانۀ دیجیتالی کـه  یک کت. نویسی، بازیابی، و اشاعۀ اطالعات هستند       آوري، فهرست   شامل فراهم 
هـاي سـنتی را همـراه بـا      پردازد، باید تمامی خـدمات اساسـی کتابخانـه     به ارائۀ خدمات کامل می   

 Chowdhury)وجو، و ارتباطات دیجیتالی انجـام دهـد    سازي، جست برداري از فواید ذخیره بهره
and Chowdhury 2003).  

   کتابخانۀ مجازي §
اسـت و بـا نامهـاي فعالیتهـا، اشـیا، موجودیتهـا، و              از لحاظ دسـتوري صـفت       » مجازي«واژة  

این موارد فقط به شکل دیجیتـالی و در محـیط   . رود که واقعیت فیزیکی ندارند  کار می  مکانهایی به 
دستی خرید الکترونیکـی   توان صندوق پست الکترونیکی یا چرخ براي مثال می  . مجازي وجود دارند  

. دهندة مفهوم دیجیتالی اسـت  ات، واژة مجازي نشاندر جهان اطالع .(Reitz 2000)را نام برد 
با پیشرفتهاي اخیر فناوري اطالعات، معناي کلمۀ مجازي به میزان زیادي براي توصـیف اشـیا یـا         

تیمهـاي مجـازي، و   کارهـاي مجـازي،    عملکردهاي فاقد محدودیتهاي زمان و مکان مانند محل         
  .(Igbaria and Mahatanankoon 2003)کار رفته است   جوامع مجازي به

.  است که براي کاربران کامپیوتر طراحـی شـده اسـت            نیز محیطی الکترونیکی   واقعیت مجازي 
بعـدي و جلـوة تـصویري آن عمـل      سازي واقعیـت سـه   افزارهاي شبیه این محیط، با استفاده از نرم  

بـراي  از واقعیـت مجـازي، بیـشتر        . صـورت فیزیکـی وجـود ندارنـد         در این حالت، اشیا به    . کند  می
  .(Reitz 2000)شود  هدفهاي آموزشی و سرگرمیهاي عمومی استفاده می

 است که   1990اصطالح کتابخانۀ مجازي نیز مانند اصطالحات دیگر، محصول نوشتجات دهۀ           
در این دهه، کتابخانـۀ مجـازي اصـطالح    . یکی از ویژگیهاي آنها تأکید بر فناوري نوین بوده است    

هایی بود که دسترسی به اطالعات دیجیتالی را با اسـتفاده از انـواع     معروفی براي توصیف کتابخانه   
رسـد کـه ایـن     نظـر مـی   بـه  .(Saunders 1999)کردند  ها، شامل اینترنت و وب ارائه می شبکه

 پدیـد آمـده باشـد    1»اي ائتالف بـراي اطالعـات شـبکه   «، در بافت 1990اصطالح تقریباً در سال     
(Travica 1999).  

ایـن  نگرانه از  مفهومی کلوي  . کند  را ارائه می  ترین تعریف کتابخانۀ مجازي       رایج 2»کی گاپن «
بر اساس این تعریف، کتابخانۀ مجازي حامـل مفهـوم دسترسـی از راه دور             . دهد  ارائه می ه  کتابخان

اي  گونـه کتابخانـه، مجموعـه    ایـن . ها و دیگر مراکـز اطالعـاتی اسـت    به منابع و خدمات کتابخانه 
استفاده است که در هر دو شکل چاپی و الکترونیکـی وجـود             نابع جاري و منابع پر    مکانی از م    درون
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شود که منـابع   اي براي کاربر ایجاد می  بدین ترتیب کتابخانه  . تحویل مواد و منابع دانش نیز هست      
 Saunders)کند  ها را از لحاظ فنی در کنار هم جمع می اطالعاتی بسیاري از کتابخانهو خدمات 

1999; Travica 1999).  
کنـد کـه    عنوان جایی تعریف می  کتابخانۀ مجازي را به1 »هارلی.جی.اي«یک دهه پیش از آن،      

هـاي   عـه  بزرگی از اطالعات را نسبت به مجمو   کاربر تصور دسترسی سریع و همزمان به مجموعۀ       
امـا  . کنـد  درنـگ بـه دانـش جهـانی دسترسـی پیـدا مـی             کاربر در پشت میـزش بـی       .موجود دارد 

داند کـه   اي از منابع و خدمات اطالعاتی می شده  مجازي را مجموعۀ مدیریت     کتابخانۀ  »آنجلو  دي«
ي کانون توجه این کتابخانه بر تالشـها . صورت الکترونیکی از طریق اینترنت در دسترس هستند        به

کننـد   اي عمومی در کنار هم جمع می مشترکی متمرکز است که خدمات و منابع را از طریق دروازه     
(D'Angelo 2001).  

 امکانـات یکپارچـه و      دهنـدة   هاي بدون دیـوار، نـشان       هاي مجازي یا کتابخانه     مفاهیم کتابخانه 
 مالحظـۀ  هـاي قابـل   اگـر مجموعـه  . ناپذیرنـد  منسجمی هستند کـه از محـیط دیجیتـالی جـدایی     

. کننـد  اي دیجیتالی باشند، دیگر حدود فضایی، مرزهایی را بـراي اطالعـات تعریـف نمـی      کتابخانه
اندازي و از هر مکـانی در دسـترس    هاي مجازي از طریق منابع گوناگون فراوانی قابل راه          مجموعه

نیل بـه بـسیاري   توان براي   بر این اساس می   . هستند، بدون اینکه کاربر مکان استقرار آنها را بداند        
اي از  چنانکـه پـاره  . هاي مجازي مشخـصی را طراحـی و ایجـاد کـرد      از هدفهاي خاص، مجموعه   

هـم پیونـد     هـاي بزرگـی را در سراسـر جهـان بـه          هاي مجازي بزرگ هستند و مجموعه       کتابخانه
دهند، ولی برخـی دیگـر بـسیار کوچـک و مجموعـۀ دیجیتـالی شخـصی یـک فـرد هـستند                        می

(Deegan and Tanner 2002).  
تر باشد، شاید  رسد که اصطالح کتابخانۀ دیجیتالی نسبت به کتابخانۀ مجازي مناسب           نظر می   به

کنندة این موضوع اسـت      به این دلیل که واژة مجازي که از واقعیت مجازي وام گرفته شده تداعی             
عه یا دیـدن یـک   چنانکه مطال. اي مشابه کتابخانۀ سنتی نیست که تجربۀ استفاده از چنین کتابخانه  

مدرك روي صفحۀ نمایش کامپیوتر ممکن است از لحاظ کیفیت متفاوت با مطالعۀ اثـر مـشابه در           
نظـر از شـکلی کـه دارنـد،           شکل چاپی باشد، این در حالی است که محتواي اطالعاتی آنها صرف           

  .(Reitz 2000)مشابه است 
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افـزار   دانند که در قالـب سـخت     اي از کتاب می     اي کتاب الکترونیکی را بخش یا قطعه        عده. هستند
داننـد کـه    ها و تصویرها مـی   اي از واژه    گروهی دیگر آن را مجموعه    . کامپیوتري شکل گرفته است   

ایـن در  . کنند اي نیز به هر دو تعریف اشاره می پاره. اند ر گرفتهافزاري قرا در داخل یک قطعۀ سخت  
هـا و تـصویرها و هـم بـر رسـانه       حالی است که واژة کتاب به معناي عام، هم بر پیام شـامل واژه         

شامل کاغذهاي صـحافی شـده تأکیـد دارد و یکـی از ایـن دو بـدون دیگـري معنـاي کتـاب را                        
  .(Reid 2000)رساند  نمی

تـوان   اند که از جملۀ آنهـا مـی     پدیده اصطالحات گوناگون دیگري نیز ساخته شده      بر محور این    
کتابهـاي  . به خوانندة کتاب الکترونیکی، دستگاه کتاب الکترونیکی، و کتاب دیجیتالی اشـاره کـرد             

یکی نیاز بـه تجهیـزات خاصـی بـراي خوانـدن      . شوند الکترونیکی به دو صورت به بازار عرضه می 
گونـۀ دیگـر کتـاب      . اند  کتاب الکترونیکی و دستگاه کتاب الکترونیکی از آن جمله        دارد که خوانندة    

در واقع خوانندة کتـاب الکترونیکـی ابـزاري اسـت کـه      . شود صورت پیوسته ارائه می الکترونیکی به 
توانـد دسـتی،    ایـن ابـزار مـی   . شود براي خواندن کتابهاي الکترونیکی به وسیلۀ ماشین استفاده می     

، افزارهـاي نمـایش کتـاب الکترونیکـی در کامپیوترهـا      معمـول نـرم  طـور    بـه . باشد. ..اختصاصی و 
 Reid 2000; Chowdhury and) نـام دارنـد  افزارهـاي خواننـدة کتـاب الکترونیکـی      نـرم 

Chowdhury 2003).  
   تعریف §

براي تولید ایـن  . یک کتاب الکترونیکی، کتابی است که در قالبی الکترونیکی شکل گرفته است 
گیرنـد   تابها که قابلیت استفادة آسان و مؤثري داشـته باشـند از فنـاوري اینترنـت بهـره مـی        نوع ک 

(Connaway 2003).  
به عبارت دیگر یک کتاب الکترونیکی بازنمود و نمایشی الکترونیکی از یـک کتـاب اسـت کـه        

ا شـود امـا گـاهی نیـز تنهـا نـسخۀ آن ر       به صورت موازي با نسخۀ چاپی کتاب، منتشر مـی بیشتر  
  .(Lee and Boyle 2004)دهد  تشکیل می

  :(Chen 2003)کند  تعریف میه کتاب الکترونیکی را از چهار جنب» چن«
اي  بیشتر نوشتجات، کتاب الکترونیکی را نوع دیگري از کتاب، در قالب رسانه.  رسانه §

  .کنند الکترونیکی یا دیجیتالی معرفی می
 استفاده از دستگاه یا ابزاري ویژه خوانده  کتاب الکترونیکی کتابی است که با. دستگاه §
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بهاي الکترونیکی با توجه به امکان کاربرد قابلیتهاي فناوري اطالعات محتواي کتا.  محتوا §
اي ارائه و راز این گذشته این نوع کتابها ب. تواند متفاوت از کتابهاي کاغذي باشد در آنها می

  .نیستندوابسته فیزیکی  به اشیاي توزیع
  :(Rao 2003)کند  تعریفهاي مطرح براي کتاب الکترونیکی را چنین ارائه می» رائو« §
کتاب الکترونیکی اصطالحی است که براي توصیف متنی شبیه به کتاب، اما در شکل  §

  .شود دیجیتالی استفاده می
آمده و قابل خواندن با کامپیوتر   کتاب الکترونیکی کتابی است که به شکل دیجیتالی در §

یژگیهایی و. شود صورت پیوسته یا بر روي دیسک فشرده ارائه می این نوع کتاب به. است
متنی، و قابلیت  وجو، ارجاعهاي درون مانند پیوندهاي فرامتنی، عملکردهاي جست

  .توانند به این نوع کتاب اضافه شوند اي، می چندرسانه
کتاب الکترونیکی ماده یا منبعی خواندنی در شکل دیجیتالی است که روي کامپیوترهاي  §

دستگاههایی . ابل مشاهده استشدنی، ق کیفی و رومیزي یا دستگاههاي اختصاصیِ حمل
سازي باال، و توانائی فروفرستی عنوانهاي جدید با اتصال به شبکه  که داراي ظرفیت ذخیره

  .هستند
کتابهاي الکترونیکی کتابهایی در قالب فایل کامپیوتري و قابل خواندن در انواع کامپیوترها  §

اندن کتابهاي الکترونیکی براي خوتنها این کتابها داراي ابزارهایی هستند که . هستند
کتابهاي الکترونیکی در عین شباهت به کتابهاي چاپی، داراي ویژگیهاي . اند طراحی شده

این کتابها داراي قابلیتهاي صدا، تصویر، فیلم، پیوندهاي . مانند رسانۀ الکترونیکی هستند بی
 الکترونیکی  صورت فایل پیوست نامۀ فرامتنی فعال، و تحویل از طریق فروفرستی یا به

کتابهایی که بر روي دیسکت یا دیسکهاي فشرده قرار دارند، از طریق پست ارسال . هستند
  .شوند یا در کتابفروشیها و دیگر مراکز فروش کاالهاي فرهنگی فروخته می

شود که در اندازة  ها و تصویرهایی گفته می کتاب الکترونیکی به فایلهاي الکترونیکی واژه §
بندي و به  ئه در دستگاههایی به نام خوانندگان کتاب الکترونیکی قالبکتاب و براي ارا

  .شوند تقل فروخته میصورت محصوالتی مس 
بـر اسـاس   . دهـد  تري از کتاب الکترونیکی ارائه می با توجه به این تعریفها، تعریف جامع     » رائو«

یجیتالی تبدیل شـده،  این تعریف، کتاب الکترونیکی، متنی به شکل دیجیتالی، کتابی که به شکل د 
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 قابل توجه در صنعت چاپ و نـشر کتـاب و رواج بـسیار زیـاد          نهایت اینکه با وجود پیشرفتهاي    
کتابهاي چاپی، ناشران بزرگ، و کارگزاران بزرگ جهان الکترونیکی و رشد اینترنت چالش بزرگـی              

هـاي سـنتی اطالعـات     سیستمهاي دانشگاهی و زنجیـره . را براي کتابهاي چاپی ایجاد کرده است   
این شکلهاي جدیـد  . اطالعاتی فراخور این تغییر نیاز داریماند و به شکلهاي جدید منابع       تغییر کرده 

کننـد کـه تعامـل جامعـۀ کـاربران را بـا        دانش و ارتباطات ساختارهاي جدید دانش را ممکـن مـی     
همچنین گرایش مؤسسات دانشگاهی و علمی و حتی تجـاري          . دهد  محتواهاي موجود افزایش می   

عنـوان گروهـی از    کتابهـاي الکترونیکـی بـه   . تتوان نادیـده گرفـ   را به شکلهاي جدید محتوا نمی     
توانند به ایـن نیازهـاي جدیـد پاسـخ دهنـد و        هاي محتواي الکترونیکی می     ترین گونه   دوست  کاربر

 وجـو بـودن    جست ویژگیهایی مانند قابل . هاي اصلی انتقال دانش عمل کنند       عنوان یکی از حلقه     به
وسیلۀ انواع فناوریهاي نـوین حتـی موبایـل بـه       بهمتن، انعطاف در ساختار، و امکان مطالعه و مرور   

همچنـین بـه علـت تغییـر سـاختارهاي      . جذابیت این گروه از محتواي الکترونیکـی افـزوده اسـت       
آموزشی و رواج آموزش پیوسته کتابهاي الکترونیکی به منبعـی مفیـد بـراي ایـن شـیوة آموزشـی                 

  .(Edwards 2005)اند  تبدیل شده
 مجلۀ الکترونیکی. 4-5

 تعریف  §
هاي الکترونیکی به اصطالحهاي گوناگونی مانند انتشارات الکترونیکی، پیاینـدهاي            در تبیین مجله  

هـاي وب یـا ادواریهـاي الکترونیکـی اشـاره شـده اسـت                 هاي پیوسـته، مجلـه      الکترونیکی، مجله 
(Curtis 2005).  

 کـه در محـیط   اي اسـت  اما در یک تعریف ساده مجلۀ الکترونیکـی، نـشریۀ ادواريِ دیجیتـالی         
هـاي موجـود در ایـن نـشریه را گروهـی از ویراسـتاران و        ها و نوشته مقاله. شود اینترنت منتشر می  

خوانی آنها با استانداردهاي نـشریه اظهـار نظـر     داوران منتخب، پیش از انتشار، بررسی و دربارة هم  
  .کنند می

ـ   ع    پیایندهاي الکترونیکی به   ـ   ۀنوان هر مجل ، 2»زیـن  وب«، 1»زیـن  اي« عمـومی،  ۀ علمـی، مجل
 که در محـیط اینترنـت منتـشر       شوند   خبرنامه، یا هر نوع اثر ادواري الکترونیکی دیگري تعریف می         

تواند بـا اسـتفاده از فناوریهـاي گونـاگونی صـورت       ها می انتشار و دسترسی به این مجله     . شوند  می
، پـست الکترونیکـی، یـا    2»نـت  تـل «، 1».پـی   .تـی   .اف«،  3»گـوفر «این فناوریها شامل وب،     . گیرد
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هـاي الکترونیکـی جدیـد از طریـق وب       هستند، اما امروزه دسترسی به همۀ مجلـه       3»سرو  لیست«
  .(Vijayakumar and Vijayakumar 2002)پذیر است  امکان

در بسیاري از مـوارد، ایـن       . مجلۀ الکترونیکی در اصل بازنمودي الکترونیکی از یک مجله است         
یـرایش چـاپی آنهـا هـستند و گـاهی نیـز اطالعـاتی اضـافی را ماننـد                  تکـراري و  ۀ  ها نسخ   مجله

اي چاپی در کنـار ایـن    اي موارد نسخه اما در پاره. نمودارهاي تعاملی و پیوندهاي بیرونی دربر دارند  
  .شوند ها از ابتدا به صورت دیجیتالی تولید می ها وجود ندارد و این مجله مجله

تـرین آنهـا اشـاره      دارند کـه در ادامـه بـه برخـی از مهـم      هاي الکترونیکی مزایاي زیادي     مجله
  :شود  می
هاي الکترونیکی که با  سرعت در تولید و توزیع مجله. سرعت تولید و توزیع  §

بر  شود و فرایندهاي زمان آورنده و انتشار حاصل می سازي آسان سیستمهاي پدید یکپارچه
ها  در این مجله. هاست مجلهکند، یکی از مزایاي عمدة این  چاپ و پست را حذف می

. شود اي میان نویسندگان، داوران، ویراستاران، و حتی کاربران ایجاد می ارتباطات شبکه
ها از سوي جامعۀ علمی  نویسی فوري براي این مجله قابلیت اظهارنظر، تفسیر، و حاشیه

شدن مقاالت به محض آماده . هاست گسترده در سطح جهان از ویژگیهاي دیگر این مجله
شوند و نیازي نیست که نویسندگان ماهها منتظر چاپ مقالۀ خود بمانند  در وب قرار داده می

(Deegan and Tanner 2002; Vijayakumar and Vijayakumar 2002; Lee and Boyle 
2004). 

هاي الکترونیکی، عوامل مکانی و زمانی، دسترسی به مقاله  مجلهبارة در. پذیري دسترس  §
هاي بزرگ  وجو و بازیابی در مجموعه امکان جست. کنند  خاص را محدود نمیاي یا مجله

اي دربارة تبدیل اطالعات  عده. پذیر است طور همزمان و با سرعت امکان مواد و منابع به
شکل دیجیتالی نگران و معتقدند که با این کار پژوهشگران در جهان سوم از اطالعات  به

رسد که خرید یک کامپیوتر همراه با خط اتصال  نظر می چنین به. چاپی محروم خواهند شد
هاي  توان گفت که مجله بنابراین می. تر باشد ها ارزان به اینترنت از اشتراك مجله

 Curtis)الکترونیکی، ابزاري براي از بین بردن موانع پژوهش دموکراتیک خواهند بود 
2005; Deegan and Tanner 2002; Vijayakumar and Vijayakumar 2002) 

هاي چاپی و هزینۀ اشتراك آنها و از سوي دیگر   افزایش تعداد مجله.هزینۀ اشتراك.  §
. اند ها پدید آورده گونه مجله ها مشکالت زیادي را براي تأمین این کاهش بودجۀ کتابخانه
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 1987 پوند در سال 45/123هاي ادواري از  دهند که میانگین بهاي نشریه شواهد نشان می
 هزینۀ دهد نشان میبررسی دیگري .  رسیده است1997 پوند در سال 30/340زان به می

 درصد رشد داشته است، 227 در آمریکا 2002 تا 1986اشتراك پیایندها در طول سالهاي 
این ارقام .  درصد بوده است64که رشد تورم در این کشور در سالهاي یاد شده تنها  در حالی

 درصد 28 درصد و 158 به ترتیب معادل 2001 تا 1991اي براي کشور انگلستان بین ساله
ها، تعداد مجالت ادواري از سال  این در حالی است که در کنار این افزایش هزینه. اند بوده

دهند که  چنین آمارهایی نشان می. اند  درصد داشته58 رشدي معادل 2002 تا سال 1986
  .(Curtis 2005)اند  اي قرار گرفته يصورت سنتی در مشکل اقتصادي جد انتشارات علمی به

اي  ها مطرح شده است و بـه مرحلـه     این پدیده در جامعۀ کتابداري به عنوان بحران بهاي مجله         
طور جدي در کارایی اقتصادي سیـستم چـاپی ارتباطـات علمـی کنـونی       رسیده که ممکن است به    

از این بحـران  خارج شدن راي عنوان راه حلی محدود ب هاي الکترونیکی به  امروزه مجله. شک شود 
اي در  برخی از ناشران معتقدند که انتـشارات الکترونیکـی منجـر بـه ذخیـرة هزینـه      . شوند  ارائه می 

مانند کـه   هاي الکترونیکی باقی می چرا که تنها دو نوع هزینه براي مجله. شود   درصد می  70حدود  
هـاي ویراسـتاري در    ري هزینـه تـراز و دیگـ      ها از سوي کارشناسـان هـم        یکی هزینۀ بررسی مقاله   

 Deegan and Tanner 2002; Vijayakumar and)الکترونیکـی اسـت    تمـام محیطـی  
Vijayakumar 2002).  

 نتایج خود عالوه بر متن از جدول، ۀهاي چاپی و سنتی براي ارائ مقاله. قابلیتهاي تعاملی  §
الکترونیکی این اطالعات هاي  در مجله. کنند تصویر، و نمودارهاي سنتی و ساده استفاده می

توان از تمامی امکانات وب  عالوه بر اینها می. اي ارائه کرد توان به صورت چند رسانه را می
نمایی، واقعیت مجازي، و نمودارهاي ریاضی تعاملی براي افزودن به ارزش مقاالت  پویا مانند

ارة مقاالت اظهار نظر  راحتی درب توانند به هاي الکترونیکی می خوانندگان مجله. بهره جست
در واقع سهولت ارسال . شود ها می نتیجۀ این اظهارنظرها موجب اصالح و بهبود مقاله. کنند

. کند شدنی مینامۀ الکترونیکی و پرکردن فرمهاست که انجام سریع چنین ارتباطی را 
ایج صورت جداگانه براي پشتیبانی از نت توان اطالعات بیشتري را به  عالوه بر این، می

هاي  مجله. شود تر نتایج آنها می ها به آنها پیوست کرد که خود موجب بررسی عمیق مقاله
این کار با ارائۀ نتایج یک . توانند ایدة یک مقاله زنده را جامۀ عمل بپوشانند الکترونیکی می
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هاي منتشر  تواند یک زمینۀ موضوعی را انتخاب و تنها مقاله وسیلۀ آن کاربر می کرد که به
 .(Deegan and Tanner 2002)شده در آن زمینۀ خاص را دریافت کند 

اي، امکان پیوند میان  ی و فرارسانه ویژگیهاي فرامتن.پیوندهاي داخلی و خارجی  §
ها و منابع الکترونیکی دیگر را فراهم  بخشهاي داخلی یک مقاله و میان مقاالتی در مجله

شده یا   با پیشرفت انتشارات توزیع. ها را دارند پیوندها قدرت تغییر بنیادي مجله. کنند می
د عالقۀ خود را بدون توجه به توانند منابع و اطالعات مور اي، کاربران می انتشارات شبکه

تنها قابل  ها نه با استفاده از این ویژگی، مقاله. راحتی پیدا کنند پیوندها بهوسیلۀ  بهناشر آنها 
هاي  توانند به مقاله پیوند به منابعی هستند که در هر مقاله به آنها استناد شده، بلکه می

که ارزش ذاتی پیوندهاي یک  کرد بیانباید . کنندة به یک مقاله نیز وصل شوند استناده
 Deegan and Tanner 2002; Vijayakumar and)اندازة محتواي مقاله است  مقاله به

Vijayakumar 2002). 

هاي الکترونیکی  اي که در بسیاري از نوشتجات براي مجله چالش اصلی و عمده: چالشها  §
ی به آنهاست شود، آرشیو آنها براي تضمین حفاظت و دسترسی همیشگ مطرح می

(Chowdhury and Chowdhury 2003; Vijayakumar and Vijayakumar 2002).  
هـاي الکترونیکـی خـود را پایـان دهـد، چـه اتفـاقی بـراي              اگر فرد یا سازمانی اشتراك مجلـه      

هـاي   شـماره هاي چاپی موضوع روشن اسـت چـرا کـه             افتد؟ در مورد مجله     هاي پیشین می    شماره
اي خـاص را در هـر زمـان     اي اشتراك مجلـه     بنابراین اگر کتابخانه  . مانند  یدر قفسه باقی م   پیشین  

بـارة  امـا در  . هاي آرشیو شده در کتابخانه دسترسی پیدا کنند         توانند به شماره    قطع کند، کاربران می   
   هاي الکترونیکی این موضوع چگونه است؟ مجله

ها پس از اشتراك بـا   ت و کتابخانه هاي الکترونیکی در اختیار ناشر یا کارگزار اس         اطالعات مجله 
ها بـا   بنابراین ممکن است کتابخانه. کنند سایت آنها از این اطالعات استفاده می   وبوصل شدن به    

. هایی را که پیش از این مشترك بودند، از دست بدهنـد  قطع اشتراك خود، حق دسترسی به شماره   
هـاي    مـذاکره بـراي اشـتراك مجلـه     هاي جدیـد بایـد هنگـام        بنابراین مدیریت مجموعۀ کتابخانه   

هـا در   هـاي پیـشین مجلـه    در صورت پایان اشتراك، شماره   . دالکترونیکی به چند موضوع توجه کن     
اختیار چه کسی قرار خواهد داشت و وضعیت دسترسی به آنها چگونـه اسـت؟ بـا پایـان اشـتراك،          

هـد شـد؟ بـه دلیـل ایـن      اند، چگونـه خوا  هاي پیشین وجود داشته وضعیت پیوندهایی که در شماره   
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ی«  و براي پاسخ به این چـالش تـدارك دیـده شـده     1995 خدمتی است که از سال      1»استور  جِ
هـاي   هـا را در جهـان کتابخانـه    هاي پیشین مجلـه  سی به شمارهتواند دشواریهاي دستر  است و می  

  . (Ashcroft 2002)دیجیتالی کاهش دهد 
ی«هدف اصلی    هـاي علمـی    هـاي مجلـه   ایجاد آرشیوي جامع و قابل اعتماد از نوشته  » استور  جِ

 300 کـشور از بـیش از   98 سـازمان از  2650در حال حاضر . مهم و توسعۀ دسترسی به آنها است      
 میلیـون  24 بـیش از  2005در سـال  . کننـد  ن مقالۀ پیوسته از طریق این خدمت استفاده مـی       میلیو

  . اند داده شدهبه این شیوه پاسخ مراجعۀ پیوسته 
هزینۀ اول، یک بـار  . ملحق شوند» استور جی«توانند با پرداخت دو نوع هزینه به   ها می   کتابخانه

 دوم بـراي دسترسـی سـاالنه و کمـک بـه          اي خاص و هزینۀ     و براي دسترسی به آرشیو مجموعه     
  .(JSTOR 2005)شود  مدسازي و نگهداري آرشیو در آینده پرداخت میآروز

عالوه بر چالش حفاظت باید به چالش قیمت نیز به عنوان موردي مهـم در ایـن زمینـه اشـاره             
 572 بـه حـدود     1994-95 دالر در سـال      157میانۀ بهاي پیایندهاي الکترونیکی از حدود       . داشت

، و 9/7، 3/8نرخ افزایش بهاي این پیایندها به میزان        .  افزایش یافته است   1998-99دالر در سال    
این افزایش بها باعث شده است کـه  . اند  بوده2003، و   2002،  2001 به ترتیب براي سالهاي      7/7

هـاي    نـسخه یکی از این روشها، انصراف از اشتراك. کتابداران به دنبال راههایی براي مقابله باشند  
 Corbett)آورد  چاپی مجالت بوده است که دشواریهایی را براي حفاظت از اطالعات پدیـد مـی  

2005).  
انـد کـه    هاي الکترونیکی مطـرح شـده   چالشهاي دیگري نیز با درجات اهمیت کمتر براي مجله     

  :(Vijayakumar and Vijayakumar 2002)اند از  برخی از آنها عبارت
ها با سیستمهاي  افزارهاي سیستمهاي کتابخانه افزارها و نرم یان سختپذیري م کنش میان  §

 ن؛کاربرا
هاي الکترونیکی  شتراك مجلهایجاد انگیزة سودآوري در ناشران تجاري الکترونیکی با ا  §

 آنها؛ 
ریزي براي توسعۀ مجموعۀ نیازمند به دانشی دربارة سازوکارهاي تحویل الکترونیکی  برنامه  §

 ي موضوعی انتشارات الکترونیکی؛توامدارك و مح
 ی فناوري یا رسانه؛ در معرض خطر کهنگ هاي الکترونیکی آرشیو مجله  §
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 براي  مانند وابستگی به شبکه، استانداردسازي، و کیفیت صفحۀ نمایشاي موانع فنی  §
 نقاشی، تصویر، و عکس؛

ترنت و ترکیب هاي این هاي تجهیزات نمایش، چاپ، و هزینه موانع اقتصادي مانند هزینه  §
 .هاي ناشران پیچیدة هزینه

  نشر الکترونیکی. 4-6
محیط دیجیتالی از پیدایش الگوهاي نـوین نـشر جهـت ارتباطـات رسـمی و غیررسـمی در بـین                

کند و از فناوریهـاي کـامپیوتري بـراي انتـشار و تبـادل منـابع پژوهـشی                   پژوهشگران حمایت می  
. از الگوهـاي موجـود در دنیـاي چـاپ بهتـر اسـت          کند که کارکردهاي ایـن فناوریهـا          استفاده می 

فناوریهاي جدید، افزون بر ترویج دسترسی سریع به منـابع علمـی، کـه در بـسیاري مـوارد بـدون        
کنندکـه در   اي را نیـز آسـان مـی    گیرد، دسترسی به بـسیاري از مـواد چندرسـانه         هزینه صورت می  

هـاي   لگوهـاي نـشر جدیـد در حـوزه    ا. انـد  پایگاههاي اطالعاتی موجود در شبکۀ وب ذخیره شـده    
 Ramalho-Correia and Teixeira)گونـاگون آزمـایش شـده و شـامل مـوارد زیـر اسـت        

2005):  
اي ویرایش شده از مقاالت که بین بیشتر مشترکان آن به  مجموعه:  مجلۀ الکترونیکی §

ۀ مقاالت یک مجلۀ الکترونیکی ممکن است براي مطالع. شود صورت الکترونیکی توزیع می
با این . ها نگهداري شوند صورت چاپ شده جهت آرشیو در کتابخانه دقیق چاپ شوند یا به

 .گیرند وجود، مجالت الکترونیکی بیشتر به صورت الکترونیکی در دسترس قرار می
طور معمول نسخۀ الکترونیکیِ مجلۀ  این مجله،که به: الکترونیکی ـ کاغذي یا  مجلۀ هیبرید §

اي از مقاالت داوري شده و قابل دسترسی از مجراهاي  کاغذي است، از مجموعه
 الکترونیکی تشکیل شده است اما مجراي اولیۀ توزیع آنها مبتنی بر کاغذ است و یا مجلۀ

یابد و نشر کاغذي آن محدود  صورت الکترونیکی انتشار می بههیبریدي است که بیشتر 
 .است

شان منتشر  سایت شخصی ت خود را در وبمؤلفان، مقاال: 1وسیلۀ مؤلفان  انتشار مقاالت به §
 .کنند می
 .هاي موضوعی گسترده  مخزنهاي انتشارات الکترونیکی با حوزه §
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این الگو از . شود عنوان یکی از الگوهاي مهم ارتباطات علمی شناخته می به: 1 نشر صنفی §
وسیلۀ دانشگاهها و مؤسسات  شود که به هاي پژوهشی رسمی گرفته می مجموعۀ نوشته

شوند و همتاهاي آن در محیط الکترونیکی در موضوعهاي گوناگون  وهشی حمایت میپژ
 .وجود دارند

 مؤلفـان قـرار   2این الگوهاي نشر الکترونیکی جدید که بر پایۀ آرشیو شخـصی یـا خودآرشـیوي    
. کننـد  تـر مـی   سازي ارتباطات علمی را دارنـد و آن را کارآمـدتر و اثـربخش          دارند، قابلیت دگرگون  

وسـیلۀ مؤلـف    یوي اصطالحی گسترده است که به معناي قرار دادن پژوهش انجام شده به         خودآرش
  .ناشر استدخالت سایت با قابلیت دسترسی همگانی بدون  بر روي یک وب

کنـد   چنانچه پیش از این مطرح شد، پیدایش اینترنت به پژوهشگران و دانشگاهیان کمـک مـی    
گذاري نتایج، جهت مقابله با افـزایش   جهت به اشتراكتا به کمک فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی        
 رفته است و از آن با عنـوان بحـران نـشریات    ترها فرا   قیمت مجالتی که از توانایی خرید کتابخانه      

شود، جهت غلبه بر موانعی که با انتقال کامل حقوق مالکیـت معنـوي از مؤلـف بـه             ادواري یاد می  
 .غییر کُند نشر سنتی، روشهاي کارآمدي را انتخاب کنندناشر به وجود آمده است و جهت بهبود ت

 اسـت کـه   3چـاپ الکترونیکـی   از جمله مسائلی که افراد در این محیط با آن سروکار دارند پیش    
نـویس   الکترونیکی در ابتدا به صورت پـیش      چاپ    پیش. گیرد  گسترة وسیعی از مفهومها را در بر می       

یافـت،   ک رشته جهـت گـرفتن بـازخورد انتـشار مـی     الکترونیکی که بین همکاران و متخصصان ی   
هـاي پژوهـشی      سپس مفهوم آن براي شمول هر گونه نـسخۀ الکترونیکـی از نوشـته             . تعریف شد 

چاپ الکترونیکی را نسخۀ الکترونیکی یک مقالۀ پژوهشی یا           برخی نیز پیش  . علمی عمومیت یافت  
 اثـر پـیش از داوري و یـا پـس از      الکترونیکـی یـک  ۀبرخی نیز آن را نـسخ  . دانند  اثر پژوهشی می  

  .دانند داوري می
تواند مقاالت مجالت، فـصلهایی از کتابهـاي علمـی و یـا مقـاالت                 این اصطالح همچنین می   

شود امـا در عـین حـال حـائز      طور رسمی داوري نمی    همایشها و یا هر گونه از آثار پژوهشی که به         
تنها یـک مخـزن اینترنتـی پیوسـته از چنـین        4واسپارگاه الکترونیکی . اهمیت هستند را در بر گیرد     

  .طور همگانی در دسترس است منابعی است که به
دهند تا نشان دهند که تـصدي و حفاظـت و    اي، واسپارگاهها را ترجیح می بیشتر کارکنان حرفه 

چاپهـا پـیش از قـرار گـرفتن روي      بعـضی از پـیش   . نگهداري از منابع کارکردهاي اصـلی نیـستند       
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شوند اما حجم زیادي نیز بدون بررسی دقیق و گرفتن بـازخورد            به دقت بررسی می    کامپیوتر سرور 
در برخـی مـوارد    . گیرنـد   درخواست نویسندگان دربارة نتایج ارائه شده، بر روي اینترنـت قـرار مـی             

شوند اما در قالب مجالت سنتی کـه فراینـد        مدارك الکترونیکی روي کامپیوترهاي سرور آپلود می      
ایـن فراینـد بـا توجـه بـه زمینـۀ موضـوعی و               . شـوند    داروي دارند، نیز ارائـه مـی       بررسی دقیق و  

چاپها الکترونیکی متغیـر      مشیهاي پیش از انتشار بعضی مجالت دربارة انتشار و نیز انتشار پیش             خط
  . (Ramalho-Correia and Teixeira 2005)است 
لیکانن« . طور کامل تغییر کـرده اسـت     به هاي اخیر   و همکارانش معتقدند نشر و چاپ در دهه       » اُ

براي نمونه، در گذشته یک محتواي معین براي مثال یک مقالۀ روزنامـه بـراي انتـشارات خاصـی           
. شـدند  محتوا به صورت دسـتی سـازماندهی مـی   . شد ها استفاده نمی شد و در دیگر زمینه   آماده می 

ور همزمان از چنـدین مجـرا و   ط تر است، چاپ همان محتوا و به اکنون که نشر الکترونیکی متداول    
محتـوا در یـک پایگـاه اطالعـاتی بـه صـورت             . تر شده اسـت     استفادة دوباره از آن در آینده آسان      

  .شوند شوند و هنگام نیاز بازیابی می مقاالت مجزا ذخیره می
کـه    هنوز هم فرایندي بیشتر دستی است، اما ترتیب ارائه و عرضه، هنگامی   1گردآوري اطالعات 

کـاربر  . ساز اسـت   براي کاربر نهایی وجود داشته باشد، کمتر مسئله   2 فراپیوندها  اهم آوردن امکان فر 
نهایی، با استفاده از فراپیوندهاي اینترنتی، ترتیب خواندن را به صورت تعاملی و به آسـانی کنتـرل              

محملهاي جدید اطالعات همچون کتابهاي الکترونیکی، مقـاالت الکترونیکـی، تلفنهـاي            . کند  می
 عنـوان     بـه  4، و دستگاههاي پخش موسیقی    3همراه، جوهرهایی که با برق قابل پاك شدن هستند        

در عین حـال ظرفیـت نمـایش    . شوند محملهاي قابل استفادة دوبارة محتوا در همه جا استفاده می       
. بیشتر این محملها محدود است، چرا که بیشتر آنها ابزاري براي مرور بـه جلـو یـا عقـب هـستند                    

هـا خطـی    این رسـانه . فرسا است یا حتی اجراي آنها غیرممکن است     از فراپیوندها یا طاقت    استفاده
 ارائـه  5هستند و مانند پخش تلویزیـونی و رادیـویی محتـوا در آن بـه صـورت ترتیبـی و مسلـسل          

 .شوند می
در عین حال عرضۀ روزافزون نیاز به محتواي سفارشی،که براي برطـرف کـردن نیازهـاي هـر           

تـوان، جهـت انتخـاب        فیلترهاي ویژة هر کـاربر را مـی       . شوند  د شده است را موجب می     کاربر ایجا 
 شـدن بـیش از پـیش         بـا سفارشـی   . اطالعات مناسب، از یک یا چند پایگاه اطالعاتی ایجاد کـرد          
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در انتشارات سفارشی مـواد بایـد   . شود  تبدیل می انتشارات، قابلیت انتقال گردآوري دستی به مسئله  
طـور کامـل در قالـب یـک      مندي آنها گردآوري و به   هایی و مطابق پروفایلهاي عالقه    براي کاربر ن  

 و جامعـۀ گـردآوري و تهیـۀ مـدارك          1هر چـه گـروه هـدف      . محمل اطالعاتی مناسب ارائه شوند    
در گردآوري مقـاالت بایـد   . شود  کار و فعالیت دستی بیشتر می    2هاي نسبی   تر باشند، هزینه    کوچک

بـا توجـه بـه اینکـه مـسئلۀ       . ا موضوعهایی مشابه را کنار یکدیگر قـرار داد        موضوع یا ب    مقاالت هم 
تر شده اسـت، اگـر       مناسب پیچیده  3اي  سازي مدارك با نیاز به معیارهاي فاصله        ساماندهی و مرتب  

فایـده   ها تشابه مشاهده شده در موضوعات مدارك را منعکس نکنند، روشهاي خودکـار بـی               فاصله
 روند گـردآوري و     17شکل  . اند  اي مطرح شده    نواع گوناگون معیارهاي فاصله   بنابراین ا . خواهند بود 

ــب ــی       مرت ــشان م ــاتی ن ــاه اطالع ــۀ پایگ ــه را در نمای ــر مقال ــراي ه ــاالت ب ــازي مق ــد  س ده

(Ollikainen,Backstrom and Kaski 2002). 
 

  سازي مقاالت فرایند گردآوري و مرتب. 17شکل 
(Ollikainen, Backstrom, and Kaski 2002)  
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  1و آموزش الکترونیکی یادگیري. 4-7
منـد   یادگیري و آموزش مانند دیگر فعالیتهاي انسانی از فناوري اطالعات و شبکۀ جهانی وب بهره    

گستر وب و فناوري اطالعات بر یادگیري و آموزش بر کسی  تأثیرات روزافزون شبکۀ جهان. اند شده
آسانی اسـتفاده، روزآمدسـازي، و   . جهانی استشبکۀ جهانی وب در حکم کتابخانۀ       . پوشیده نیست 

ویـژه   اي طبیعی براي یادگیري، به برندة اقتصاد دانش و نیز وسیله     دسترسی همگانی، آن را به پیش     
طور کلی یادگیري الکترونیکی به استفاده از فناوریهـاي           به. یادگیري الکترونیکی تبدیل کرده است    

کننـد،   حلهـا کـه دانـش و عملکـرد را تقویـت مـی       اینترنت جهت تحویل مجموعـۀ وسـیعی از راه      
  :عالوه بر این، یادگیري الکترونیکی بر پایۀ سه معیار اساسی زیر است. گردد بازمی
 به شبکه وابسته است که روزآمدسازي سریع، ذخیره، بازیابی، توزیع، و اشتراك آموزش یا  §

 .کند اطالعات را براي آن ممکن می
تفاده از فناوري استاندارد اینترنت به کاربر نهایی تحویل داده وسیلۀ کامپیوتر و با اس  به §

 .شود می
روند، تأکید  ترین دیدگاههاي یادگیري که از الگوهاي سنتی آموزش فراتر می  بر گسترده §

  .دارد
 اسـت  2یادگیري فرایندي بسیار پیچیده است و بسیار پیچیده تر از ارتباطات محرك ـ واکـنش  

پژوهشگران براي قرار دادن یـادگیري در بافتهـاي غنـی           . شود  ن تعریف می  وسیلۀ روانشناسا   که به 
توان با درگیر شدن در وظـایف و   کنند، زیرا دانش قابل استفاده و پایدار را می   نظر می   بحث و تبادل  

، یادگیري معنـادار عملـی فعـال،    3 دیدگاه نظریۀ فعالیتاز. نمودموقعیتهاي واقعی، ضبط و مکتوب  
یافته است که به صـورت اجتمـاعی بـه آن پرداختـه شـده و دربرگیرنـدة             ه، و ساخت  ارادي، آگاهان 

در نظامهـاي یـادگیري الکترونیکـی، فعالیتهـاي     .  اسـت 4 قصد ـ عمل ـ بازتـاب   فعالیتهاي متقابلِ
یادگیري بر پایۀ استقالل یادگیرنده و اعمال یادگیري تعاملی اسـت؛ عـالوه بـر ایـن، دسـتورعمل         

 را در 5اي و مصور قرار دارد و فرصتهاي یـادگیري مـشارکتی    رسانه  البهاي چند یادگیري بر اساس ق   
فرایند ایجاد محتواي بـا کیفیـت یـادگیري الکترونیکـی بـا انجـام تحلیـل جـامع         . گذارد  اختیار می 

. یابـد  شود و با وارسی و تحویل محصول نهایی به مشتري پایان می  آغاز می6مخاطب یا یادگیرنده 
                                                

  . گرفته شده است(Khan and Joshi 2006)مطالب این سرفصل از . 4
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د محتواي یادگیري الکترونیکی، گروهی از افراد با مهارتهاي مختلـف را گـرد هـم              کل فرایند ایجا  
» 3 پـی « یا مـدل  1توان به صورت زنجیرة افراد ـ فرایند ـ محصول    این فرایند را می. کند جمع می

 ). 18شکل (تلقی کرد 
  

  
  (Khan and Joshi 2006)فرایند ایجاد محتواي یادگیري الکترونیکی . 18شکل 
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رهیـافتی  » 3پـی «مـدل  . دهی یـادگیري الکترونیکـی دخیـل هـستند          افرادي هستند که در شکل    
گیري آموزش است که نه تنها به ایجاد محتواي با کیفیت یادگیري الکترونیکـی                 در شکل  1نگر  کل

  . کند  نگهداري فرایند آموزش کمک میبلکه در تحویل و حفاظت و
تـوان بـه دو مرحلـۀ ایجـاد و گـسترش و تحویـل و            فرایند توسعۀ یادگیري الکترونیکی را مـی      

گیرد و همان محتـوا بـا اسـتفاده از     محتواي مناسب در مرحلۀ اول شکل می . نگهداري تقسیم کرد  
 بـار اتفـاق    فعالیتی است که یکایجاد و گسترش . شود ابزار مناسب در مرحلۀ دوم تحویل داده می   

یک فرایند معمول یادگیري الکترونیکـی شـامل   . که نگهداري فعالیتی مداوم است   افتد در حالی    می
  .ریزي، طراحی، ایجاد و توسعه، ارزیابی، تحویل، و نگهداري است مراحل برنامه
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ویژه اینترنت، جهـت   اطالعات و ارتباطات، بهسالمت الکترونیکی استفاده از فناوري در حال ظهور  

اي از  این واژه شـامل گـستره     . شود  سازي سالمت و مراقبتهاي بهداشتی تعریف می        بهبود یا فراهم  
هاي مرتبط به هم است کـه بـه کاربـست فناوریهـاي اطالعـات، کـامپیوتر، و ارتباطـات در              حوزه

، 2رسـانی پزشـکی   ها شامل اطـالع  ین حوزها. شود مراقبتهاي بهداشتی یا سالمت جامعه مربوط می  
رسـانی   کننـده، اطـالع   رسـانی سـالمت مـصرف    ، اطـالع  4، پزشـکی از راه دور     3بهداشت از راه دور   

ماهیــت و کارکردهــاي ارتباطــات ســالمت . شــود بهداشــت عمــومی، و ماننــد آن را شــامل مــی
. ل اسـت  الکترونیکی بـه سـرعت در حـال گـسترش اسـت، بنـابراین تعریـف دقیـق آنهـا مـشک                     

استراتژیهاي ارتباطات سالمت الکترونیکی شامل، اطالعات سالمت بر روي اینترنت، یـادگیري بـا    
، 6، جوامـع مـشارکتی اینترنتـی پیوسـته    5کمک کـامپیوتر، گروههـاي پـشتیبانی اینترنتـی پیوسـته         

انتقـال  دست آمده با کامپیوتر، مشاورة تلفنی خانگی و با کنتـرل کـامپیوتر، ارزیـابی و             اطالعات به 
ــا پــست الکترونیکــی بــین بیمــار و فــراهم  زیــست کننــدة خــدمات هــستند  ســنجی، و تمــاس ب

(Neuhauser and Kreps 2003; Blobel 2007).  
  دولت الکترونیکی. 4-9

مـشی جامعـۀ اطالعـاتی در تمـام سـطوح             خـط  در حال حاضر دولت الکترونیکی به مسئلۀ اصلیِ       

                                                
1 holistic approach 
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 خـود   خودي  دولت الکترونیکی به  . هانی تبدیل شده است   اي، ملی، اروپایی، و حتی ج       محلی، منطقه 
 Liikanen)کمـک کنـد     به سه روش، براي رسیدن به دولت بهتـر، دبای که ابزار است نه هدف

2003):  
 دولت الکترونیکی باید این امکان را براي شهروندان فراهم سازد تا آنچه دولتهاي مرکزي،  §

بپذیرند و در اجراي آن بکوشند و توانایی این را دهند را  اي، و یا محلی، انجام می منطقه
گیري شرکت داشته باشند و مطمئن شوند  داشته باشند که از همان مراحل اولیه در تصمیم

دولت الکترونیکی ابزاري براي تحقق بخشیدن . شود که سرمایۀ همگانی به خوبی هزینه می
  .به دولت باز است

گو به نیازهاي  ي خدمات عمومی و شخصیِ پاسخساز  دولت الکترونیکی باید جهت فراهم §
این خدمات بسیار گسترده است و از فرمهاي مالیات پیوسته . خاص شهروندان تالش کند

دولت الکترونیکی باید دولت فراگیر، که . شود تا رفع نیازهاي خاص افراد معلول را شامل می
  .ق کندسازد، محق خدمات قابل استفاده و مناسب هر فرد را فراهم می

وري، در   دولت الکترونیکی باید به مدیریت نهادهاي عمومی، با افزایش کارآیی و بهره §
بخش عمومی که از . تحویل ارزش بیشتر در مقابل مالیات پرداختی شهروندان کمک کند

توان با دیجیتالی کردن اطالعات و فرایندها کارآمدتر  پذیرد را می اطالعات بسیار تأثیر می
ها، کاهش تالش براي بازیابی اطالعات و   کردن نیاز دوباره وارد کردن دادهبرطرف. کرد

 دولت ددولت الکترونیکی بای. عنوان نمونه برشمرد توان به گردش کار موردگرا را می
 .کارآمدتري را ممکن سازد

اره  اشـ 1مبنـاي اینترنـت   ویژه کاربرد وب طور کلی، دولت الکترونیکی به استفاده از فناوري، به      به
، و کارکنان را به خدمات و اطالعـات دولتـی و            2وکار  دارد که دسترسی شهروندان، شریکان کسب     

بانک جهـانی دولـت   . (McClure 2001)دهد   را به آنان بهبود میاطالعاتارائۀ این خدمات و 
هـاي گـسترده،     هاي دولتـی از فناوریهـاي اطالعـات ماننـد شـبکه             الکترونیکی را استفادة مؤسسه   

وکارهـا،   کردن ارتباط با شهروندان، کـسب دگرگون داند که توانایی    می 3محاسبات سیار و  اینترنت،  
ـ      این فناوریها می  .  را دارند  4و ساختار دولت   ارائـۀ  . ات را فـراهم آورنـد  توانند گسترة وسیعی از امکان

وکـار و صـنعت، توانمندسـازي     کـنش بـا کـسب    خدمات دولتی بهتر به شـهروندان، بهبـود بـرهم         
اي از ایـن قابلیتهـا هـستند          دسترسی به اطالعات، و مدیریت کارآمـدتر دولـت پـاره          با  شهروندان  
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(World Bank n.d.) . نیـز ارائـۀ اطالعـات و خـدمات     » وسـت «دولت الکترونیکی از دیدگاه
  .(West 2000)پیوسته از طریق اینترنت یا دیگر ابزارهاي دیجیتالی است 

 بـراي  ارتبـاطی داند که از فناوریهـاي اطالعـاتی و    سازمان ملل دولت الکترونیکی را دولتی می  
 UN Department of Economic and)د بر ایجاد ارتباطات داخلی و خارجی خود بهره می

Social Affairs, 2003) . هچهـار حـوز  بر این اساس به بر اساس این تعریف، فعالیتهاي دولت 
  : (UN Department of Economic and Social Affairs 2005) شوند تقسیم می

 ؛مانند ثبت مداركدولت فرایندهاي داخلی   §
 ؛الکترونیکیه شکل  ارائۀ خدمات ب §
 ؛یمجازي در راستاي دموکراسی دیجیتال  جوامع  §
  . وجود آمده مانند تدارکات هوکار ب  فرصتهاي کسب §

 دولت الکترونیکی به همین سادگی نیـست کـه تعـدادي کـامپیوتر در اختیـار                 گیري  شکلالبته  
تمرکـز صـرف بـر      . ر گیرد یا فعالیتهاي پیـشین ایـن واحـدها خودکـار شـوند             واحدهاي دولتی قرا  

دانـد و نـه    ساالرانه را که شهروندان را نه مشتریان دولـت مـی     حلهاي فناورانه نیز دیدگاه دیوان      راه
  دولت الکترونیکـی از فنـاوري بهـره   واقع  در  . گیریها تغییر نخواهد داد     کنندگان در تصمیم    مشارکت

 و دیگـر شـکافها، و      2، حـذف فاصـله    1شـفافیت با گسترش   صالحات و بهسازیهایی را     گیرد تا ا    می
، انجـام  کنـد  متأثر میاي که زندگی آنها را  توانمندسازي افراد براي مشارکت در فرایندهاي سیاسی   

  .(World Bank 2002) دهد
ب     تـر اسـت   عد الکترونیکـی بـودن آن، پررنـگ   عد دولت در مفهوم دولت الکترونیکی نسبت به ب .

اي را بـه کـارگزاران    حلهاي بـالقوه   به عنوان ابزاري در رسیدن به دولت بهتر، راه   الکترونیکیدولت  
در ابتدا ممکن اسـت نیـازي فـوري بـه نـوآوري و اشـاعۀ       . دهد دولتی در تمام سطوح آن ارائه می   

طـور مناسـب اجـرا شـوند،      فناوري احساس شود، اما هنگامی که کاربردهاي فناوري اطالعات بـه          
بنابراین، دولـت الکترونیکـی تنهـا    . (OECD 2003) یابند تغییرات سازمانی اهمیت بیشتري می

 اسـت کـه شـیوة ارائـه و مـدیریت      3روش دیگري براي انجام امور نیست، بلکه گذار بـه مقیاسـی       
  .(Breen 2000)دهد  خدمات عمومی را تغییري اساسی می
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  رسانۀ الکترونیکی. 4-10
هایی هستند کـه بـا اسـتفاده از انـرژي الکتریـسته و الکترومکانیـک         هاي الکترونیکی رسانه    رسانه

نیـاز از الکتریـسته قـرار      بـی هاي چـاپیِ  دهند و در مقابل رسانه      محتوا را در اختیار کاربران قرار می      
توان هر نـوع از تجهیزاتـی    می. اند شدهها در قالبهاي آنالوگ و دیجیتالی ارائه        این رسانه . گیرند  می

  .را که در فرایند ارتباطات الکترونیکی استفاده شود، نوعی از رسانۀ الکترونیکی دانست
اي اسـت کـه بـا      شود کـه بـه مفهـوم رسـانه          این مفهوم با نام رسانۀ دیجیتالی نیز شناخته می        

فر و یکهـاي کـامپیوتري   در ایـن حالـت رسـانۀ دیجیتـالی از صـ     . کنـد   کدهاي دیجیتالی کار مـی    
وسـیلۀ ماشـینهاي    تواند بـه  رسانۀ دیجیتالی می. کند تفسیر میمحتوا صورت    رمزگشایی و آنها را به    

پردازشگر اطالعات دیجیتالی توزیع شود و تغییر عمیقی را در قالب پیـشین رسـانه یعنـی آنـالوگ              
  .(Wikipedia 2008b)دهد  نشان می

  ویزیون تعاملیتلویزیون دیجیتالی و تل. 4-10-1
 به نمایش و پردازش سیگنال و نیز انتقال 1 تلویزیون دیجیتالی:تلویزیون دیجیتالی  §

وسیلۀ تلویزیون دیجیتالی شامل تبدیل تصویر و  پخش برنامه به. دیجیتالی آن اشاره دارد
عملیات تبدیل تصویر و صدا به کدهاي دیجیتالی با . صدا، به کدهاي دیجیتالی است

در تمام . هدف از این کار کاهش ظرفیت الزم بستر انتقال است. شود  آغاز می2سازي فشرده
سازي بر اساس استاندارد صنعتی  سیستمهاي تلویزیونی دیجیتالی پیشرفته، فشرده

شود که به  سازي و ادغام انجام می سپس عملیات یکپارچه. شود  انجام می3»تو پِگ.ام«
آیند که براي پخش شدن در سطح جهان،  میموجب آن کدهاي دیجیتالی به قالبی در 

  .ندهاي کابلی مناسب ها، یا رسانه اهوارهم
استاندارد انتقال تلویزیون دیجیتالی براي اینکه بتواند چندین برنامۀ تلویزیونی را در یـک زمـان          
انتقال دهد، یا بتواند یک سیگنال برنامه را در سطح کیفیت یک عکس دریافت کند، از پـردازش و        

در هر انتقال، کیفیت سیگنال دریافتی با کیفیـت سـیگنال           . کند  سازي دیجیتالی استفاده می     دهفشر
اي را در  تلویزیـون دیجیتـالی، تغییـر اساسـی    . خروجی از استودیوي پخش برنامـه، یکـسان اسـت    

فناوریهـاي جدیـد   . هاي تلویزیونی و نیز براي کاربران به ارمغـان آورده اسـت     صنعت پخش برنامه  
ــا اســتفاده از سیــستمهاي    انعطــافافــزایش ــذیري در اســتفاده از شــکلهاي مختلــف تــصاویر ب پ
عالوه، به دلیل ماهیت دیجیتالی اطالعات تـصویري و   به. اند   شده  را موجب  سازي دیجیتالی   فشرده
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هاي بسیار پرسرعت، صنعت کـامپیوتر، تجـارت اصـلی خـود را بـه سـمت جهـان                     ظهور پردازنده 
این فناوریها بر یک هدف مـشترك متمرکزنـد و در حـال بهبـود کامـل          . کند  تلویزیون هدایت می  

 امکـان انتقـال   1سیستمهاي نمایش متن در تلویزیـون دیجیتـالی       . فضاي تلویزیونی موجود هستند   
  .(Galperin 2002)ند کن  به چند زبان و در چند سطح خوانایی را فراهم می2زیرنویسها

در .  بیت در ثانیه انتقـال داده شـود  960ند با سرعت    توا   کنونی می  3سیستم نمایش متن آنالوگ   
 بیـت در  9600تواند با سرعت  که سیستم نمایش متن دیجیتالی بر اساس استاندارد جدید می        حالی

ایـن سیـستمها بـسیار کاربرپـسندتر        . تر از نوع پیشین انتقـال داده شـود           برابر سریع  10ثانیه یعنی   
همچنـین، دقـت فزاینـدة تلویزیـون       . کننـد   تر پیـروي مـی    هاي گرافیکی کامپیو    هستند و از پنجره   

  .دیجیتالی، امکان مشاهدة حروف و تصاویر را با کیفیت بسیار باال فراهم کرده است
به تلویزیونهایی با شفافیت تصویر : 4».وي.تی.دي.اچ« تلویزیونهاي بسیار باکیفیت  §

ن اثرات ساختگی مانند بسیار باال، صفحۀ نمایش بزرگ، صداي سه بعدي دیجیتالی، و بدو
اي از فناوري تلویزیونهاي  ، زیرمجموعه».وي.تی.دي.اچ«. برفک یا سایه اشاره دارد

 . است که آشکارترین ویژگی آن کیفیت بسیار باالي صدا و تصویر است5پیشرفته
ــگ و همزمــان   ویژگیهــاي یعنــی ماهیــت انتــشار دیجیتــالی، باعــث حــذف نیازهــاي بالدرن

اسـتانداردهاي تلویزیـون    . شده و بسیاري امکانات مختلف را ارائه کرده است        ،  تلویزیونهاي آنالوگ 
 تلویزیونی را در آینده بـا هـم تلفیـق خواهـد            ، و 6دیجیتالی، صنایع کامپیوتري، ایستگاههاي کاري    

هـاي صـدا، تـصویر، و         در تلویزیونهاي دیجیتالی باکیفیت، سیگنالهاي تلفیقـی شـامل بـسته          . کرد
هـا روي امـواج رادیـویی بـا       هستند کـه ایـن بـسته    7نند اطالعات غیرتصویري  هاي کمکی ما    داده

. یابنـد   مگاهرتز انتقـال مـی  6 مگابایت در ثانیه، در کانالهاي تلویزیونی با پهناي باند      3/19سرعت  
شـوند، اطالعـات دیجیتـالی     در دستگاه گیرندة کاربر، سیگنالهاي تلویزیونی تلفیقی از هم جدا مـی  

که دسـتگاه گیرنـدة کـاربر بـه دریافـت و نمـایش         در صورتی . شوند  باره مونتاژ می  رمزگشایی و دو  
رود در دسـتگاه گیرنـده، آداپتورهـایی         سیگنالهاي جدید با کیفیت عالی نیاز داشته باشد، انتظار می         

براي تبدیل سیگنالهاي ورودي به سیگنال مدنظر کاربر جهـت مـشاهدة اطالعـات ارسـال شـده                 
  .(Zong and Bourbakis 2001)وجود داشته باشد 
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 درخواستی که به مفهوم دیدن تصویر به محض درخواست ویدئوي: 1ویدئوي درخواستی §
مشاهدة آن است، در برگیرندة مفهوم ابتدایی تلویزیون است که این مفهوم عبارت است از 

را برآورده کنندگان  مشاهدهاي در سطحی که بتواند نیاز خاص  ایجاد یک سرگرمی لحظه
 2وییئکنندة نوارهاي وید شیوة کار ویدئوي درخواستی شبیه یک ابزار مجازي ضبط. ازدس

شود و سپس ما   می3ویی، ابتدا وارد دستگاه گیرندة سیگنالهاي تلویزیونیئمحتواي وید. است
توانیم آن را مشاهده یا متوقف کنیم، به جلو یا عقب ببریم، و یا آن را از انتها به ابتدا  می

  .پخش کنیم
، 4ویدئوي درخواستی بر مبناي ارتباط آن با تلویزیون تعاملی گاه با نامهاي تلویزیون درخواسـتی    

 و درخواسـتی،  8، ویدئوي زنـده 7ریزي درخواستی  ، برنامه 6، محتواي درخواستی  5فیلمهاي درخواستی 
آورنـده   ، تلویزیون مبتنـی بـر فـراهم       10آورندة اینترنت   ، ویدئوي مبتنی بر فراهم    9اینترنت درخواستی 

، تلویزیـون کـابلی، آهنـگ ویـدئویی         13، تلویزیـون کوچـک    12، تلویزیون بسیار باکیفیـت    11اینترنت
ژگیهاي خدمات درخواستی     برخی از وی  . شود  هاي ورزشی درخواستی شناخته می      دیجیتالی، و برنامه  

  :اند از عبارت
. کنند ، توانا می این خدمات بینندگان را در انتخاب یک برنامۀ ویدیویی که بیشتر فیلم است §

هاي  واسطۀ یک شبکه، مانند کابل یا شبکه وسیلۀ یک کانال و به این برنامۀ ویدیویی، به
وسیلۀ گیرندة  فیلم به. شود کنندگان فرستاده می اي براي درخواست تلویزیونی ماهواره

توانند آن را از  شود و کاربران نهایی می  ذخیره می14دستگاه مشتري، بر روي دیسک سخت
توانند تمام کارهایی که با دستگاههاي  بینندگان می. روي دیسک خویش ببینند

 شده نیز انجام  دهند را با فیلمهاي ذخیره  انجام می15 »خوان.دي.وي.دي«خوان و  دیسک
                                                

  .ه شده است گرفت(Bahlmann 2005)مطالب این سرفصل از . 1
2 VCR 
3 Set Top Box 
4 on demand TV 
5 movies on demand 
6 content on demand 
7 on demand programming 
8 live video 
9 internet on demand 
10 IP based video 
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توان  از این خدمات می. دهند، براي نمونه، فیلم را عقب و جلو کنند و یا آن را متوقف کنند
 . استی تعاملی نیز نام بردبا عنوان تلویزیون درخو

راه دیگر براي ویدئوهاي درخواستی، استفاده از . وسیلۀ شبکه  تحویل ویدئوي درخواستی به §
جاي استفاده از دستگاههاي گیرندة تلویزیونی، از اینترنت  کاربران نهایی، به. اینترنت است

ي مورد عالقۀ خود را از توانند فیلمها کنند و می براي دریافت تصویرها و فیلمها استفاده می
توانند قسمتهایی از فیلم را قبل  همچنین، آنها می. سایت مشخصی دریافت کنند طریق وب

خدمات مربوط به درخواست ویدئو به سه شکل زیر در دسترس خواهند . از سفارش ببینند
 :بود

 هاي عمومی یا خانوادگی است؛ ، که شامل بسته1آزاد ¨
 شود؛ هانه از متقاضی پول دریافت می، یعنی ما2مبتنی بر آبونمان ¨
 .شود طور معمول براي فروش فیلمها استفاده می به. 3پرداخت براي هر بار مشاهده ¨

همـۀ  . کننـد  طور مشابه عمل مـی  دهد همۀ خدمات یاد شده، به   تجربۀ کاربران نهایی نشان می    
اغلـب  . ندآنها داراي قابلیت نمایش، توقف، عقـب و جلـو، و نمـایش بـه صـورت معکـوس هـست                  

  . ساعته در یک یا چند بار تماشا کنند24توانند فیلمها را در یک بازة زمانی  کنندگان می مشاهده
  :شوند بندي می ویدئوهاي درخواستی به صورت زیر نیز دسته

نوع پیشرفتۀ ویدئوي درخواستی است که : 4»دي.او.وي.آي« ویدئوي درخواستی تعاملی  §
یک . دن و متوقف کردن فیلمها در آن گنجانده شده استقابلیتهایی مانند عقب و جلو کر

هایی با »سرور«از سه جزء دستگاه گیرندة تلویزیونی کاربر، شبکه، و » .دي.او.وي.آي«
 .شود آرشیو فیلم تشکیل می

ـرور «اي براي ارتبـاط کـاربر بـا           دستگاه گیرندة تلویزیونی کاربر، وسیله     بـسیاري از   . اسـت » س
کارکردهـاي  .  اسـت  ویی معمـول  ئمشابه کارکردهاي دسـتگاه ویـد     » .دي.او.وي.آي«کارکردهاي  

شـوند و بـه نـوع سیـستم بـستگی دارد،             مند مـی    از آن بهره  » .دي.او.وي.آي«تعاملی که کاربران    
  :اند از عبارت

توقف در تماشاي فیلم در صورت نیاز و تماشاي آن : 5اجرا یا از نو شروع کردن ¨
 .پس از آزاد شدن وقت کاربر

                                                



  فصل چهارم ـ اصطالحات مرتبط

 .توقف کامل نمایش فیلم: 1ف کردنمتوق ¨
 .ثابت کردن تصویر در حال نمایش: 2ایجاد وقفه در تماشاي فیلم ¨
 .اي خاص در فیلم جهش به جلو براي دیدن قطعه: 3جهش به جلو ¨
 .اي خاص در فیلم جهش به عقب براي دیدن قطعه: 4جهش به سمت عقب ¨
 .جلو بردن فیلم بدون قطع تصویر و صدا: 5حرکت به سمت جلو ¨
نمایش فیلم با سرعت کمتر از حالت عادي با صدا و : 6 کردن نمایش فیلم کند ¨

 .تصویر
 نمایش فیلم از انتها به ابتدا، به همراه تصویر و صدا؛: 7نمایش معکوس ¨
نمایش فیلم به عقب با سرعت بیشتر از حالت : 8نمایش معکوس با سرعت زیاد ¨

 قبل به همراه صدا و تصویر؛
حرکت به سمت عقب با سرعت کمتر از حالت : 9کمنمایش معکوس با سرعت  ¨

  .معمولی، به همراه صدا و تصویر
زئیـات  کـسب ج از آگهیهاي تبلیغـاتی،   نظر    صرفدیگر قابلیتهاي تعاملی شامل توان انتخاب یا        

 و خریـد کاالهـاي الزم کـاربر از ایـن          ،وجـو، انتخـاب     بیشتر دربارة وقایع خبري و توانایی جـست       
  .سیستم است

 دقیقه آگهی 15یک فیلم خاص که هر : 10».دي.او.وي.ان« درخواستی بخشی  ویدئوي §
کاربر پول این فیلم را به صورت . شود پخش آن از یک کانال خاص نمایش داده می

کند و روز و ساعتی که مایل به تماشاي فیلم است را انتخاب  الکترونیکی پرداخت می
 یا دیسک سخت وي 11»بافر« و در قسمت کوتاهی از فیلم براي کاربر ارسال. کند می

شرکتهاي ارائه دهندة خدمات » سرور«وسیلۀ  بخش اعظمِ فیلم، به. شود ذخیره می
طور  تواند فیلم را به  ویدئوي درخواستی، کاربر می در. شود مشاهده می» .دي.او.وي.ان«

                                                
1 stop 
2 pause 
3 jump forward 
4 jump backward 
5 Fast Forward (FF) 
6 slow down 
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کاربر » .دي.او.وي.ان«کامل دانلود کند و در دیسک سخت کامپیوتر خود ذخیره کند اما در 
تواند کارهایی مانند عقب و جلو کردن، متوقف کردن  تواند این کار را انجام دهد اما می نمی

 .فیلم، و غیره را انجام دهد
تواند فیلمهاي خاص را از  در اینجا کاربر می: 1».دي.او.وي.اس« فیلمهاي مبتنی بر آبونمان  §

هاي فیلم، رویدادهاي  بستهطورکلی  به. یک بستۀ برنامه در زمان دلخواه تماشا کند
کنند که با پرداخت مبلغی  ریزي شده هستند و این امکان را براي مشترکین فراهم می برنامه

 .ثابت ماهانه، به فیلمهاي خاص دسترسی نامحدودي داشته باشند
است با این تفاوت » .دي.او.وي.ان«مشابه : 2 فیلمهاي شبیه فیلمهاي ویدئویی درخواستی §

 .شود که تعداد آنها به حد نصاب رسیده باشد  فیلم براي مشترکین ارسال می که در صورتی
سیستمی است که کاربران به : 3».دي.اُ.وي.تی«آل   فیلمهاي ویدئویی درخواستی ایده §

کاربر نه » .دي.اُ.وي.تی«در . کنند  آن دریافت میهنگام تعامل با سیستم، پاسخ سریعی از
تواند همۀ کارهایی را که در سیستمهاي درخواست  لکه میدهد ب تنها برنامه را سفارش می
سرعت فزایندة . انجام دهدمانند آن پذیرد، مانند متوقف کردن و  ویدئو مشابه صورت می

ن جایگزی. دهی در این سیستم، باعث افزایش هزینۀ اجراي سیستم شده است زمان پاسخ
یش زمان انتظار باعث کاهش دانست که با افزا» دي.اُ.وي.ان«توان  این سیستم را می

هاي مربوط به  پیشنهاد شده است و هزینه» .دي.اُ.وي.تی«امروزه استفاده از . شود هزینه می
  .آن نیز با گذشت زمان در حال کاهش است

دو نـوع   . هاي اصلی تلویزیونهـاي تعـاملی شـده اسـت           ویدئوي درخواستی یکی از زیرمجموعه    
فایـل  .  اسـت  5ویی غیرجـاري  ئ، و فایل ویـد    4ویی جاري ئ وید اصلی از این نوع ویدئوها شامل فایل      

اي خاص مانند اینترنـت   ویی فشرده اشاره دارد که از طریق شبکهئویی جاري به یک فایل وید   ئوید
کننـده وجـود    افزاري کـه در کـامپیوتر دریافـت    وسیلۀ نرم  سپس به . شود  براي متقاضی فرستاده می   

طـور معمـول فایـل ارسـالی پـیش از       بـه . شود یش آماده میدارد، از حالت فشرده خارج و براي نما 
جویی در زمـان انتقـال    این کار با هدف صرفه. شود طور کامل ارسال شود، نمایش داده می   اینکه به 

تدریج و بعد از دانلود هـر بخـش، فـیلم مربـوط بـه آن بخـش بـه              به. شود  و پهناي باند انجام می    
طور کامل دریافـت کـرد تـا          غیرجاري، ابتدا باید فایل را به      در فایلهاي ویدیویی  . آید  نمایش در می  
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  . بتوان آن را مشاهده کرد
ـرور «. هاي ویـدئوییِ سیـستمهاي درخواسـت ویـدئو نیـز داراي اهمیـت هـستند              »سرور« س «

ویی و فرسـتادن آنهـا   ئویدئویی، کامپیوتري با قابلیتهایی مانند ذخیرة مقدار زیـادي فیلمهـاي ویـد     
ران کامپیوتر، دستگاههاي گیرندة سیگنالها، تلویزیونها، و غیره هستند که کـاربران            براي دیگر کارب  

اي،  یادشده، تقاضاي دیدن این فیلمها را از طریق شبکۀ مدنظرشـان ماننـد تلویزیونهـاي مـاهواره                
در اینجـا، سیـستمهاي   . کنند تلویزیونهاي کابلی، شبکۀ تعاملی با پهناي باند زیاد و غیره ارسال می    

دسترسی مشروط عبـارت اسـت از یـک    .  نیز از اهمیت خاصی برخوردار هستند      1ترسی مشروط دس
تواند دسترسـی مـشترکین بـه خـدمات        می 2وسیلۀ آن مدیر سایت     روش مدیریت رمزگذاري که به    

این سیستم باعث اطمینان از هویـت شخـصی   . دیجیتالی و خدمات تلویزیون تعاملی را کنترل کند    
ترسی به اینگونه خـدمات را دارد و امنیـت را در هنگـام خریـد ویـدئوها و         شود که تقاضاي دس     می

کاربران نهایی داراي یک دستگاه گیرنـدة سـیگنال هـستند      . دهد  دیگر نقل و انتقاالت افزایش می     
. طـور مـشروط اسـتفاده کننـد     وسـیلۀ سیـستم بـه    دهد از خدمات ارائه شده به     که به آنها اجازه می    

عنوان ابزاري براي دسترسی به چنین خـدماتی، از سـوي کـاربران              انند به تو   می 3کارتهاي هوشمند 
  .استفاده شوند

دگرگـون  اي بنیـادین   سیستم ویدئوي درخواستی قصد دارد تجربۀ تماشاي تلویزیون را به گونه          
هـاي تلویزیـونی هـستید و     روز، شما مـشغول مـرور شـبکه    فرض کنید، در هر زمانی از شبانه    . کند

انـد را مـشاهده     فهرسـت شـده  4هاي کمدي مورد عالقۀ خود که به صورت اپیزودي ناگهان برنامه 
 آن بخش کلیک کنید و توضیح کوتاهی را دربـارة    5توانید روي دکمۀ الکترونیکی     شما می . کنید  می

شب هم باشد، تماشـا   توانید این برنامۀ کمدي را حتی اگر نیمه همچنین می. موضوع اپیزود بخوانید 
ریـزي کنـد، شـما     جاي اینکه شبکه براي شما برنامه  فاده از خدمات درخواست ویدئو به     با است . کنید
  .هاي تلویزیونی داشته باشید اي براي مشاهدة برنامه ریزي ویژه توانید برنامه می

تکانه کاربرانی را کـه     .  است 6سازي سیستم درخواست ویدئو، کاهش تکانه       از دالیل اصلی پیاده   
فـرض بـر ایـن    . کنـد  کنند، مشخص مـی    اشتراك خود را آغاز یا متوقف می       ،زودتر از انتظار شبکه   

کننـده فـراهم شـود، احتمـال اینکـه دریافـت خـدمت را               است اگر امکانات بیشتري براي مشاهده     
پیشرفت در فناوریها مانند توسعۀ سرورهاي درخواست ویدئو و فنـاوري  . شود متوقف کند، کمتر می 

                                                
1 conditional access 
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فناوریهـاي  . راي جایگزینی با سیستمهاي کند و قدیمی ضروري اسـت    ب 1انتقال داده با حجم گیگا    
پـذیرتر انتقـال داده و    انتقال داده با حجـم گیگـا، داراي پهنـاي بانـد بیـشتر و کانالهـاي انعطـاف                 

  .اطالعات هستند
  سینماي دیجیتالی. 4-10-2

اده سـینماي  در تعریفـی سـ  . یکی دیگر از ابعاد دنیاي محتواي دیجیتالی سینماي دیجیتالی اسـت      
وسـیلۀ    یک تصویر متحرك به شکل دیجیتالی و انتقال فایل دیجیتـالی بـه             2دیجیتالی فرایند ادارة  

هاي ثابت، ماهواره، یا اتصالهایی با پهناي باند زیاد به سینماها، و نمایش تصویر متحرك بـا              رسانه
نماي دیجیتـالی، قـرار   بنابراین، سـی . شود کنندة تصویر دیجیتالی را شامل می       استفاده از یک پخش   

عنوان یک دادة دیجیتالی عرضـه شـده اسـت، در صـفحۀ نمـایش سـینما        دادن یک تصویر که به   
 که عبارت است از فراینـد ضـبط یـک        3سینماي دیجیتالی باید از هنر فیلمبرداري دیجیتالی      . است

، مراحـل  تعریـف حاضـر  . جاي ضبط تصویر در نوار فیلم، متمایز شـود     تصویر به شکل دیجیتالی به    
  .گیرد سازي را در بر نمی تولید و پس از تولید فیلم

نباید این حقیقت را نادیده گرفت که هنر فیلمبرداري دیجیتالی نیز به سـرعت در حـال رشـد و       
توسعه است و در مراحل مختلف تولید، فرصتهاي زیادي براي ابتکارعملهاي دیجیتالی خلق کـرده       

 درصـد در    10 مشاهده شد که میزان نمایش دیجیتالی از         4»آنجلس  فستیوال فیلم لوس  «در  . است
 رسیده است و به همین علت، ویدئوي دیجیتالی        2001 درصد در سال     60 میالدي به    1999سال  

تر بـودن   هزینه  میلیمتري، به دلیل کم    16 میلیمتري با فیلمهاي     35براي جایگزین کردن فیلمهاي     
ي کـه در مرحلـۀ پـس از تولیـد فـیلم، از ابزارهـاي       مـیالد 1980در اواسط دهـۀ   . وجود آمد   آن، به 

هـاي   ، و واسـطه 5نمایـشها  شد، فیلمهاي دیجیتـالی، پـیش    ویرایش دیجیتالی غیرخطی استفاده می    
بینی کـرد کـه در سـالهاي آینـده، شـاید          توان پیش   با این حال، ما می    . دیجیتالی ظهور پیدا کردند   

 میلیمتري فیلمبـرداري  35اد آنها روي فیلمهاي    بسیاري از تصاویر متحرك و یا حتی بیشترین تعد        
شوند و همچنین، فرایند مدیریت و کارگردانی، توزیع و نمایش فیلمهاي متحرك نیـز بـه صـورت           

رخ دادن همۀ موارد یاد شده باعث ظهور انقالبی در سینماي دیجیتالی شـد کـه   . دیجیتالی در آیند 
  .اکنون در حال ادامه یافتن است
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 دارد کـه از  1گـذار  خت یک فیلم از تصحیح تا نمایش نیاز بـه یـک مـادة درون       فرایند سنتی سا  
 بـراي  2گذار، یـک نـسخۀ نمایـشی        جنس نگاتیو اصلی ساخته شده باشد و از روي این مادة درون           

گذار و نگاتیو اصلی به جهت مسائل امنیتـی   مادة درون. شود توزیع و نمایش در سینماها ساخته می     
هاي تئاتري منتشرشده، پـشت سـر         سیلۀ نسخۀ نمایشی است که تمام نسخه      و  به. شود  بایگانی می 

  .زمان و هزینۀ انجام این کارها بسیار زیاد است. شوند هم اکران می
هاي گونـاگون فـیلم را کـاهش داده، نیـاز      هاي مربوط به تولید نسخه سینماي دیجیتالی، هزینه 

اه حلی براي مشکل تحویل به موقـع فیلمهـا      هاي قبلی را حذف کرده، و ر        استفادة دوباره از نسخه   
تـوان بـه سـرعت از روي آن     آیـد، مـی    که فیلم به قالب دیجیتالی در می        هنگامی. ارائه کرده است  

یابـد، بـراي تکامـل     وسـیلۀ آن سـینماي دیجیتـالی انتقـال مـی      اي که به رسانه. برداري کرد  نسخه
صـورت   انـد، بیـشتر بـه    ارائـه شـده  اي کـه تـاکنون    فیلمهـاي دیجیتـالی  .  اسـت   فناوري ضـروري  

که فیلم در دیسک سخت دستگاه نمـایش دهنـدة فـیلم،              هنگامی. اند  عرضه شده » .دي.وي.دي«
توانند به هر تعداد که الزم باشـد دوبـاره اسـتفاده شـوند،      ها می».دي.وي.دي«. شود  بارگذاري می 

موجـب کـاهش    » .دي.وي.دي«تهیـۀ فیلمهـا بـر روي        . بدون اینکه از کیفیت آنها کاسـته شـود        
، معـادل  ».دي.وي.دي« فیلم در شـکل  25طور تقریبی هزینۀ انتقال       به. شود  هاي انتقال می    هزینه

با افزایش تعداد سینماهایی کـه از ایـن   . هزینۀ انتقال یک نسخه از فیلم در شکل قدیمی آن است         
د، و امکان عرضـۀ  کن کاهش پیدا می» .دي.وي.دي«کنند، هزینۀ مربوط به هر   فناوري استفاده می  

هــر حــال، اســتفاده از  بــه. شــود  دالر آمریکــا فــراهم مــی100اي کمتــر از  هــر فــیلم بــا هزینــه
هـاي فیزیکـی انتقـال فـیلم و           طور مؤثر جایگزین رسـانه      ها براي توزیع فیلمها، به    ».دي.وي.دي«

 سـینما، زمـان   اي براي انتقال فیلم از استودیو به امروزه، روزهاي متمادي. شود تصاویر متحرك می 
هاي خویش بـه دنبـال        الزم است و هنوز کشورهایی وجود دارند که در تالش براي کاهش هزینه            

  .(Culkin and Randle 2003)هاي استفاده شده هستند »دي.وي.دي«یابی به  دست
  رادیوي دیجیتالی. 4-10-3

نهاي سـالیانۀ   امـا جـش   .  دهمین سال تولدش رسـید       میالدي به  2005رادیوي دیجیتالی، در سال     
در مقایـسه بـا تلویزیـون دیجیتـالی کـه سـطح آگـاهی         . رادیو به نسبت بی سروصدا بـوده اسـت        

شنوندگان و نرخ پذیرش در آن باالست، نفوذ رادیوي دیجیتالی در بازار بسیار کمتر از ایـن میـزان             
گـوش  کـه افـراد بـه رادیـوي دیجیتـالی       نتایج پژوهشها نشان داده است حتـی زمـانی     . بوده است 
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کنندگان لوازم الکترونیکی، از فناوریهاي آنـالوگ بـه    دولتها معتقدند همانطور که بسیاري از مصرف 
امـا  . شـوند  مـی طور کامل دیجیتـالی     اند، رادیوها هم در نهایت، به       فناوریهاي دیجیتالی روي آورده   

بعـضی از کـشورها داراي شـمار زیـادي از         . توسعۀ رادیوي دیجیتالی بسیار گونـاگون بـوده اسـت         
خدمات مربوط به رادیوي دیجیتالی هستند که در سراسر کشورشان قابل دسترسی است و برخـی                

اصـطالح  چـون برداشـتهاي گونـاگونی از    .  نوع خدمات را در اختیار دارند دیگر، تعداد اندکی از این   
بیشتر کسانی که دریافت کننـدة  . شود رادیوي دیجیتالی وجود دارد، موضوع مبهم و گیج کننده می        

وسیلۀ ماهواره و چه کابل هستند، برخی از ایستگاههاي رادیـویی   خدمات تلویزیون دیجیتالی چه به  
یزیـون، نـوعی از   وسـیلۀ تلو  بنابراین گوش دادن به رادیو بـه . کنند را نیز به همان شیوه دریافت می    
شکل دیگر آن، گوش دادن به ایستگاههاي رادیویی در جریـان،          . خدمات تلویزیون دیجیتالی است   

یکـی از ویژگیهـاي   . تواند به نـوعی رادیـوي دیجیتـالی تلقـی شـود      وسیلۀ اینترنت است که می     به
ز هـیچ کـدام ا    . کلیدي رادیوي آنالوگ قـدیمی، امکـان دریافـت آن در مکانهـاي مختلـف اسـت                

همچنـین، درحـال حاضـر،      . سیستمهاي تلویزیون دیجیتالی موجود داراي چنـین قـابلیتی نیـستند          
در . هاي قابل حمل، عملی نیـست  وسیلۀ دستگاه  به1گوش دادن به رادیوي در جریان مبتنی بر وب   

انـد کـه داراي تمـام قابلیتهـاي      وجـود آمـده    بـه 2عوض، سیستمهاي رادیویی دیجیتالی اختصاصی 
تر از سیستم     اي از سیستمهایی که بسیار پیشرفته       نمونه. نالوگ، در شکل دیجیتالی هستند    رادیوي آ 

شـود     شناخته مـی   4»کایورو« جهانی است که گاه با عنوان        3».بی.اي.دي«یاد شده است، سیستم     
از سـال  » .بی.اي.دي«ایجاد سیستمهاي   . که بعد از برنامۀ تحقیقاتی اتحادیۀ اروپا توسعه پیدا کرد         

در .  با مشارکت اهالی صدا و سیما و تولیدکنندگان تجهیزات از چهار کشور دنیـا، آغـاز شـد         1987
ده سـال  . پـذیر شـد   هایشان نیز امکـان  براي افراد در خانه ».بی.اي.دي«، دسترسی به 1995سال 
عالوه، بعـضی خـدمات    به. اندازي کردند راهرا  ».بی.اي.دي« کشور بیشتر اروپایی خدمات 28بعد، 

. اندازي شـد  شرفته در کانادا، و برخی خدمات آزمایشی در استرالیا، چین، و آفریقاي جنوبی نیز راه    پی
غایبان قابل ذکر در فهرست کشورهاي مذکور، آمریکا و ژاپـن هـستند کـه سیـستمهاي دیگـري               

  .اند انتخاب کرده
 5».ام.اف«وگ عنوان جـایگزینی بـالقوه بـراي سیـستم رادیـویی آنـال             به» .بی.اي.دي«از ابتدا،   
، صدا را با کیفیت باال در مقایـسه بـا   ».ام.اف«همانند سیستم  ».بی.اي.دي«سیستم . توصیف شد
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از مزایـاي  . اي اسـت  هاي ملی و محلی یا ایستگاههاي منطقه کند و داراي حوزه  ارائه می 1»ام.اي«
گاههاي رادیـویی  شـامل تعـداد ایـست   » .ام.اف«توان ارائـۀ امکانـاتی بهتـر از        دیجیتالی کردن، می  
کننده را نـام   تر دستگاه رادیو و نمایش خدمات متنی در صفحۀ نمایش دریافت          بیشتر، تنظیم راحت  

یک فناوري انتقال خـدمات رادیـویی بـاقی بمانـد،           » .بی.اي.دي«که    رفت تا زمانی    انتظار می . برد
تـصویري را نیـز در   یابنـد، اطالعـات    انتقال مـی  ».بی.اي.دي«وسیلۀ سیستمهاي  هایی که به داده

تر با توانایی دریافت اطالعات تصویري و ذخیـره و          در این صورت، رادیو یک ابزار پیچیده      . برگیرند
ایـن  . دیجیتالی کردن رادیو، باعـث بوجـود آمـدن امکانـات جدیـدي شـد              . پخش صدا خواهد بود   

  .(Lax et al. 2008)امکانات حتی معانی اصطالح رادیو را نیز به چالش کشیدند 
عنوان یک رسانه، در همه جا در حال توسعه و پیـشرفت اسـت و قـدرت و                 به هر حال رادیو به    

شـنوندگان،  . اي دارد رسانی و سرگرم کردن افراد در سطح ملـی و منطقـه           توانایی باالیی در اطالع   
کنند، و به طـور مـنظم،        رادیوي محلی خویش را دوست دارند، در انجمن رادیویی خود شرکت می           

آنهـا بـه   . کننـد  یابی به ایستگاه رادیویی مورد عالقۀ خـود تنظـیم مـی         رادیو را براي دست    دستگاه
دهند و به دلیـل سـهولت انتـشار رادیـو در سـکوهاي       راحتی، موجهاي رادیوي خویش را تغییر می      

  .(Dunaway 2000)اند  مختلف، رادیو را قبل از تلویزیون به دنیاي دیجیتالی برده
  اینترنت. 4-10-4
عنوان یکی از مؤثرترین اجزاي جهان محتواي دیجیتـالی بـر ایـن محتـوا بـسیار تـأثیر               نترنت به ای

بنـابراین از  . گذاشته و شکلهاي ارائه و دسترسی بـه آن را بـسیار آسـان و گونـاگون نمـوده اسـت         
دهنـده در صـنعت محتـواي دیجیتـالی یـاد             عنوان یک رسانۀ بسیار تأثیرگـذار و تکـان          اینترنت به 

  . مکنی می
شود، بلکه اسـتفادة واقعـی      کار رفته در آن تعیین می       وسیلۀ فنون به    تنها به  کاربرد یک رسانه، نه   

این کاربرد واقعی، در تجربۀ کـاربران در اسـتفاده          . از آن نیز در تعیین کاربرد آن نقش اساسی دارد         
ي کـه دارد، بـه   یک رسانه، ماهیت خویش را با توجه به کاربرد   . شود  ها مشخص می    از دیگر رسانه  

به تازگی نوعی تملک اجتمـاعی بـراي اینترنـت    . شود آورد و پس از آن، بومی و رایج می  دست می 
 به عنوان سکویی براي برقـراري  2که از گروههاي خبري  عنوان مثال، هنگامی   به. اتفاق افتاده است  

شـود زیـرا     آن تعیـین نمـی  کار رفته در وسیلۀ فناوري به این استفاده تنها به. شود ارتباط استفاده می 
در . کنـد  کار رفته در گروههاي خبري، فقط امکان بازیابی سادة اطالعات را فـراهم مـی         فناوري به 
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بر اساس این تملـک  . دهند ه دست میفرایند الزامی، منظم، و قابل اطمینان براي برقراري ارتباط ب  
عنوان یک فرایند رفتاري و ارتباطـات اجتمـاعی رسـمی توصـیف      تواند به  اجتماعی، یک رسانه می   

آویـز تغییـر راههـاي تملـک در         مانند و دست    طور کامل بدون تغییر نمی      ها هیچ گاه به     رسانه. شود
 و  ،سـاختار  کـه    نـام دارد      1رسـانه راههاي استفاده از یک رسـانه چـارچوب         . زندگی روزمره هستند  

تـر، بیـانگر    نماید، یـا بـه شـکلی سـاده     را توصیف میآن هاي کاربران در استفاده از  سازمان تجربه 
مـدار   طور مـشخص اینترنـت    این چارچوبها به  . راههاي استفاده از یک رسانه از منظر کاربران است        

طـور   بـه .  میانجی، به شکل دیگر تغییر یابدتواند از یک شکل ابزار ارتباطی       نیستند زیرا اینترنت می   
عنـوان   تواننـد بـه   تحلیلی، سه چارچوب متمایز استفاده از اینترنت وجود دارد که این چارچوبها مـی            

  :(Einsend 2002)کار گرفته شوند  وسیلۀ اینترنت به چارچوبهایی براي ارتباط علمی به
عنوان  ها به ي براي بازیابی اطالعات و دادهعنوان ابزار استفاده از اینترنت به:  چارچوب توزیع §

عنوان بستري براي ارائۀ  یابی به پایگاههاي اطالعاتی، اخبار، خدمات، و یا به مثال دست
 هاي مجاز شخصی؛ داده
عنوان محل جمع شدن همگانی و یا  استفاده از اینترنت به:  چارچوب گفتمانهاي عمومی §

 ؛2وان مثال گروههاي خبري یا لیستهاي پستیعن اي براي گفتمان به عنوان رسانه به
وگوي  گري فناوري مانند پست الکترونیکی یا گفت  چارچوب ارتباط میان فردي با میانجی §

 .3پیوسته
دهـد مـسئلۀ    کننـدگان محتـواي دیجیتـالی رخ مـی     از مشکالتی که در اینترنـت بـراي فـراهم    

 کـه در مبحـث   (Stiller et al. 2004)گذاري، بازاریابی، و عرضۀ این محصوالت اسـت   قیمت
  . گذاري محتواي دیجیتالی به آن خواهیم پرداخت قیمت

  تلفن موبایل. 4-10-5
 ایجـاد  4سوي اینترنت سـیار  اشتیاق زیادي را به ، و بعد از آن    1995رشد سریع تلفن موبایل از سال       

. اخته شـد  شـن 5»سـی .اي.ال.آي«عنوان جایگزینی براي شـرکتهاي کـابلی و       کرد که به تدریج به    
رود کـه   عالوه، با افزایش تعداد تلفنهاي دیجیتالی و تلفنهاي قابل اتصال به اینترنت، انتظار مـی          به

عقیـدة  . در سالهاي آتی تعداد این تلفنها از تعداد کامپیوترهاي داراي مرورگر وب، بسیار بیشتر شود 
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 عمـل  1سـیم  سترسـی بـی  کلی این است که تلفنهاي موبایل با تجهیزات مناسب به عنوان نقطۀ د       
کنند و ارائۀ خدماتی مانند فرستادن پیامهاي متنـی کوتـاه و حتـی فرسـتادن تـصویر بـه یـک          می

تقاضا براي این دسته از خدمات بـراي ادامـۀ پیـشرفت    . سازند پذیر می   دستگاه قابل حمل را امکان    
ین اسـت کـه بـا       مزیت اصلی تلفنهاي موبایل نسبت به تلفنهاي ثابت ا        . صنایع مربوط کافی است   
اضافه کردن صفحات رنگی و دوربین به تلفنهـاي    . شود نه با یک مکان      یک فرد تماس گرفته می    

تلفنهاي موبایل با تلفنهـاي ثابـت      . موبایل ممکن است تقاضا براي اینگونه تماسها را افزایش دهد         
سالها پیش دربـارة  . هاي ارتباطی موجود سوار هستند کنند با این تفاوت که آنها بر شبکه      رقابت می 

اي ماننـد انـواع خریـد و فـروش را      این موضوع که تلفنهاي موبایل مانند اینترنت خدمات تجـاري         
انجام دهند، بحثهاي زیادي انجام شد اما این رویا تا حد زیادي به دلیل وجـود سـایتهاي تجـاري              

توانـد بـا اینترنـت      در حقیقت این موضوع که آیا تلفن موبایـل اینترنتـی مـی            . اینترنتی محقق نشد  
  .رقابت کند یا خیر به هیچ وجه واضح و روشن نیست

وسیلۀ اینترنت ایجاد شـده اسـت، خـدمات پـست الکترونیکـی         دیرپاترین خدمتی که تاکنون به    
هـایی کـه    تعـداد نامـه   . پاشیده است2است که بذر جنبش عظیمی را در ارتباطات متنی فرد با فرد

 عنوان نامه براي هر خانوار در یـک هفتـه   46/0 ارسال شده است، از    هایشان  وسیلۀ افراد از خانه     به
.  کـاهش یافتـه اسـت   2002 عنوان نامه براي هر خانوار در هفته در سال           26/0 به   1987در سال   

وسیلۀ هر خـانوار در    به2002 عنوان نامۀ الکترونیکی شخصی که در سال 120این ارقام با بررسی   
به هر حال این خـدمت، بـه دلیـل    . اند دست آمده فرستاده شده است، بهوسیلۀ کامپیوتر  هر هفته به  

طـور مـشابه،      بـه . نیاز به صفحات نمایش بزرگ، صفحه کلید، و چاپگر به کامپیوتر وابـسته اسـت              
اینترنت و دنیاي شبکه، موجب تغییر در بیشتر فعالیتهاي رسمی مانند بانکـداري پیوسـته، تجـارت             

با این وجود در بسیاري موارد، همچنـان بـه دریافـت        . سته شده است  پیوسته، و خرید و فروش پیو     
وسـیلۀ چـاپگر انجـام شـود، پـس ایـن خـدمات بـراي          رسید یا تأییدیه نیاز دارد و این کار باید بـه   

در ژاپن، براي فرستادن بیشتر پیامهاي الکترونیکی از تلفـن  . حمل مناسب نیستند دستگاههاي قابل 
این امر ممکن است به دلیل سفرهاي طوالنی بـا قطـار،            . شود  ستفاده می جاي کامپیوتر ا    موبایل به 

  .دفتر کار مشترك، و ساعات کاري شبانه باشد
توان بخشی از این خدمات را به افرادي که سوار تاکسی هستند یا در اتاق انتظـار فرودگـاه                 می
مکان نیـز وجـود دارد کـه    همچنین، این ا. وسیلۀ تلفنهاي موبایل نسل سوم ارائه کرد        به ،اند  نشسته
تاپهـا را کـه    این ویژگـی لـپ  . سیم با تلفنهاي موبایل مرتبط کرد  تاپها را به کمک اتصاالت بی       لپ
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داراي صفحۀ نمایش بزرگ و صفحۀ کلید مناسب هستند را به ایستگاههاي کـاري قابـل حمـل و     
ایـن امـر،   . کند یل میتر از اینترنت کامپیوترهاي خانگی تبد   داراي اینترنت پرسرعت حتی پرسرعت    

تحولی مثبت دربارة اینترنت است اما امکان یاد شده، محدودیتهایی را نیز به بـازار بـراي خـدمات              
  .نماید ، تحمیل می1اینترنتی تلفن موبایل نسل سوم

وجـوي    متخصصان تلفنهاي موبایل نسل سوم که قابل اتصال بـه اینترنـت هـستند در جـست                
 و ارسال انواع فایلهاي صوتی و تصویري، و تماشـاي           ،یابی، دریافت   قابلیتهایی براي افزایش مکان   

قابلیتهاي دیگر این تلفنها مانند قـدرت عکاسـی و   . وسیلۀ تلفن موبایل اینترنتی هستند   تلویزیون به 
فیلمبرداري با کیفیتهاي گاه بسیار باال، داشتن حافظۀ کافی براي ذخیـرة موادگونـاگون، سـبکی، و     

خـدمات  . گیري افزایش داده اسـت  شکل چشم بازار فروش این محصوالت را بهقابلیت حمل آسان  
در .  داد2اي تدریج جاي خود را بـه خـدمات پیامهـاي چندرسـانه     مربوط به پیامهاي تصویري نیز به    

. وجـود آمـد    بـه 4 و نیـز خـدمات پیامهـاي تـصویري مختـصر     3تلفن تعاملیئو ـ  ژاپن، خدمات وید
 44 بـه چیـزي بـیش از    2006ت آمده از پیامهاي تصویري در سـال   دس  شود سود به    بینی می   پیش

  . میلیارد دالر آمریکا، یعنی یک چهارم سود اپراتور تلفن همراه در سال برسد
متأسفانه، اگر چه اروپا سردمدار فناوریهاي نسل سوم بود اما در زمینۀ تلفـن موبایـل بـه دلیـل                   

 اسـتاندارد  5 میالدي، کمیـسیون اروپـا  1990ر دهۀد. مشکالتی از ایاالت متحده و ژاپن عقب افتاد       
 را براي تلفنهاي موبایل نسل دوم بنیان نهاد که بـه یـک اسـتاندارد جهـانی                6».اس.ام.جی«مؤثر  

 بنیان نهـاد    8».اي.ام.دي.سی.دبلیو« استانداردي را با نام      7همچنین انجمن اقتصاد اروپا   . تبدیل شد 
ا در اختیار بگیرد، اما با وجود اسـتانداردهاي رقیـب ایـن         درصد بازار جهان ر    80رفت    که انتظار می  

 Ayres)در واقع این دو استاندارد در ژاپن با یکدیگر رقابت شدیدي دارند . کار بسیار مشکلی بود
and Williams 2004).  

 هاي جدید تبلیغات در رسانه. 4-11

نترنتـی شـامل پیامهـاي    شدة تبلیغـات ای  دهد پنج شکل شناخته مرور نوشتجات گوناگون نشان می 

                                                
1 pure 3G cell phone internet service 
2 MMS 
3 interactive videophones 
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همگام با رشـد  . سایتها هستند ، فرامتنها، و وب4ها، حامیان3»آپ پاپ«ها، 2اي شبکه  ، درون 1تبلیغاتی
کنند و این ظهور همچنان ادامه خواهـد   هاي جدید شکلهاي تبلیغاتی جدید نیز ظهور پیدا می  رسانه
 ,Faber, Lee) شـوند  مییف این شکلهاي مختلف جدید معرفی و توصبرخی از در ادامه . داشت

and Nan 2004):  
» .ال .ام .تی .اچ«تصاویري گرافیکی هستند که در یک صفحۀ  : پیامهاي تبلیغاتی یا بنرها §

طور معمول به شکل یک مستطیل در   این تصاویر، به.شوند عنوان تبلیغ نشان داده می به
لیغات، قصد دارند ترافیک این گونه تب. شوند باال، پایین یا در دو طرف صفحه، ظاهر می

اینترنتی ایجاد کنند که این ترافیک اینترنتی با ایجاد امکان کلیک مشتریان روي آنها و 
از . شود کننده، براي کسب اطالعات بیشتر، فراهم می هدایت آنها به سمت سایت تبلیغ

شود و   میاي جدید، بیشتر استفاده پیامهاي تبلیغاتی نسبت به دیگر شکلهاي تبلیغات رسانه
طور  ، اما نرخ متوسط کلیک، بهآیند  کل تبلیغات پیوسته از این نوع به حساب می درصد55

تالشهاي صورت گرفته براي .  است درصد3مداوم در حال کاهش و هم اکنون در حدود 
وسیلۀ پیامهاي گمراه کننده، باعث کم  فریفتن افراد جهت کلیک بیشتر روي این پیامها به

به دلیل کاهش عمدة نرخ . اربران اینترنت به اینگونه تبلیغات شده استشدن اقبال ک
متوسط تعداد کلیک روي این پیامها، پژوهشگران، انتقاداتی را نسبت به اثربخشی اینگونه 

  .اند تبلیغات ابراز داشته
، بیشتر چیان ، تبلیغات2002بر اساس تحقیقات، در هفت ماه اول سال : »آپ پاپ« تبلیغات  §

ها، »آپ پاپ«. اند اندازي کرده را در اینترنت خریداري و راه» آپ پاپ« میلیارد تبلیغ 3/11از 
اي که کاربر در حال مشاهدة آن  اي جدا و در باالي پنجره تبلیغاتی هستند که در پنجره

تا زمانی که کاربر آن را نبندد، بسته نخواهد » آپ پاپ«پنجرة . شود است، نمایش داده می
حالت  و کنند کاربران را به کلیک کردن روي آنها بیشتر ترغیب می» آپ پاپ«ت تبلیغا. شد

نمایند، و موجب  را نسبت به تبلیغات و مارك تجاري تبلیغ شده ایجاد میتري خوشایند
به هر حال، مطالعاتی . شوند خرید بیشتر کاالها یا خدمات در مقایسه با پیامهاي تبلیغاتی می

دهد این نوع تبلیغات از  صورت پذیرفته است نشان می» آپ پاپ«ت تازگی روي تبلیغا که به
این احساس منفی نسبت به تبلیغات . شوند سوي کاربران تبلیغات آزاردهنده تلقی می

کند و یا  به این دلیل است که کاربر را از کار اصلی خود در صفحۀ وب دور می» آپ پاپ«
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اي،  شکلهاي جدید تبلیغات رسانهدر مقایسه با دیگر . شود موجب وقفه در آن می
طور  دهنده به ، تبلیغات آزارچیان ات هرچند از نظر تبلیغ،تر هستند ها آزاردهنده»آپ پاپ«

کنند  دهنده به کاربران کمک می کنند تبلیغات آزار برخی بیان می. الزامی همیشه بد نیستند
ایش فروش نیز منجر خاطر بسپارند و حتی ممکن است به افز نام تجاري محصوالت را به

ها به دلیل تأثیر مستقیم چشمی بر کاربر، »آپ پاپ« در اینترنت از آنهااي از  عده. شوند
هرحال، تولیدکنندگان بزرگ محتوا یا خدمات پیوسته مانند  به. کنند استفاده می

 تازگی به شکایات مشتریان پیرامون این گونه تبلیغات،  به2»مریکاآنالیناَ« و 1»لینک ارث«
ها براي کاربران، به این شکایات »آپ پاپ«افزاري با امکان مسدود کردن  کارگیري نرم با به

  .اند پاسخ داده
اي در نظر  سایتهاي تجاري باید نوعی از تبلیغات رسانه اینکه وب: 3سایتهاي تجاري  وب §

رسد که یک توافق  نظر می به. د یا خیر، موضوع بحثهاي بسیاري بوده استنگرفته شو
وسیلۀ  بیشتر کاربران به.  وجود دارد سایت  تبلیغاتی بودن این وبةمعی روزافزون دربارج

شوند اما براي  سایتها آشنا می طور تصادفی با وب ها به»آپ پاپ«پیامهاي تبلیغاتی و 
این نوع تبلیغ باید تمایل . سایتهاي تجاري باید تالش بیشتري داشته باشند دسترسی به وب
ه این گونه تبلیغات را افزایش دهد و متعهد شود تنها زمانی از این تبلیغات کاربران نسبت ب

در اینجا اطالعات واقعی موجود در . و مطلوب باشد شود که اطالعاتشان مفید استفاده می
کننده مفید است  این کار هم براي کاربر و هم براي تبلیغ. شود سایت، بررسی و ارزیابی می

تواند آنهایی را  ند تولیدکنندة مقادیر زیادي اطالعات باشند و کاربر میتوان سایتها می زیرا وب
  .که بیشتر به موضوع کارش مرتبط است و با آن سر و کار دارد انتخاب کند

اي کمتر شناخته شده و در عین  یکی از شکلهاي تبلیغات رسانه: 4 پشتیبانی مالی اینترنتی §
تا % 24ر شش سال گذشته، این نوع تبلیغ، از د.  پشتیبانی مالی اینترنتی است،حال کارآ

در این . اند اي کنونی را به خود اختصاص داده دست آمده از تبلیغات رسانه کل سود به% 36
نوع تبلیغات، از یک شرکت که داراي وب سایت است یا از قسمت خاصی از یک وب 

یگر انواع پشتیبانی مانند د. کنند سایت براي تبلیغات و معرفی محصوالت خود استفاده می
 5اي قدیمی، واحدهاي پشتیبانی مالی اینترنتی اغلب واحدهاي تبلیغاتی در کانالهاي رسانه
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این واحدهاي تبلیغاتی محدود به عناوین تجاري و یا پیامهایی متشکل از  .شوند نامیده می
ت کنندة مقاصد فروش ویژة مربوط به آن شرک طور مختصر بیان چندین کلمه است که به

 .تجاري است
دهد عالوه  تحقیقات نشان می: 1وجو هاي خریداري شده در جست  فهرست کردن کلیدواژه §

وجو با  وسیلۀ موتورهاي جست گفته بیش از نیمی ازکاربران وب به بر انواع تبلیغات پیش
وجو پرداخت   مبلغی را به موتورهاي جستچیان اتبسیاري از تبلیغ. شوند تبلیغات آشنا می

وجو در اولویتهاي نخست  سایت آنها را هنگام استفادة کاربران از موتور جست وبد تا کنن می
بندي پیامهاي بازرگانی در فهرست سایتهاي  براي اطمینان از گمارش و رتبه. قرار دهند

وکارشان را  هاي مربوط به کسب کنندگان کلیدواژه وجو، تبلیغ ارائه شده در موتورهاي جست
که  هنگامی. کنند ها خریداري می آورنده ها را از فراهم سپس آن کلیدواژهکنند و  انتخاب می

وجو، پایگاه فهرست  کند، موتور جست وجو وارد می کاربر کلیدواژة خاصی را در موتور جست
کند و فهرستی از سایتهاي مرتبط با  آورنده را بررسی می هاي خریداري شدة فراهم کلیدواژه

وجو نشان  این فهرست در باال یا در کنار صفحۀ نتایج جست. کند آن کلیدواژه را ارائه می
فهرست کردن . شود عنوان سایتهاي پیشنهادي شناسانده می شود و به کاربران به داده می
این . عنوان یک ابزار تبلیغاتی مزیتهایی دارد جو بهو هاي خریداري شده در جست کلیدواژه

 هوشمند، کاربران را در نقطه و زمان مناسبی نوع از تبلیغ، همانند پیامهاي تبلیغاتی
وجو استفاده  عالوه، از آنجا که کاربران زمانی که از موتورهاي جست به. کنند گیري می هدف
توانند باعث افزایش تعداد  کنند بسیار مایل به پردازش اطالعات هستند، نه تنها می می

سایت را پس  وبکه مراودات بین کاربر و طور بالقوه این توان را دارند  کلیکها شوند، بلکه به
رسد این  نظر می با وجود مزایاي بیان شده به. از کلیک کردن روي پیوند آن افزایش دهند

مزایا بیشتر جنبۀ فرضیه داشته باشند تا تجربه، بنابراین الزم است پژوهشهاي بیشتري 
 .پیرامون آن انجام شود

اند که بسیاري از کاربران از  کننده  فعالیتیهایی سرگرمبازیهاي کامپیوتري: 2 بازیهاي تبلیغاتی §
 رشد  درصد43افزارهاي بازي  افزارها و سخت  فروش نرم2001در سال . برند آن لذت می
این رقم، از درآمد حاصل از گیشۀ فروش بلیط .  میلیارد دالر آمریکا رسید4/9داشت و به 

ه بازي یکی از سرگرمیهاي اصلی افراد از آنجا ک. شرکت سینمایی هالیوود نیز بیشتر است
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بازیهاي کامپیوتري مبتنی بر وب داراي پیامهاي تبلیغاتی، به عنوان بازیهاي تبلیغاتی 
سایتهاي بزرگ ویژة  ی یا در وبدر حال حاضر، بسیاري از بازیهاي تبلیغات. اند شناخته شده

به این ترتیب همزمان . 2 یا در سایت شرکت تولیدکنندة محصول یا خدمات قرار دارند1بازي
 .کند با بازي کاربر تبلیغاتی مربوط به تولیدکننده را به شکلهاي مختلف در بازي مشاهده می

طور اساسی بر  حبت شد بهاي جدید که تاکنون دربارة آنها ص تبلیغات رسانه: 3 تبلیغات سیار §
اي که براي  شکل متفاوتی از ارتباطات رسانه. اند اساس استفاده در کامپیوتر طراحی شده

کار گرفته شده است، با نام  گویی به ماهیت متغیر کاربران جدید و افزایش آنها به پاسخ
 به  براي دسترسی4سیم این فناوري، از ارتباطات بی. شود تبلیغات سیار شناخته می

، و 5وسیلۀ تلفنهاي همراه، فراخوانها گیرد که این دسترسی، به کنندگان بهره می مصرف
دستیار دیجیتالی شخصی کامپیوتري . گیرد  صورت می6دستیارهاي دیجیتالی شخصی

این . شود  شناخته می7»کامپیوتر مینی«کوچک و قابل حمل است که گاهی با عنوان 
فن همراهی که داراي مرورگر وب است و توانایی پخش عنوان تل توانند به دستگاهها می

  .کار گرفته شود فایلهاي صوتی و تصویري را دارد، به
  شمول الکترونیکی. 4-12

برخـی  . دهند دسترسی به اینترنـت بـسیار رواج یافتـه اسـت             چنانچه پژوهشها و شواهد نشان می     
 اما بیـشتر پژوهـشگران عقیـده    طور تقریبی حل شده است، اند مشکل شکاف دیجیتالی نیز به       گفته

دارند تنها دسترسی به اینترنت براي اطمینان از برابـري فرصـت بهرمنـدي از آن کـافی نیـست و       
تر  پیچیدهپرسش وگوها از دسترسی به منابع و فناوري، به سمت یک            درصدد هدایت موضوع گفت   

. از فناوري تـأثیر بگـذارد  تواند روي استفاده  یعنی توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی است که می      
طور الزامی به دلیل عوامـل فناورانـه و حتـی عوامـل روانـشناختی نیـست،                   نبود استفادة معنادار به   

اي از عوامل اجتمـاعی، روانـشناختی،    کارگیري فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی بر ترکیب پیچیده  به
  .  نیز مربوط است8اییگر و اقتصادي استوار است و عالوه بر عوامل یاد شده، به عمل
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گذاریهاي همیشگی و نه مقطعی پولی و زمانی و تالشهاي پایـدار   نوآوریهاي فناورانه به سرمایه  
جـاي کـاهش    این خطر وجود دارد که نفوذ هـر چـه بیـشتر اینترنـت، بـه              . اعضاي جامعه نیاز دارد   
 ایـن باشـد کـه اینترنـت بـا       شاید علت . دهدافزایش  را  تر کند و نابرابریها       نابرابریها، وضع را وخیم   

هاي قدیمی و کاالهاي مصرفی متفاوت است و با یک فناوري کمابیش ثابت، کـه از اولـین          رسانه
  . تا بازارهاي انبوه پخش شده، متفاوت است1برگیرنده

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعی،     از این به بعد توجه ما روي این موضوع یعنـی جلـوگیري از شـبکه      
وکـار افـراد    ها بر زندگی و کسب به دلیل تأثیر فراوان این شبکه    . نتی است سیاسی، و فرهنگی اینتر   

کنـد و چـه کـسی     بررسی این موضوع که چه کسی، چرا، و با چه هدفی از اینترنـت اسـتفاده مـی         
بررسی این امر همانقدر کـه بـراي بزرگـساالن مهـم     . کند، امري بسیار ضروري است    استفاده نمی 

  .  دارداست براي کودکان نیز اهمیت
اند و گام نهادن آنها روي پلۀ اول نردبـان         تشویق کاربرانی که تاکنون از اینترنت استفاده نکرده       

براي این افراد، درك کامل مزایـاي  . اینترنت، موضوع سیاسی مهمی در چند سال آینده خواهد بود        
ـ                   . اینترنت کار مشکلی است    ا بتواننـد از    باید به آنهـا در بـاال رفـتن از ایـن نردبـان کمـک کـرد ت

هـاي   فعالیتهاي ابتدایی مانند استفاده از پست الکترونیکی و مرور صفحات وب، به سـوي اسـتفاده         
پیشرفته مانند آموزش الکترونیکی و فعالیتهاي مربوط به نقل و انتقاالت مثـل خریـد، انجـام امـور        

شـمول  ر دخیـل د جـدول سـه عوامـل و موانـع     . بانکی و دسترسی به خدمات دولتی حرکت کنند      
  .دهد نشان می را الکترونیکی

کنـد کـه تمرکـز را از       ایجاد چارچوب فناوري براي شمول اجتماعی این امکـان را فـراهم مـی             
وسیلۀ فراهم آوردن تجهیزات پوشش داده شوند، به سمت توسـعۀ اجتمـاعی         شکافهایی که باید به   

 و ارتباطـات در جامعـه و   این توسعۀ اجتماعی با ترکیـب مـؤثر فناوریهـاي اطالعـات     . هدایت کرد 
این ترکیب تنها با توجه به منابع فیزیکی، دیجیتالی، انسانی، و اجتماعی          . آید  دست می   مؤسسات به 
ــی ــق م ــت      تحق ــات اس ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــه فن ــادار ب ــی معن ــۀ آن دسترس ــد و الزم یاب

(Livingstone and Helsper 2007).  
 تمـام شـهروندان آن از تمـام گروههـاي      ویژگی اصلی یک جامعۀ اطالعـاتی ایـن اسـت کـه           

دار، افـراد معلـول، کـشاورزان، افـراد شـاغل             اجتماعی مانند سالمندان و بازنشستگان، زنـان خانـه        
  .اي، و بیکاران فرصت مشارکت در جامعه داشته باشند حرفه
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  (EU 2004)موانع یا عوامل دخیل در شمول الکترونیکی . 3جدول 

  انگیزش
 آغاز ¨
  مرتبۀ دو ¨

ربط یا   مناسبت  کاربردپذیري  پذیري دسترس  دسترسی
  سودمندي

هاي  برنامه  زبان  ابزارهاي دسترسی  ابزارهاي دسترسی  محل
  کاربردي

  کیفیت
  

  محتوا
  

  محتوا
  

  فرهنگ
  

  محتوا
  

  ربط ویژه  ربط ویژه  ربط ویژه  ربط ویژه  ژه ربط وی

   درآمد پایین□
  بیکاري

یتهاي فعال □
نیاز از  بی

فناوري 
اطالعات و 
  ارتباطات

   ناتوانی□
   کهولت□
 محیطهاي □

  سخت

  تجربه  افراد بی□
 کاربران □

  موقعیتی
 افراد با □

 □مهارتهاي 
  الکترونیکی پایین

اقلیتهاي  □
  زبانی
 اقلیتهاي □

  قومی
اولویتهاي  □

اجتماعی و 
  فرهنگی ویژه

 چالشهاي □
  فضایی یا موقتی

 چالشهاي □
ی به دسترس

اطالعات و 
  خدمات

 محدود بودن □
هاي  شبکه

اجتماعی یا 
  سرمایۀ اجتماعی

  آگاهی
   پایه□
مرتبۀ  □

  دوم

  مهارتها
  اي  پایه□
   درجه دو□    

  

شهروندان جامعۀ اطالعاتی از تمـامی طبقـات اجتمـاعی بایـد شـانس اسـتفاده از فناوریهـاي                   
خود و جامعه را بهبـود  ویژه اینترنت را داشته باشند تا بتوانند کیفیت زندگی  اطالعات و ارتباطات به   

ببخشند، شانس همکاري و مشارکت در اقتصاد و اجتماع مبتنی بر دانش را داشته باشند، و شانس                
استفاده از اینترنت را براي گرفتن خدمات دولتی و مشارکت در فرایندهاي مبتنـی بـر دموکراسـی                 

کت فعـال بخـشهاي     عالوه، یـک جامعـۀ اطالعـاتی فراگیـر، در برگیرنـدة مـشار               به. داشته باشند 
اي و درك  اجتماعی و داوطلب است که توانایی منحصر به فردي در تماس بـا گروههـاي حاشـیه            

جــدول چهــار . (O'Donnell, McQuillan, and Malina 2003)نیازهــاي آنهــا دارد 
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  فهرست قیاسی موضوعات درخور توجه . 4جدول 
  (EU 2004)در شمول الکترونیکی 

  شوندفهرست قیاسی مواردي که باید بیشتر بررسی   حوزة عمل
راههایی با هدف ایجاد آگاهی در افراد یا سازمانهایی که در زمینۀ شمول اجتماعی  □  آگاهی

یی که فناوریهاي اطالعات و ارتباطات با توجه به کنند، نسبت به پتانسیلها فعالیت می
 .کند مأموریت افراد یا سازمانها به آنها ارائه می

 راههایی با هدف ارائۀ پیشنهاد به افراد براي نمونه، مقیاسهاي ایجاد آگهی که گروههاي □
پذیر خاصی را در بستر مقیاسهاي موجود شمول اجتماعی موجود با ایجاد  آسیب
 .دهند ی در گروههاي در برگیرنده مخاطب قرار میهای مباحثه

هاي  ویژه در زمینه آوران خدمات اینترنتی به  امکاناتی براي ایجاد آگاهی در میان فراهم□
آوران تجهیزات  عالقۀ جمعی مانند بهداشت، آموزش و مانند آن، اپراتورهاي شبکه، فراهم

پذیر و  وجه به گروههاي آسیبفناوري اطالعات و ارتباطات پیرامون نیازمندیها، ت
  .عالیقشان

تواند  اي مزایایی که فناوري اطالعات و ارتباطات می  امکاناتی براي اثبات مفهوم زمینه□  انگیزش
 .پذیر داشته باشد براي گروههاي آسیب

 قشرهاي 2 یا همان مقیاسهایی که خودبیانگري1 امکاناتی براي بیان شکاف صوتی□
 .کنند  فضاي مجازي را تشویق میهاي پذیر و جامعه آسیب

پذیر از استفاده از فناوریهاي  کنندة گروههاي آسیب  امکاناتی براي بیان مسائلی محروم□
  پیوسته

پذیر، به اطالعات و خدمات الزم همگانی   کمک به دسترسی چندمنظورة افراد آسیب□  دسترسی
 .مانند دولت الکترونیکی

هاي پشتیبان دسترسی با هدف پشتیبانی از دسترسی  کمک به ایجاد انواع مختلف مقیاس□
وسیلۀ سازمانها  نتهاي تجاري به پذیر با روشهایی مانند ایجاد کافی پیوستۀ گروههاي آسیب

  .و گروههاي داوطلب با پهناي باند زیاد
امکاناتی براي توسعۀ مهارتهاي ابزاري، ساختاري، و توانایی استراتژیک گروههاي  □  مهارتها

کردگان، و کاربران  تحصیل ذیر گوناگون و کاربرانی با اختالالت شناختی، تركپ آسیب
  .اتفاقی

پذیر و امکاناتی براي   نیازهاي دسترسی به اطالعات انواع مختلف گروههاي آسیب□  پذیري دسترس
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  فهرست قیاسی موضوعات درخور توجه . 4جدول 
  (EU 2004)در شمول الکترونیکی 

هاي دولت  گیرد، افراد شاغل در محیطهاي کاري دشوار مانند دکه  میسرچشمه
  .الکترونیکی

 قابلیت کاربرد اطالعات مربوط به انواع مختلف گروههاي آسیب پذیر و امکاناتی براي □  پذیري کاربرد
  .تجربه، و کاربران موقعیتی پاسخ به این نیازها، افرادي با انواع مختلف ناتوانیها، کاربران بی

پذیر در ارتباط با تناسب ارائۀ محتوا و امکاناتی براي   نیازهاي مختلف گروههاي آسیب□  مناسبت
سواد، افرادي با اولویت یا تواناییهاي فرهنگی  پاسخ به این نیازها، اقلیتهاي زبانی، افراد کم

  .اجتماعی خاص
راد ناتوان پشتیبانی کند، هاي کاربردي که از اف  امکاناتی براي توسعۀ ابزارها و برنامه□  ربط

مانند ابزارهاي یادگیري الکترونیکی که براي افرادي که با مشکالت زبانی و سواد مواجه 
 .رود کار می هستند، به

کنندة گروههاي ناتوان باشند، مانند   ابزارهایی براي توسعۀ مقیاسهاي خاص که بیان□
هاي محلی  نتها و شبکه د کافیتقویت سرمایۀ اجتماعی و ایجاد حس همدلی نسبت به ایجا

 .در مناطق محروم

 مهارتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي بهبود یا تکمیل بیشتر خدمات قدیمی که □
بر گروههاي ناتوان متمرکز باشد، مانند تقاضاي پشتیبانی پیوسته براي نوشتن یک 

  .درخواست نامۀ شغلی

  

  علم یا دانش الکترونیکی. 4-13
مفهـوم دانـش الکترونیکـی از جملـه       . اي نیـاز اسـت      ها و روزگار کنونی ما زبان تـازه         براي تجربه 

عنـوان ابـزاري بـراي ایجـاد ادراك در      این مفهوم به. اي است که به تعریف نیاز دارد  عنوانهاي تازه 
دسـت آمـده در فنـاوري،         زمینۀ ترکیب مدیریت دانش و یادگیري که بـه کمـک پیـشرفتهاي بـه              

کـار،   و وانایی کار جمعی، تواناییها و زیرساختهاي سازمانی، فرایندها، مدلهاي کـسب     استانداردهاي ت 
دانـش الکترونیکـی، توانـایی عملیـات درونـی      . یافته، پدیدار شده است  و استراتژیهاي متغیر تحقق   

ها و اطالعات و دانشِ دیجیتالی شـده را بـا پویاییهـاي انجمنهـاي      محتواي الکترونیکی مانند داده  
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ربـه  عنوان ترکیبی از یـادگیري الکترونیکـی و مـدیریت دانـش، نتیجـۀ تج      ظهور آن، به  . ناملموس
دانـش الکترونیکـی را نـشان    شاخـصهاي اقتـصادي مـؤثر در         19شکل  . مند است   یادگیري قاعده 

هـر یـک از ایـن      . این شکل شامل سه گروه محرکهایی است که با هم در تعامل هستند            . دهد  می
. آورد وجود مـی  طور پیوسته در حال تغییرند و تغییر هر یک، تغییراتی را در دیگري به   سه محرك به  

 رسیدن به موفقیت، پیشگامان دانش الکترونیکی در زمان تغییر هر یک از این محرکهـا بایـد        براي
سبت به چنین تغییراتی نشان دهنـد و در صـورت   خود را با آنها هماهنگ کنند و واکنش مناسبی ن       

  .نیاز دیگر محرکها را تغییر دهند
ا در ابتداي دانـش قـرار   ر» e«اي، ممکن است حرف    و اطالعات شبکه   گرچه فناوري ارتباطات  

داده باشد، اما دانش الکترونیکی در برگیرندة چیزي فراتر از دیجیتـالی کـردن و انتقـال محتـوا بـا             
دانـش الکترونیکـی مبتنـی بـر فنـاوري      . استفاده از مفاهیم سـنتی، سـاختارها، و پروتکلهـا اسـت           

عۀ فنـاوري اطالعـات و   همگـام بـا توسـ   . شـود  اطالعات وارتباطات است اما تنها به آن مقید نمی        
هـا،    ارتباطات، دانش الکترونیکی در ایجاد استانداردهاي جدید، ساختارها، فرایندها، بهترین تجربـه           

هـا، اطالعـات، و دانـش، تـأثیر زیـادي        وکار، و استراتژیها براي تولید و تبـادل داده          مدلهاي کسب 
ة تعـامالت، همکاریهـا،   دانش الکترونیکی همچنین موجب آسـانی و سـاخت دوبـار        . خواهد داشت 

  .ها خواهد شد روابط، و تجربه

  

  شاخصهاي اقتصادي دانش الکترونیکی. 19شکل 
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 19تجربۀ موفق دانش الکترونیکی به پیشرفت مداوم تمـام شاخـصهاي بیـان شـده در شـکل        
ایجـاد  کنند، و امکان  استانداردهایی که قابلیت کار با یکدیگر را دارند، توسعه پیدا می         . وابسته است 

فرایندهاي روزمره براي تجارت دانش الکترونیکی را که شامل ایجاد بازارهاي واقعی بـراي تبـادل     
سـازمانها بـه توسـعۀ زیرسـاختها، فراینـدها، و بهبـود             . کننـد   دانش الکترونیکی است، ممکن مـی     

مـر  ا. هـاي دانـش الکترونیکـی نیـاز دارنـد      صالحیتهاي خود، براي پاسخگویی به گوناگونی مبادله    
توسعۀ زیرساختها، فرایندها، و بهبود صالحیتها به ایجـاد تغییراتـی در اکولـوژي دانـش مقـدماتی                  

ترکیبـی از ایـن   . ها، بر اساس مفاهیم جدید همکاري و اعتمـاد، خواهـد داشـت    بسیاري از مؤسسه  
یـد،  هـاي جد  گذارنـد تـا از تجربـه        وار بر یکدیگر تأثیر متقابل مـی        عوامل انگیزاننده به شکلی موج    

  .(Mason, Norris, and Lefrere 2005)وکار نو، و استراتژیها حمایت کنند مدلهاي کسب
بـه اعتقـاد وي   ). 5جـدول  (کنـد   دانش الکترونیکی امروز و فردا را با هم مقایسه می » نوریس«

 نیـز  1این مفهوم شامل اجزاي دانش. اي از دانش دیجیتالی نیست    دانش الکترونیکی، تنها مجموعه   
  . دشو می

  

  (Norris et al. 2003)امروز و فردا : دانش الکترونیکی. 5جدول 

ادراك غیرکامل از دانش : امروز
  الکترونیکی قابل معامله

  توسعۀ تجارت دانش الکترونیکی: فردا

کنند اما   اشیاء دانش محتوا و مفهوم را تسخیر می□
  .هاي دانش متمایزند از توسعۀ شبکه

 .انش عینی مرتبطند اشیاء دانش بیشتر به د□
استانداردهاي مربوط به گامهاي ابتدایی بیشتر بر  □

 .ها متمرکزند تبادل داده بین سیستم
هاي دانش و انجمنهاي نامرئی، کمتر در   شبکه□

 .اند سازمانها شناخته شده
 یادگیري الکترونیکی ومنابع مدیریت دانش □
تدریج تفکیک  کنند و به طور مستقل عمل می به
 .دشون می
هاي مربوط به تولید، تسخیر، و   هزینه□

روزآمدسازي اشیاء دانش به نسبت زیاد است و 
گر با دست ساخته  وسیلۀ یک صنعت ء دانش به اشیا

طور مستقل محتوا و مفهوم را در اختیار   اشیاء دانش به□
صورت  کنند، به ضافه میهایی را به آن ا گیرند، نکته می

هاي دانش منطبق  خودکار روزآمد و به خوبی با شبکه
 .شوند می
هاي دانش، کانالهایی را به   اشیاء دانش و دسترسی به شبکه□

 .کند سوي دانش ضمنی و نیز دانش عینی ایجاد می
 استانداردها، ابزارها، و فرایندها به طور قابل توجهی □

ها بلکه  استانداردها نه تنها بر داده. پیشرفته، عملی، و مفیدند
 .روي اطالعات نیز متمرکزند

 .اند رونده هاي دانش، پویا و پیش  منابع و شبکه□
هاي   تسخیر خودکار و روزآمد کردن پروتکلها، هزینه□

طور  اشیاء دانش به. دهد مربوط به اشیاء دانش را کاهش می
 .شوند خودکار استخراج می
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  (Norris et al. 2003)امروز و فردا : دانش الکترونیکی. 5جدول 

 اشیاء دانش از منابع دانشگاهی قدیمی، نشأت □
 .گیرند می
 سازمانها هنوز روندي براي تولید، روزآمدسازي، □

 .اند اء دانش ایجاد نکردهو تعیین هدف دوبارة اشی
 مدیریت حقوق دیجیتالی به اجباري کردن قوانین □

گردد،  حق مؤلف و مجوزهاي مربوط به آن بازمی
بنابراین از مالکیت پشتیبانی و سرمایۀ فکري را 

  .کند مرزبندي می

این منابع از منابع قدیمی تا . آیند دست می از منابع مختلفی به
 .شوند وبالگهاي شخصی و انجمنهاي نامرئی را شامل می

هاي دانش   فرایندهاي سازمانی مربوط به دسترسی به شبکه□
) این دسترسی به شبکۀ دانش باهدف تولید اشیاء دانش است(

دست  آرامی به شوند و به یندهاي عادي تبدیل میبه فرا
 .آیند می
 مدیریت حقوق دیجیتالی در ارتباط با توانمند ساختن افراد □

  .در تفکیک دانش و همچنین تقسیم مسئولیت کنترل آن است
  

کـارگیري دانـش، اسـتفادة دوبـاره و      این اجزاء شامل محتوا، بافت، بینش پیرامون چگونگی بـه         
این مفهوم همچنین داراي پیوندهایی با جوامع عملی در یک زمینۀ خـاص و         . هاستبازتعریف هدف 

وکار است که این دانش تجربـی   ِ مربوط به کسب  2، و انجمنهاي دانش تجربی    1مخازن دانش نهان  
دانش الکترونیکی، قابلیت مبادلـه شـدن   . وگو با متخصصان دانش قابل درك است تنها از راه گفت 

طور رایگان در اختیار متقاضـیان اسـتفاده        تواند در ازاي دریافت پول یا به        ش می را داراست، این دان   
معامالتی که بـر پایـۀ اشـتراك دانـش اسـت و از دانـش الکترونیکـی پـشتیبانی              . از آن قرار گیرد   

کـارگیري    دانـش الکترونیکـی نـه تنهـا بـه         .  الکترونیکی نامیـد   3توان تجارت دانش    کنند را می    می
وکار و اسـتراتژیهاي      سازد، بلکه طراحی دوبارة مدلهاي بنیادین کسب         را ممکن می   بهترین فعالیتها 

 .Norris et al)کنـد   پـذیر مـی   مربوط به یادگیري الکترونیکی و مدیریت دانـش را نیـز امکـان   
2003).  

  سواد اطالعاتی و سواد الکترونیکی. 4-14
 تواناییهـاي الزم ماننـد توانـایی        اي از    سـواد الکترونیکـی را مجموعـه       4انجمن کتابـداران آمریکـا    

تشخیص زمان نیاز به اطالعات، توانایی پیدا کردن اطالعات، ارزیابی اطالعات، و استفادة مـؤثر از       
برخـی ایـن توانـایی را مهـارت دسـتیابی، ارزیـابی،             . اطالعات بـراي افـراد تعریـف کـرده اسـت          

هـاي   گیـري در زمینـه    تـصمیم سازماندهی، و استفاده از اطالعات با هدف یادگیري، حل مـشکل،         
اهمیـت سـواد   . دانند  هاي آموزشی می رسمی و غیررسمی، یادگیري در محل کار، خانه، و در زمینه         
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الکترونیکی در جامعۀ امروز که تغییرات سریع فناوري و ازدیـاد منـابع اطالعـاتی از ویژگیهـاي آن        
ات که هرکدام از منبع خاص چـاپی  افراد با مقادیر زیادي اطالع. شدت رو به افزایش است است، به 

کـه پیرامـون کیفیـت اطالعـات        پرسـشهایی   . انـد  شوند، مواجه شـده    اي انتخاب می    یا الکترونیکی 
 را اي هـا وجـود دارد، تهدیـدات جـدي     وسیلۀ اینترنت و چه رسانه      دست آمده از این منابع، چه به        به

رو مـسئلۀ اصـلی در اینجـا     از ایـن . ندکن پیرامون صحت، اعتبار، و قابل اعتماد بودن آنها مطرح می    
بنابراین یک فـرد باسـواد اطالعـاتی     . ارزیابی، درك، و استفادة قانونی و اخالقی از اطالعات است         

  :باید
کنندة اطالعات   از چرایی و چگونگی تولید اطالعات آگاه باشد، شخص تولیدکننده و کنترل §

 .ش آگاهی داشته باشدرا بشناسد، و نسبت به تأثیر اطالعات در تولید دان
اش را موجب شود، یا  تواند افزایش کیفیت زندگی روزمره  بداند این اطالعات چه وقت می §

عنوان مثال در محل تحصیل یا کار  به جداسازي نیازهاي مربوط به یک موقعیت خاص به
 .کمک کند

عاتی خویش  بداند که چطور اطالعات را پیدا کند و ارتباط و تناسب آن را با زمینۀ مطال §
 .بررسی نماید

هاي خویش   بداند که چگونه اطالعات مناسب و مربوط را براي ایجاد دانش جدید با دانسته §
وجود آورد که این دانش جدید موجب افزایش توان  ترکیب کند تا بتواند دانش جدیدي به

 .شود وي در بهبود کیفیت زندگی و رفع نیازهاي خاص می
وسیلۀ آن سواد اطالعاتی را تجربه        هفت راه متفاوت که افراد به      در بررسی نوشتجات  » دادزي«
 :(Dadzie 2007) کند چنین بیان میکنند،  می
عنوان توانایی استفاده از  ادراك فناوري اطالعات که در آن به سواد اطالعاتی به:  وجه اول §

  .شود فناوري اطالعات جهت بازیابی اطالعات و برقراري ارتباط، نگریسته می
عنوان توانایی درك مفهوم  درك منابع اطالعاتی که در آن به سواد اطالعاتی به: وجه دوم  §

  .شود اند، نگاه می اطالعاتی که در منابع اطالعاتی واقع شده
عنوان توانایی ادارة یک  دریافت فرایند اطالعات که در آن به سواد اطالعاتی به:  وجه سوم §

  .شود فرایند وابسته به اطالعات، نگاه می
عنوان توانایی  درك فرایند کنترل اطالعات که در آن به سواد اطالعاتی به:  وجه چهارم §
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عنوان فرایند ایجاد  درك مفهوم تولید دانش که در آن به سواد اطالعاتی به:  وجه پنجم §
  .شود اي نو یا مورد عالقه نگاه می دانش پایۀ شخصیی در زمینه

عنوان توانایی کار با  درك مفهوم توسعۀ دانش که در آن به سواد اطالعاتی به:  وجه ششم §
  .دانش و دیدگاههاي شخصی با هدف دستیابی به دانش و بینش نوین نگاه شود

عنوان توانایی استفادة  درك مفهوم دانایی که در آن به سواد اطالعاتی به:  وجه هفتم §
  .شود مند ساختن دیگران نگاه می هرهعاقالنه از اطالعات با هدف ب

اي پیرامون  ، بینش پایه2002 در سال 1».تی.سی وب«سازي  مطالعۀ انجام شده پس از پیاده §
واحد سواد الکترونیکی . وجود آورد تأثیر یادگیري الکترونیکی بر میزان سواد الکترونیکی به

ست و از مدل سواد پیوسته از بخشهاي مختلفی تشکیل شده است و داراي شش سرفصل ا
این مدل . گیرد  بهره می2»خدمات کتابداري و اطالعاتی قلمرو سرمایۀ استرالیا«اطالعاتی 

  :(Dadzie 2007)شش مرحله را براي توسعۀ سواد اطالعاتی در نظر گرفته است 
  تعریف کار؛ §
 یابی؛  منبع §
  انتخاب بهترین منبع؛ §
  سازماندهی اطالعات؛ §
  ارائۀ مؤثر اطالعات؛ §
 .ناسایی و تعیین پیشرفتهاي صورت گرفته ش §

امري حیـاتی در میـزان شایـستگی        : مهارتهاي الکترونیکی «اي که با عنوان        در سخنرانی  3»لیکانن«
 ارائه کرد، سواد الکترونیکی را مهارتهاي الکترونیکی و نه فقط مهارتهـاي فنـاوري           2002در سال   » اروپا

. کترونیکی شامل مهارتهاي کاربر و سواد الکترونیکی است       مهارتهاي ال . اي تعریف نیست    اطالعات حرفه 
منظـور از  . منـد باشـد   سواد الکترونیکی در حال حاضر چیزي است که نیروي کار امروزي باید از آن بهره        

دست آوردن اطالعات و استفاده از آنها در هر شـکلی اسـت کـه در صـفحۀ      سواد الکترونیکی، توانایی به 
مهارتهاي کاربر هم نباید به یـک فنـاوري   . شوند متن، یا تصویر نمایش داده می صورت صدا،     کامپیوتر به 

توانند با یکـدیگر متـصل    از آنجا که تلویزیون دیجیتالی، کامپیوتر، و تلفن همراه می   . خاص محدود باشند  
 کارهـاي گونـاگون فـراهم    و طور مشابه، براي صاحبان کـسب  شوند، امکانات زیادي را براي کاربران و به       

  . (Ramalho-Correia and Teixeira 2003)خواهند کرد 
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هـاي    عنوان بازاري جهانی کـه در آن معاملـه          وکار الکترونیکی، اقتصاد جدید به      انداز کسب   از چشم 
شـوند، همـراه بـا     روز مـدیریت مـی   لحظه و در هـر سـاعت از شـبانه    به صورت لحظه وکار به   کسب

توانند تا حدود زیادي بر اساس خواستۀ مشتري تولید شـوند و بـدون در      الی که می  کاالهاي دیجیت 
قابلیـت رقابـت در     . شود  درنگ به وي تحویل داده شوند، تعریف می         نظر گرفتن محل مشتري، بی    

درنـگ بـودن،    هـاي تجـاري بـی    این اقتصاد جدید، به توانایی یک کـشور در دسـتیابی بـه جنبـه             
 بـستگی  3سـازي  ، و مجـازي 2هاي درونـی   ش و نوآوري، یکپارچگی، شبکه    ، دان 1گري دوباره   واسطه
یابی به سهم بیـشتري از بـازار بایـد     درنگ بودن به این موضوع اشاره دارد که براي دست          بی. دارد

فناوري، این امکـان را    . یابی به منابع و پاسخ به تقاضاي مشتریان، بسیار سریع عمل کرد             در دست 
 ماننـد کـاهش دورة عمـر    4ه است که بتوانند بـه اسـتراتژیهاي بالدرنـگ    براي شرکتها فراهم کرد   

، و تولید بر اسـاس نیـاز هـر    5محصول، افزایش سرعت تحویل با استفاده از بزرگراههاي دیجیتالی    
گـري دوبـاره بـه ایـن معناسـت کـه در تجـارت            واسـطه . یک از مشتریان، جامۀ عمـل بپوشـانند       

ها جاي خـود را بـه متخصـصین         هاي تجاريِ پیوسته، واسطه     لهالکترونیکی، براي پشتیبانی از معام    
. انـد  اینترنت مانند مشاوران فناوري اطالعات و متخصصان پژوهش در بازاریـابی الکترونیکـی داده    

آید زیـرا در اقتـصاد جدیـد،     امروزه سرمایۀ انسانی، دارایی بسیار مهمی براي شرکتها به حساب می    
تواننـد بقـاي خـود را در صـحنۀ      ش کافی و داراي توان نوآوري مـی       مند از دان    تنها شرکتهاي بهره  
  . رقابت تضمین کنند

. بندي درونی، یکی دیگر از عوامل مؤثر در پیشبرد اقتـصاد دیجیتـالی اسـت       یکپارچگی و شبکه  
را فراتـر از  فناوري اینترنت این امکان را براي شرکتها فراهم کرده است تـا زنجیـرة تـأمین خـود                 

هـاي الکترونیکـی    عنـوان پنجـره     خـدمات اینترنتـی، بـه     .  گـسترش دهنـد    کیِ سنتی مرزهاي فیزی 
عنوان بستري براي یکپارچه کردن سیستمهاي اطالعـات مـدیریت مرسـوم              توانند به    می 6یکپارچه

مانند پایگاه دادة مدیریت مشتري، برنامۀ کاربردي مربـوط بـه تولیـد و موجـودي، و سیـستمهاي                  
  .کار روند بهت سفارشی به مشتریان پیوسته، حسابداري، جهت ارائۀ خدما

عنوان یک   توان به   یک سازمان مجازي را می    . وکار است   سازي یکی دیگر از ابعاد کسب       مجازي

                                                
1 re-intermediation 
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شود و پـس از اینکـه کـار     عملکردي تعریف کرد که براي انجام یک کار خاص ایجاد می          نهاد تک 
دهمایی سریع با هدف پاسـخ بـه فرصـتهاي       توانایی گر . شود  به اتمام رسید، سازمان نیز ناپدید می      

پذیریهاي ناشی از کاغذبازیهاي سازمانی و بزرگی آن، از مزایـاي       نا  ناگهانی بازار و دوري از انعطاف     
بنـابراین آمـادگی الکترونیکـی قابلیـت اقتـصادي در اسـتفاده از فنـاوري             . چنین سازمانهایی است  

. هاي سـنتی بـه سـوي اقتـصاد جدیـد اسـت      وکار اطالعات و ارتباطات با هدف مهاجرت از کسب      
رسـد کـه اقتـصاد بتوانـد فرصـتهاي       آمادگی الکترونیکی زمانی به سطح بهینه و مطلوب خود مـی  

توانـست   داشت، نمـی  اي را ایجاد نماید که اگر این آمادگی در سطح بهینه وجود نمی           جدید تجاري 
همیت زیادي برخوردار است زیرا سـطح  مفهوم آمادگی الکترونیکی از ا. وجود آورد  این فرصتها را به   

  . بینی شیوة عملکرد یک کشور در اقتصاد جدید نقش بسزایی دارد این آمادگی در پیش
اي اسـت کـه وضـعیت رقابـت        1هبرنـد   گذاران، بـرگ    ارزیابی آمادگی الکترونیکی، براي سیاست    

داسـازي شاخـصها،   عـالوه، ج  بـه . دهد اقتصادي کشورشان در مقایسه با سایر کشورها را نشان می  
کند تا بتوانند نقاط قـوت و ضـعف را شناسـایی            مشی فراهم می    این امکان را براي تحلیلگران خط     

بنابراین، پرداختن به آمادگی الکترونیکی، یک بعد فکري متوازن در هـدایت یـک کـشور، از              . کنند
ههاي متفاوتی را کـه  جدول شش دیدگا. ند آغاز تا انتهاي فرایند تغییر شکل دیجیتالی، فراهم می          

این دیـدگاهها بـر ضـرورت دسترسـی بـه      . دهد در زمینۀ آمادگی الکترونیکی وجود دارد، نشان می 
فناوري اینترنت، وجود موقعیت اقتصادي، قانونی، و اجتمـاعی مناسـب بـراي تجـارت، و توانـایی                  

ی و مفـاهیم آن  درك اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکـ . ایجاد ارزشهاي تجاري جدید استوار است 
ریزي اقتصادي، موجب شده است که بسیاري از سازمانهاي دولتی و جهانی ابزارهـایی       براي برنامه 

، »World Bank«. را هم بـا هـدف خودارزیـابی و هـم بـراي تحقیـق و بررسـی تولیـد کننـد         
»McConnell«  ،»EIU«  ،»ASEAN«  ،»CSPP«  ،»MOSAIC«    و ،»APEC « از

 در .(Bui, Sankaran, and Sebastian 2003)زمانها هـستند  هاي برجـستۀ ایـن سـا    نمونه
  .جدول شش تعریفهاي گوناگون آمادگی الکترونیکی با توجه به نوع تمرکز ارائه شده است
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(Bui, Sankaran, and Sebastian 2003) 

 تعریف تمرکز

وجود آمده براي ایجاد ارزش با استفاده از  تهاي بهتوانایی پیگیري فرص  تولید ارزش
  اینترنت

هاي  دسترسی به شبکه و برنامه
  کاربردي مناسب

  :جامعۀ داراي آمادگی الکترونیکی به اقالم زیر دسترسی پیوستۀ سریع دارد
   بازارهاي رقابتی؛□
 ها، و درمانگاهها؛  شبکۀ مدرسه، ادارات دولتی، شرکتها، خانه□
  .ي کاربردي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطاتها  برنامه□

در اینجا باید به حفظ حریم خصوصی کاربر و ایمنی پیوسته و سیاستهاي 
  .دولتیِ استفاده از اینترنت توجه کافی داشت

  فناوري اطالعات و ارتباطات
  کاربردهاي اینترنت
  دولت الکترونیکی

  :جامعۀ داراي آمادگی الکترونیکی
اختهاي فیزیکی مناسب مانند پهناي باند زیاد، قابلیت داراي زیرس □

؛ گردآوري فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی مهار اعتماد، قیمتهاي قابل
تجارت الکترونیکی، بخش فناوري (وکارها  رایجی آمیخته با کسب

محتواي محلی، بسیاري از (، اجتماعات )اطالعات و ارتباطات محلی
ة روزمره از فناوریهاي اطالعات و ارتباطات، سازمانهاي پیوسته، استفاد

  ؛)فناوري اطالعات و ارتباطات تدریس شده در مدارس
  ؛)دولت الکترونیکی(دولت  □
هاي مستقل  رقابت شدید در فناوریهاي ارتباط از راه دور، آیین نامه □

وکار و  به همراه تعهد به دسترسی همگانی، و نبود  محدودیت در کسب
  .ارجیگذاري خ سرمایه

اي، و  ترویج تجارت آزاد،منطقه
  المللی بین

  :کشوري با آمادگی براي تجارت الکترونیکی از اقالم زیر برخوردار است
  تجارت آزاد؛ □
  صنایع مستقل؛  □
  آسانی در صادرات؛ □
  .المللی و توافقات تجاري هماهنگی با استانداردهاي بین □

  : یکی داراي ویژگیهاي زیر استکشوري با آمادگی الکترون
وکارها،  طور گسترده در مدارس، کسب استفاده از کامپیوتر به □

  ها؛  دولت، و خانه
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(Bui, Sankaran, and Sebastian 2003) 

  طور عادالنه؛ قوانینِ دولتی و اعمال سیستمهاي قانونی به
  هاي ایمن و احترام به حریم خصوصی؛ شبکه □
  .هایی پیرامون امضاي دیجیتالی و رمزگذاري یین نامهآ □

  سازي تجارت الکترونیکی آسان
  

  :اي با آمادگی الکترونیکی به اقالم زیر از نظر الکترونیکی نیاز دارد جامعه
عتماد مشتریان به ایمنی تجارت الکترونیکی و حفظ حریم ا □

  خصوصی؛
  فناوریهایی با قابلیت اطمینان باالتر؛ □
  تر؛ کارکنان آموزش دیده □
  هاي آموزشی کمتر؛ هزینه □
 زایی کمتر؛ سیاستهاي عمومی با محدودیت □
 وکار سازگار با عصر اطالعات؛ روشهاي جدید کسب □

  .وکار الکترونیکی  الزم کسب اندك براي فناوريهزینۀ □
  

و نفوذ فناوري ارتباطات و اطالعـات       آمادگی الکترونیکی همچنین به میزان آمادگی شهروندان        
   .)7جدول (فناوري از سوي آنها اشاره دارد در کاربران خانگی و تعیین نوع استفاده از این 

 
 (United Nations 2005a)آمادگی شاخصهاي خانگی . 7جدول 

  منبع  نوع متغیر  متغیرهاي کمکی  شاخص
  . دارنددرصد کسانی که در منزل کامپیوتر

  
هزینۀ کامپیوتر به درامد متوسط هر 

انواع استفاده از . فرد بستگی دارد
  :کامپیوتر
  دسترسی به اینترنت؛ □
  محتواي الکترونیکی؛ □
  شخصی؛ □
  .گراندی □

  درصد
  

  پیمایش
  

درصد کاربران خانگی که به اینترنت 
  .ددسترسی دارن

موانع دسترسی به اینترنت 
  مانندهزینه، محتوا، و منفعت

  درصد
  

  پیمایش
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  وگوي پیوسته؛ اتاقهاي گفت □
یافتن کاالها و خدمات  □

  اطالعاتی؛
گرفتن اطالعات دولتی و  □

  تعامل با دولت؛
وجوي اطالعات  جست □

  مت؛سال
وجوي مستندات و  جست □

 اخبار؛
 بازیها؛ □
 افزار؛ دانلود موسیقی، نرم □
 استفاده از خدمات مالی؛ □
 سفارش یا خرید؛ □
  .یادگیري □
  

تعداد کاربران خانگی که به اینترنت دسترسی دارند، یک عامل اساسـی در دایـر کـردن برخـی         
متغیرهـایی کـه در   . کترونیکی و یـادگیري الکترونیکـی اسـت   خدمات مبتنی بر وب، مانند دولت ال  

اند، با مواردي ماننـد میـزان برخـورداري از تجهیـزات فنـاوري اطالعـات و        جدول هفت ارائه شده 
ارتباطات و همچنین نوع استفاده و مـوانعی کـه بـر سـر راه اسـتفاده از کامپیوترهـاي شخـصی و         

  .(United Nations 2005a)اینترنت وجود دارد، سر و کار دارد 
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طور   احزاب سیاسی به  . شهروندي یکی از مواردي است که از ارتباطات دیجیتالی تأثیر گرفته است           
سـایتها و پـست    منـد بـا اسـتفاده از وب        پیوسته با اعـضاي خـود تعامـل دارنـد، گروههـاي بهـره             

سـایتهاي غنـی از    اطالعـات خـود را در وب  طـور دائمـی    اي، بـه  الکترونیکی، و سازمانهاي رسـانه  
دهنـد و   کنند و دولتها اطالعـات و اسـناد مهـم را در دسـترس قـرار مـی            اطالعاتشان، روزآمد می  

اطالعـات  . کننـد  همچنین اطالعاتی را نیز از شهروندان بـا اسـتفاده از شـبکۀ وب گـردآوري مـی         
وجـود آمـدن هویـت        بـه .  کنند توانند مبنایی براي حفظ سالمت شخصی و محیطی بنا          پیوسته می 
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. طور یکسان و مشابه از این خدمات بهره مند شوند توانند به نکته نیز توجه داشت که همۀ شهروندان نمی 
مندي از این فناوریهـا و پیامـدها آنهـا را           بسیاري از افراد توانایی خرید تجهیزات و لوازم کافی براي بهره          

ات پیوسته تا حد زیادي به میزان درآمـد     خرید کامپیوتر خانگی، اتصال به شبکه، و استفاده از خدم         . ندارند
به همین دلیل بسیاري بر این اعتقادند که وقت آن است که تولیدکننـدگان، ابزارهـاي    . افراد بستگی دارد  

در نوشتجات مختلف از این موانـع در  . تري را به بازار عرضه کنند تر و با شیوة استفادة آسان  ارتباطی ارزان 
  .کنند تالی با عنوان موانع زیرساختی یاد میراه دسترسی به فناوري دیجی

پژوهـشها نـشان   . گروه دیگري از موانع موجود بر سـر راه دسترسـی موانـع اجتمـاعی هـستند           
دهند عواملی مانند سن، سطح درآمد، میـزان انـس بـا کـامپیوتر و اینترنـت، آمـوزش، طبقـات           می

اي هـستند کـه در پـذیرش و            اجتمـاعی  اجتماعی، نژاد، زبان، ناتواناییها، و سـواد افـراد از عوامـل           
طور مداوم در حال      اگر چه میزان دسترسی به اینترنت به      . استفاده از فناوري دیجیتالی دخالت دارند     

افزایش است، اما توانایی استفاده از این دسترسی فزاینـده، بـه سـطح سـواد شـهروندان در حـوزة           
وجـود   عنـوان عـاملی اجتمـاعی، از نـو بـه      هنابرابریهاي ساختاري، ب. فناوري اطالعات بستگی دارد   

  .شود آید و با موانع زیرساختی دسترسی به فناوري اطالعات، همسو می می
نداشتن دسترسی و اشتیاق به استفاده از فناوري اطالعات در میان اقلیتهاي قومی و نژادي کـه فاقـد     

افـراد  . امعـۀ دموکراتیـک باشـند   توان اقتصادي هستند، باعث شد آنها نتوانند همانند دیگر شـهروندان ج       
پذیرند، فاقـد عقایـد و مهارتهـاي الزم بـراي       ویژه گروههایی که از نظر اقتصادي بیشتر آسیب         جامعه، به 

در جایی که فناوري اطالعات باید کـار را      . هدایت یک ارتباط الکترونیکی گسترش یافته با دولت هستند        
نظر   کارهاي معمول خود را در ارتباط با دولت انجام دهند، بهبراي تمام شهروندان آسان کند تا آنها بتوانند

رسد شکاف عمیقی بین کسانی که داراي سواد فناوري اطالعات هستند و کسانی که فاقد این گونـه        می
نابرابري دیجیتالی که بیشتر به علـت سـرعت تغییـرات فناورانـه رخ      .تواناییها هستند، وجود داشته باشد

د که مهارتهاي موجود کهنه شوند و راههاي به دست آوردن مهارتهاي جدید از بین ش دهد، باعث می   می
این امـر شـامل   . ریزي براي سازگاري با تغییرات فناوري است بهترین راه حل این مشکل، برنامه   . رود  می

ن طور مستقل، پـس از پایـا   دست آوردن مهارتهاي جدید به امکانات کافی براي توانمند ساختن فرد در به  
  .(Shelley et al. 2004)آموزش رسمی اوست 
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هـاي   در این فصل اطالعاتی دربارة پرکاربردترین قالبهـاي فایـل اسـتفاده شـده بـراي مجموعـه          

دیجیتالی ارائه و بهترین کارکردها و اعمال براي ایجاد و تحویل فایلهاي سازندة منـابع دیجیتـالی        
صـدا و سـاکن،    بیشتر منابع دیجیتالی در یکی از قالبهاي تصاویر بـی    . شود  ن می طور مختصر بیا    به

نوع پنجم یا اشیاء مرکـب،  . گیرند  هاي سطري قرار می     منابع متنی، تصاویر متحرك یا صدا، و داده       
کنـد   تعریف این پنج نوع به دو هدف زیر کمک می        . ترکیبی از انواع این چهار نوع با یکدیگر است        

(Boiko 2005):  
  تهیۀ واژگانی براي توصیف فایلهاي سازندة منابع دیجیتالی؛ §
 .هاي منابع دیجیتالی و چگونگی ارائۀ انها در شکل پیوسته  توصیف مجموعه §

کـه   اي تولید خواهد شد که اولویتهاي مجموعـه را در حـالی            یک شیء دیجیتالی خوب به گونه     
هـاي خاصـی      جنبه. گون است، پشتیبانی کند   قابل استفاده و اجراي دوباره در بین سیستمهاي گونا        

از استفادة دوباره و اجراي بین سیستمهاي مختلف مانند راه حلهـاي توصـیه شـده بـراي تـصاویر             
صدا طی زمان تغییر خواهند کرد ولی باید به روشنی تعیین کرد که انگیزة اصلی بـراي انتخـاب     بی

  ؟(Boiko 2005)قالبهاي فایل خاص چه باید باشد 
  1تصویر و عکس دیجیتالی. 5-1

ستر«شود، تصاویر   هاي دیجیتالی استفاده می     بیشتر تصاویري که در مجموعه     هـستند کـه بـا    2»ر 
این تصاویر از یک شبکۀ مستطیلی از نقاط رنگی         . شوند   نیز شناخته می   3»مپ  بیت«عنوان تصاویر   

 هستند که  4»اي برداري گرافیکه«نوع دوم تصاویر دیجیتالی و      . اند  معروف به پیکسل تشکیل شده    
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  . اند، اما اساس آنها تصاویر هندسی است از پیکسلها تشکیل نشده
ترند زیرا بـراي ثبـت و ضـبط تـصاویر      شده هاي کتابخانۀ دیجیتالی شناخته     صاویر در مجموعه  ت

تـرین   شـده  شناخته. تر هستند شده یا تصاویر دیجیتالی که از ابتدا دیجیتالی بودند، مناسب        دیجیتالی
  :اند از صدا عبارت کار رفته براي تصاویر بی البهاي فایل بهق
 رنگ محدود 256تعداد رنگهاي تصاویر آن به :  یا قالب تبادلی گرافیکی1».اف.آي.جی « §

، نمودارها، و انواع 3 براي هنرِ خط2شود، بنابراین بهترین گزینه به عنوان قالب تحویل می
 .گ باال نیازي ندارنددیگر مواد گرافیکی است که به تعداد رن

آید، اما در  بیشتر یک قالب به حساب می: 4یا گروه متخصص تصویري مشترك» پِگ.جی « §
هاي مناسبی براي قالبهاي تحویلی  فایلهاي آن گزینه. واقع یک الگوریتم فشردگی است

هر چند . تصاویري هستند که عکسهاي اسکن شده شامل صفحات منابع چاپی را دربر دارند
تواند به مصنوعی بودن تصویر منجر شود زیرا تأثیرات جانبی  ردگی بیش از حد میکه فش

هاي مبهم و محو شده نشان داده  طور کلی به صورت تکه بصري انتقال اطالعات، به
 .کنند همۀ مرورگرهاي وب گرافیکی از این قالب پشتیبانی می. شود می
رفته شده، این قالب سطوح در نظر گ» پِگ. جی«براي جایگزینی : »2000پِگ.جی « §

ا این قالب هم با حفظ تصویر ب. فشردگی باالیی بدون خطر مصنوعی شدن تصاویر دارد
داشتن همۀ اطالعات فایل تصویري و هم فشردگی ضررده با انتقال اطالعات از فایل   هنگ

اي محکم و صحیحی   کند و همچنین ویژگیهاي جایگزین شدة فراداده تصویر پشتیبانی می
افزار ویراستاري   وجود ندارد و در نرم» 2000پِگ.جی«در مرورگرهاي وب فایلهاي . اردد

بعضی اجزاء مکانیسمهاي فشردگی . تصاویر نیز حضور این قالب ضعیف است
این قالب همچنین از . شوند هاي ثبت اختراع پشتیبانی می با پروانه» 2000پِگ.جی«

وبالگهایی که در زمینۀ . کند یویی پشتیبانی می همراه با فایلهاي وید5فایلهاي گردهمایی
ها و آرشیوها هستند منبع خوبی براي پیگیري  در کتابخانه» 2000پِگ.جی«استفاده از 

 .پیشرفت این قالب مهم است
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تواند  می» پِگ.جی«در مقایسه با : 1اي قابل حمل یا گرافیکهاي شبکه» .جی.ان.پی « §
براي متن، ترسیم خطوط و نمودارها، تصاویري با .  کندتر باکیفیتی را تولید فایلهاي کوچک

مرورگرهاي . کند در اندازة قابل مقایسه تولید می» پِگ.جی«کیفیت بهتر نسبت به فایلهاي 
 .کنند وب از این قالب پشتیبانی می

 است 3باز» .ال.ام.ایکس«قالبی بر پایۀ : 2یا گرافیکهاي برداري مقیاسی» .جی.وي.اس « §
این قالب براي توصیف نمودارها و دیگر . شود یکهاي برداري استفاده میکه براي گراف

ستر«عالوه بر این از گرافیکهاي . تصاویر غیرعکسی مفید است شده پشتیبانی  جایگزین» ر
 .کند می
صداي  قالب ترجیحی براي تصاویر بی: 4دار یا قالب فایل تصویر برچسب» .اف.اف.آي.تی « §

 . استنسخۀ اصلی دیجیتالی شده

  متن الکترونیکی و فرامتن. 5-2
متن یکی از شکلهاي انتقال دانش است که با ظهور فناوري اطالعات و قابلیت ارائـۀ الکترونیکـی     

با توجه به اینکـه     . رسد  مواد اطالعاتی توجه به انواع شکلهاي ارائۀ الکترونیکی آن الزم به نظر می            
گردد، در این سرفصل انواع قالبهاي ارائـۀ         می   باز   بخش بزرگی از محتواي دیجیتالی به انواع متنها       

  .شود  بیان می و ویژگیهاي آن، و قالبهاي صدا و تصویرفرامتن، متنهاي الکترونیکی
  5متن الکترونیکی. 5-2-1
  : شمرد ترین رویکردهاي ارائۀ منابع متنی پیوسته را چنین برمی رایج» بویکو«
 ؛ ارائۀ هر متن به صورت یک فایل جداگانه §
 صدا در صفحات جداگانه؛ اي از فایلهاي تصاویر بی  ارائۀ هر متن به صورت مجموعه §
 .».ال.ام.تی.اچ« صورت یک یا چند فایل به هر متن ارائۀ §

اي از قالبهاي فایل متنـی   توان با استفاده از دامنۀ گسترده       کند این رویکردها را می      وي بیان می  
بع متنـی بایـد بـر پایـۀ ماهیـت منبـع اصـلی آنـالوگ یـا                قالبهاي فایل اصلی براي منا    . اجرا نمود 

دیجیتالی، هدف و نیازهاي عملکـردي مجموعـه، تعـداد منـابع در دسـترس بـراي ایجـاد منـابع                     
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تـرین قالبهـاي    رایـج . سازي انتخاب شـوند     دیجیتالی، و هدفهاي حفاظتی پروژة تبدیل یا دیجیتال       
  : ر استفایل استفاده شده براي منابع متنی شامل انواع زی

  قالبهاي تصویري؛ §
 ؛1 متن ساده §
 ؛».ال.ام.ایکس « §
 ؛».اف.دي.پی « §
 .2».وو.جی.دي « §
 : قالبهاي تصویري  §

 3ترین روشهاي ارائۀ منابع دیجیتالی شده به صورت پیوسته، رویکـرد تـصویر صـفحه          یکی از رایج  
. ودشـ  صورت یک صفحۀ اسکن شده نمایش داده مـی     است که در آن هر صفحه از یک مدرك به         

اول و آخر «، »قبل«، »بعد«به » .ال.ام.تی.اچ«طور معمول با پیوندهاي       زنی بین صفحات به     گشت
اي هـستند، انتخـاب قالبهـایی         با توجه به اینکه صفحات، تصاویر سـاده       . شود  ایجاد می » صفحات

   .صداست هاي اصلی و اقتباسی این تصاویر مشابه انتخاب قالبهایی براي تصاویر بی براي نسخه
 :متن ساده  §

سکی« یا   4»یونیکد«هاي    هاي متن معمولی یعنی نویسه      نسخه  بدون هیچ قالب دیگري بـراي     5»اَ
مـتنِ   وجـوي تمـام   مدارك دیجیتالی شـده اغلـب بـراي جـست    » تب«ها و    شکستگی خط، فاصله  

وارد «طور کلی به دو شیوة تایـپ کـردن کـه بـه            متن معمولی به  . شود  تصاویر صفحه استفاده می   
 با تبدیل تـصاویر  8».آر.سی.اُ«افزار   معروف است یا استفاده از نرم7»دوباره وارد کردن « یا   6»نکرد

کند امـا وقتـی کـه بـراي      بسیار دقیق عمل می » .آر.سی.اُ«. شود  صفحه به متن معمولی ایجاد می     
کـار گرفتـه    اي که قلمشان واضح نیست، بـه     تصاویر منابع مخدوش و ناقص یا تصاویر ضبط شده        

این اشتباهات به صورت لکه یا عالئـم دیگـر در صـفحات            . شود به ندرت خالی از اشتباه است        یم
مـتن   وجـوي تمـام   تنها بـراي جـست   » .آر.سی.اُ«وسیلۀ    اگر متن ایجاد شده به    . شود  نشان داده می  

 بـه کـار  زیـرا  کننـد   ها یا کلمات اشتباه را تصحیح نمـی     ها نویسه   استفاده شود، بسیاري از کتابخانه    
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تولیـد شـده و بـراي    » .آر.سی.اُ«وسیلۀ  متن اشتباهی که به. یی نیاز داردفرسا بسیار سخت و طاقت   
اگر به صحت خیلی باالیی نیاز داریـم      .  معروف است  1چرك» .آر.سی.اُ«این هدف استفاده شده به      

 درصد 99/99صحت در حد . گیري اشتباهات موردي است تر از تصحیح و غلط      تایپ مدارك سریع  
 نویسه، با کمک تکنیکی معـروف بـه وارد کـردن دوبـاره بـه دسـت               10000 یک اشتباه در هر      یا

کنند و دو فایـل تولیـد شـده بـا      اي از یک متن یکسان را تایپ می         آید که در آن دو نفر نسخه        می
هـا   هـاي بـاالي ایـن تکنیـک، کتابخانـه      به علت هزینـه . شوند افزار مقایسه می استفاده از یک نرم   

شدة آنهـا را    بلکه تصاویر صفحات مدارك یا چاپ   ،دهند  کلی خودشان این کار را انجام نمی      طور    به
  . فرستند براي کارگزاران می

 : ».ال.ام.ایکس«  §
افزایـد و   به متن معمولی، سـاختاري را بـه آن مـی   » .ال.ام.ایکس«گذاري  اضافه کردن زبان نشانه 

هـاي   شـامل گزینـه  » .ال.ام.ایکس«مدارك با فواید کدگذاري   . کند  کنترل ظاهر متن را ممکن می     
چـون  .  اسـت 4، و پرسـش خـاص هـر ویژگـی         3، سازگاري با خوانندگان متخـصص     2ارائۀ چندگانه 

تواند ساختار یک مدرك را از روش ارائۀ آن در یک مرورگر وب یا دیگر انـواع                 می» .ال.ام.ایکس«
فناوریهـایی ماننـد   . شـوند  گـذاري مـی  هاي ارائـۀ چندگانـه در آن کد        افزارها متمایز کند، گزینه     نرم
هـاي چندگانـه از     امکان ایجـاد نـسخه  6»اس.ال.ایکس« یا دگرگونیهاي 5هاي سبک آبشاري  برگه

هاي سـبک اختیـاري    بندي تعریف شده در برگه   کند که قالب    را فراهم می  » .ال.ام.تی.اچ«فایلهاي  
شـوند، تعریفهـاي        شده رمزگذاري می  استاندارد  » .ال.ام.ایکس«براي مدارکی که در     . را در بر دارد   
. توانند به طرحهاي مناسب دیگر براي یک بیننـده معـین تبـدیل شـوند            یا طرحها می   7نوع مدرك 

اند قابل تبدیل به طرح کتـاب سـخنگوي            رمزگذاري شده  8»بوك  داك«براي مثال مدارکی که در      
تواننـد   انندگانی کـه نمـی  دیجیتالی هستند تا در سیستمهاي خوانندة تخصصی که متن را براي خو     

پرسش خاص هر ویژگی به کـاربران نهـایی اجـازه    . خوانند، استفاده شوند    منابع چاپی را ببینند، می    
محـدود  » .ال.ام.ایکـس «وجوهایشان را به ویژگیهاي خاصـی در یـک مـدرك              دهد که جست    می
 در داخـل  گذاري شده اسـت کـه هـر فـصل          براي مثال اگر متن یک کتاب این چنین نشانه        . کنند
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وجوهایش را تنها به داخل فصلها محدود         تواند جست   گیرد، کاربر می     قرار می  1»>فصل<ویژگی  «
اي را در داخـل   وجوي زمینـه  امکان برابري جست  » .ال.ام.ایکس«به عبارت دیگر این ویژگی      . کند

 گـذاري    یعنـی زبـان نـشانه      2».ال.ام.جـی .اس«جانـشین   » .ال.ام.ایکـس «. کنـد   مدارك ایجاد می  
هاي کتابخانۀ دیجیتالی پـیش از ظهـور    طور وسیعی در مجموعه استاندارد شدة عمومی است که به 

شود چـون   طور متداول استفاده نمی اکنون به » .ال.ام.جی.اس«. استفاده شده است  » .ال.ام.ایکس«
آن افزارهاي بسیاري از      نرم» .ال.ام.جی.اس«تر است و نسبت به        طور کلی ساده    به» .ال.ام.ایکس«

هـاي کتابخانـۀ     کـار رفتـه در مجموعـه        رایـج بـه   هـایی   ».ال.ام.ایکس«برخی از   . کنند حمایت می 
  : اند از  عبارتدیجیتالی،

هاي اصلی مدارك  گذاري در نسخه استفاده از این زبان نشانه: ».ال.ام.تی.اچ « ¨
» .ال.ام.ایکس«شود زیرا برچسبهاي  متنی غیرمعمول نیست، اما توصیه نمی

اي را به فایلهاي ایجاد شده اضافه  یري و کارآمدي قابل مالحظهپذ انعطاف
. به نسبت کارایی کمتري دارند» .ال.ام.تی.اچ«کنند، اما برچسبهاي  می
» .ال.ام.ایکس«تواند از فایلهاي رمزگذاري شده با  به راحتی می» .ال.ام.تی.اچ«

توان به راحتی از  یخوب ساختاریافته را نم» .ال.ام.ایکس«تولید شود، اما فایلهاي 
اجرایی از مجموعۀ عناصر » .ال.ام.تی.اچ.ایکس«. تولید کرد» .ال.ام.تی.اچ«
است اما مثل انواع دیگر » .ال.ام.ایکس«با استفاده از بستر » .ال.ام.تی.اچ«
هاي اقتباسی است نه  بهترین قالب قابل استفاده براي نسخه» .ال.ام.تی.اچ«

 .هاي اصلی مدارك نسخه
المللی و   یک استاندارد بین3یا ابتکار عمل کدگذاري متن» .آي.اي.تی « ¨

کند تا  ها، ناشران، و دانشمندان کمک می ها، موزه اي است که به کتابخانه رشته بین
وجو، آموزش، و نگهداري  شناختی را براي جست تنوعی از نوشتجات ادبی و زبان

کار گرفته شده است و براي  طور گسترده به این استاندارد به. پیوسته ارائه کنند
 .هاي کامل و ساده، مناسب است تنوعی از انواع نوشتجات ادبی و تاریخی در نسخه

است که بیشتر براي رمزگذاري » .ال.ام.ایکس«نوع پرطرفداري از » بوك داك « ¨
اي از انواع مدارك نیز قابل  شود اما براي دامنۀ گسترده نوشتجات فنی استفاده می

 براي 4و شرکا» اوریلی«وسیلۀ برخی از ناشران مانند  این استاندارد به. کاربرد است
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هاي الکترونیکی، و  نامه هاي پایان محتواي ساختاري کتاب، در بعضی از مجموعه
 .اي از مدارك فنی استفاده شده است مجموعه

 .».اف.دي.پی«  §
ـ      مشهورترین قالب براي ارائۀ مدارك متنـی چندصـفحه         1سیستم آداب  ک فایـل واحـد     اي در ی

کار گرفتـه شـده اسـت، خواننـدگان رایگـان       اي به طور گسترده از مزایاي آن این است که به    . است
اگـر  . براي بسترهاي کامپیوتري در دسترس است و اینکه امکان چاپ مدارك به آسانی وجود دارد           

صـورت رایگـان در دسـترس     در مالکیت یک شرکت خاص است امـا بـه         » .اف.دي.پی«چه قالب   
 :شوند بیشتر به سه روش زیر ایجاد می» .اف.دي.پی«فایلهاي . ستا

 ؛2»عنوان ذخیره کن به«افزارهاي اداري با استفاده از گزینۀ استاندارد  از داخل نرم ¨
ایو چاپگر خاص ایجادکنندة فایلهاي رچاپ مدارك با استفاده از یک د ¨

 ؛».اف.دي.پی«
به یک فایل » .اف.اف.يآ.تی«یا »پگ.جی«تبدیل گروهی از تصاویر صفحات  ¨

 اف؛.دي.پی«
بنابراین مجموعۀ . است» .آر.سی.اُ«افزار آکروبات آدب داراي قابلیت و کارایی  منر ¨

افزارهاي  تواند با استفاده از نرم افزار می وسیلۀ این نرم فایلهاي ایجاد شده به
  .وجو شود  جست3سازي شخص ثالث وجو و نمایه جست

 4».وو.جی.دي  تک لیزارد«قالب   §
ایـن قالـب در   . کنـد  امکان ارائۀ مدارك متنی با کیفیت باال را در فایلهاي کوچـک فـراهم مـی       

تـر و قابلیـت    کند که فایلهاي کوچـک  است و ادعا می» .اف.دي.پی«بسیاري از موارد رقیبی براي     
ده به اسـتفا  » .اف.دي.پی«این قالب مانند    . کند  ارائه می » .اف.دي.پی«خوانندگی بهتري نسبت به     

ـک  «. داردنیـاز   مرورگر 5»زاین پالگ«از یک    صـورت رایگـان در    را بـه » .وو.جـی .دي«، »لیـزارد ت
هاي دانشگاهی براي تحویـل   وسیلۀ آرشیو اینترنت و تعدادي از کتابخانه    دهد و به    دسترس قرار می  

  . شود مدارك متنی در وب استفاده می
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  1فرامتن. 5-2-2
 بیان شد به بدنۀ یـک اثرتـصویري یـا اثـر     2»تئودور نلسون«ط واژة فرامتن که براي اولین با توس     

راحتـی روي کاغـذ قابـل     اند و بـه     اي به هم متصل شده      شده که اجزاي آن به شکل پیچیده        نوشته
فرامتن در ساختاري که مناسب اطالعـات اسـت ارائـه شـده اسـت و بـه            . ارائه نیستند، اشاره دارد   

در . تی بـا ظرفیتهـاي متفـاوت در دسـترس اسـت           کمک سیستمهاي کامپیوتري خانگی یـا صـنع       
فرامتن، اطالعات وارد یک سیستم کامپیوتري و با توجه با عنـاوین بـه هـم مـرتبط، سـازماندهی           

دهد و به عناوینی کـه بـه    کاربر، تمایل خود را به خواندن عناوین به هم مرتبط نشان می          . شود  می
موضوع مطلوب کاربر، بـه راحتـی و بـا     . ابدی  شود، دسترسی می    عنوان یک مستند فرامتن دیده می     

، لمس کردن صفحۀ نمایش، یا فـشار دکمـه ورود روي یـک لغـت مـشخص یـا                    »ماوس«فشار  
مستند فرامتن یک فایـل اصـلی را کـه در         . گیرد   مرتبط با عنوان، در دسترس وي قرار می        3آیکون

توانند به یک فایـل یـا      می هر یک از این منابع    . شود  برگیرندة منابع به هم مرتبط است، شامل می       
 دیگر با اطالعات بیشتر پیرامون موضوع متصل باشند که بـا کلیـک کـاربر روي آن، از یـک          4گره

هاي مرتبط، یا عنـاوین، در یـک    رابطۀ بین مستند اصلی و گره     . شود  فایل به فایل دیگر منتقل می     
  . نشان داده شده است20سیستم فرامتن نمونه در شکل 
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  م فرامتنسیست. 20شکل 

کـار و ارتباطـات فنـی، توانـایی آن در اتـصال بخـشهاي        و ترین کمک فرامتن به کـسب       بزرگ
 در قالـب    1به این ترتیب که یک ساختار منطقی ارجاع متقابـل         . مختلف اطالعات به یکدیگر است    

تواننـد بـه    این ارجاعات و ارجاعات متقابل مـی  . آورد  وجود می   یک مستند براي اتصال اطالعات به     
  .عنوان مسیرهاي رابط در سرتاسر یک مستند، در نظر گرفته شوند

زمینـه،    ها، اطالعـات پـس      ویژه براي مستندات داراي ضمیمه، فهرست معانی، نمونه         فرامتن، به 
تواننـد بـه    منـد مـی   در ایـن مـستندات، خواننـدگان عالقـه    . مأخذ اصلی، و فهرست مناسب اسـت   

ه باشند و خوانندة عادي که عالقۀ چنـدانی بـه موضـوع     اطالعاتی با جزئیات بیشتر دسترسی داشت     
در زیـر،  .  اسـتفاده کنـد  3تواند از ابزارهاي تـورق    استفاده نکند یا می    2تواند از این پیوندها     ندارد، می 

  :اي از کاربردهاي فرامتن ارائه است نمونه
  کاتالوگ محصوالت و آگهیهاي تبلیغاتی؛ §
 مشی سازمان؛ بوط به خطهاي مر نامه  چارتهاي سازمانی و نظام §
  گزارشهاي سالیانه و دفترهاي راهنما؛ §
  قراردادها و مأموریتها؛ §
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 ها و مجالت خبري؛  خبرنامه §
 افزارها و کدهاي آن؛  مستندسازي نرم §
 ها، و فرهنگ لغت؛ ، اصطالحنامهها نامه نش دا §
  کتابهاي مرجع پزشکی و حقوقی؛ §
 مربوط به واحدهاي دانشگاهی مختلف؛ کاتالوگهاي مربوط به دانشگاه و راهنماهاي  §
  راهنماي سفر و رستورانها؛ §
 ها، و فهرستهاي راهنما؛  مجالت علمی، خالصه §
 هاي تحصیلی؛  آموزش دوره §
  مقررات مربوط به تعمیر و نگهداري؛ §
 هاي جغرافیایی؛  خطوط زمانی و نقشه §
  صفحات راهنماي پیوسته و مستندسازي فنی؛ §
 .اهنماي تعمیرات لوازم خانگیکتابهاي آشپزي و کتابچۀ ر §

  1قالبهایی براي صدا و تصویر. 5-3
قالبهاي زیادي براي تحویل صدا و ویدئو به کاربر نهائی وجود دارد، اما انتخاب ایـن قالبهـا بـراي     

هاي اصلی فایلهاي صدا و ویدئو به سادگی و قابل فهم بودن انجام این کار بـراي تـصاویر                    نسخه
کننـدة بهتـرین ترکیـب     ی نیست زیرا توافق اندکی دربارة قالبهاي ارائـه     صامت یا حتی مدارك متن    

محتواي صدا و ویدئو نسبت به تصاویر صامت و مدارك متنی در        . کارایی طوالنی مدت وجود دارد    
هـا تجربـۀ زیـادي دربـارة          هاي کتابخانۀ دیجیتالی کمتر معمول است، بنابراین کتابخانـه          مجموعه

هـایی از قبیـل آرشـیو         مجموعـه .  از منابع صـوتی و ویـدئویی ندارنـد         ایجاد، پردازش، و محافظت   
هایی از این کار هستند، و بنـابراین تنهـا تعـداد فایلهـاي ویـدئویی و            اینترنتی در حال انجام نمونه    

  .ها افزایش خواهد یافت صوتی دیجیتالی زیر نظر مدیریت کتابخانه
ستر«همانطور که ما بین تصاویر       شـویم، قالبهـاي      رداري تفـاوت قائـل مـی      و گرافیکهاي ب  » ر

. شوند بندي می    رده 3»ویوفرم« یا   2یا رابط دیجیتالی ابزار موسیقی    » دي  می«عنوان    صوتی نیز یا به   
هـاي کتابخانـۀ دیجیتـالی       انـد در مجموعـه      شکل گرفته » دي  می«قالبهایی که بر پایۀ ویژگیهاي      
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، در گـرفتن صـداي دیجیتـالی    »ویـوفرم «، معمول نیستند، تا زمانی که نوع اصلی دیگر قالب صدا 
شبیه به گرافیکهاي بـرداري هـستند کـه از          » دي  می«قالبهاي  . شده از منابع آنالوگ مؤثرتر است     

نمایـشی  » ویوفرم«اند در حالی که قالبهاي        مجموعۀ دستورعملهایی براي تولید صدا تشکیل شده      
مقـدار اطالعـات گرفتـه شـده از     . رنداز الگوهاي موجی شکل شبیه به صداهاي طبیعی را در بر دا       

کیلوبیـت  «یـا  » بیت در ثانیه«است و واحد آن به صورت » نرخ بیت فایل«این نمایش معروف به    
نـرخ بیـت معمـولی    . نرخ بیت باالتر مساوي است با کیفیت صـداي بهتـر     . شود  بیان می » در ثانیه 

 کیلوبیـت در    32فیـت تلفـن،      کیلوبیت در ثانیه چیزي صدایی بـا کی        8براي فایلهاي صوتی شامل     
 کیلوبایت در ثانیه صدایی بـا کیفیـت یـک      256، و   ».ام.اي«ثانیه صدایی با کیفیت امواج رادیویی       

   .دیسک فشردة صوتی است
کار رفته در تلویزیـون و صـنعت تـصاویر متحـرك در      قالبهاي ویدئویی دیجیتالی از قالبهاي به    

. انـد  شود، مرتـب شـده   گستر وب یافت می بکۀ جهانطور معمول در ش    سطح پایین تا آنهایی که به     
همانند صدا، نرخ بیت ویدئوهاي دیجیتالی هم مهم است، اما فاکتورهاي بیشتري کـه بـر کیفیـت        

درپـی یـا تـصاویري کـه در یـک ثانیـه         گذارند شامل نرخ تصویر یعنی تعداد تصاویر پـی          تأثیر می 
لهایی که یک تصویر ویدئویی دیجیتـالی را  شود و وضوح نمایش یعنی تعداد پیکس        نمایش داده می  

طور معمول شامل یک قالب صوتی استاندارد یـا شـامل    قالبهاي ویدئویی به. کند، هستند  ایجاد می 
بعضی انواع مکانیسمهاي کدگـذاري صـوتی داخلـی هـستند عـالوه بـر ایـن قالبهـاي ویـدئویی                 

. شـود  ي تولید ایـن فایلهـا تعیـین مـی    کار رفته برا افزار به   وسیلۀ سخت   دیجیتالی گستردة معینی به   
اي بـه   وسیلۀ یـک دوربـین ویـدئویی دیجیتـالی حرفـه        براي نمونه فایلهاي ویدئویی تولید شده به      

وسیلۀ یک دوربین مینی ویـدئویی دیجیتـالی سـطح کـاربري        نسبت متفاوت از آنهایی است که به      
یا دیگر قالبهـاي  » .اس.اچ.وي «شود و همچنین فایلهایی که از دیجیتالی کردن فایلهاي          تولید می 

افزار تبدیل یک قالب دیجیتالی را به قالـب دیگـر     این وابستگی به سخت   . آیند  آنالوگ به وجود می   
هاي اختیاري براي مدیریت کوتاه و بلندمدت فایلها را در مقایـسه   کند و گزینه پیچیده و مشکل می  

  . کند با فایلهاي متنی و تصویري محدود می
هاي محتـوا     شود که بدانیم بیشتر فایلهاي صوتی و ویدئویی از داده           تر می    پیچیده موضوع وقتی 

هـاي محتـوا عمـل     اند که به عنوان حامل یا روکشی در اطراف داده        شده تشکیل 1»کدك«و یک   
» کـدکها «. طور معمول فناوریهاي فشردگی براي بعضی انواع این فایلها را در بـر دارد   کند و به    می

بـراي  .  صوتی و ویدئویی به شرایط فضاي دیسک باال و پهناي باند شبکه نیاز دارند           براي فایلهاي 
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کار رفته در دیسکهاي فشردة    غیرفشرده که قالب به    1».ام.سی.پی«مثال، یک ساعت فایل صوتی      
غیرفـشرده  » .وي.دي« مگابایتی نیاز دارد و یک دقیقه فایل ویدئویی  600صوتی است، به فضاي     

وظـایف  » کـدکها «. کنـد    چیزي حدود یـک گیگابایـت فـضا مـصرف مـی            640 × 480با وضوح   
کم دربـارة بـسیاري از    هاي گوناگون دست مدت را به شیوه کاري، تبدیل، و محافظت طوالنی  دست
  .کنند شود، مشکل و پیچیده می هایی که به عنوان تکنیکهاي غیرفشرده استفاده می شیوه

  : ته براي فایلهاي صوتی شامل موارد زیر استکار رف قالبهاي فایل و کدکهاي معمول به
. تواند فشرده یا غیرفشرده باشد قالب صوتی با کاربرد همگانی که می: 2».اف.اف.آي.اي « §

طراحی شد اما امروزه به صورت رایگان و آزاد از مجوز پروانه » اَپل«ابتدا توسط شرکت 
 کامپیوتري معمولی قابل 3فرمهاي این قالب در تمامی پلت. ثبت اختراع در دسترس است

 .کار رود عنوان نسخۀ اصلی یا قالب تحویلی به تواند به اجراست و می
هاي  منبع باز و آزاد از مجوز پروانۀ ثبت اختراع براي داده» کدك«یک : 4»سی.اي.ال.اف « §

 .ناپذیر با فشردگی صدمه» .ام.سی.پی«صوتی 
عنوان قالب تحویل براي  ر رفته بهکا پذیر به با فشردگی صدمه» کدکی«: »تري.پی.ام « §

با وجود تعدادي موضوعات پروانۀ ثبت اختراع، » تري .پی.ام«. همۀ انواع فایلهاي صوتی
 .شود کامپیوتري پشتیبانی می» پلت فرمهاي«طور گسترده با انواع  به
باز و رایگان  پذیر همراه که یک فناوري منبع صدمه» کدك«و قالب فایل : 5»وربیس اُگ « §

 . کند عنوان قالب تحویل فایل رقابت می به» تري.پی.ام« پروانۀ ثبت اختراع است که با از
هاي صوتی غیرفشرده با مشخصات باز  قالب داده: 6یا ماژول کدگذاري پالس» .ام.سی.پی « §

عنوان یک قالب فایل اصلی مناسب  شود به کدگذاري می» ویوو«که در قالب  که هنگامی
 .است

وسیلۀ شرکت  اما به» .اف.اف.آي.اي« شبیه به: ب فایل صوتی موجی شکل یا قال7»ویوو « §
عنوان قالب  طور اساسی به به. طراحی و توسعه داده شده است» ام.بی.آي«مایکروسافت و 
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فرمهاي کامپیوتري  رود و در همۀ پلت کار می به» .ام.سی.پی«هاي  کدگذاري براي داده
  .اصلی قابل اجراست

  : اند از کار رفته براي فایلهاي ویدئویی عبارت هاي معمول به»كکد«قالبهاي فایل و 
وسیلۀ شرکت مایکروسافت و  قالبی که به:  یا قالب ویدئو و صوت با یکدیگر1»آي.وي.اي « §

فشرده » DivX» «کدك«اغلب با استفاده از . طراحی و توسعه داده شد» .ام.بی.آي«
 .استعنوان یک قالب تحویل فایل مناسب  شود و به می
» .آي.وي.اي«طور معمول در فایلهاي  فشردة اختصاصی که به» کدك«: 2»ایکس.دیو « §

 .رود کار می توزیع شده در سرتاسر اینترنت به
هاي  توانند داده گروهی از قالبهاي مرتبط که می:  یا ویدئوي دیجیتالی3».وي.دي « §

» .آي.وي.اي «یا » QuickTime«ویدئویی غیرفشرده را ذخیره کنند و یا اینکه در فایلهاي 
 .عنوان قالب فایل نسخه اصلی مناسبند که غیرفشرده باشند به در صورتی. رمزگذاري شوند

فایلهاي فلش ماکرومدیا از گرافیکهاي برداري براي ایجاد انیمیشنها استفاده : 4»فلش « §
ستر«تواند از گرافیکهاي  اگرچه این قالب می. کنند می از جایگزین شده و تعدادي» ر 

عنوان یک قالب تحویلی مناسب است اما به استفاده از  به. ویژگیهاي تعاملی پشتیبانی کند
 .نیاز دارد» اینز پالگ«
گروهی از قالبهاي فشردة صوتی و ویدئویی : یا گروه متخصصان تصویر متحرك» پگ.ام « §

ه بسیار قدیمی  ک5»وان پگ.ام«شامل . رود کار می افزارها به اي از نرم که در دامنۀ گسترده
رود، و  کار می ها به ».دي.وي.دي«که در تلویزیون دیجیتالی و » تو پگ.ام«شده است، 

 Windows Media«گیري برخی از قالبهاي فایل شامل  کار  که اساس به6»فور.پگ.ام«

Video « و»QuickTime «است. 
 گسترش داد اما آن را طراحی نمود و» اَپل«شرکت اي که  قالب اختصاصی: 7»تایم کویک « §

 .عنوان یک قالب تحویلی مناسب است کنند و به  اصلی از آن پشتیبانی میپلتفرمهايبیشتر 
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عنوان  فشردگی ویدئویی اختصاصی اما بسیار پرکاربرد که به» کدك«یک : 1»ویدئو ریل « §
 در داخل یک فایل 2»آدیو ریل«هاي  طور معمول با داده به. یک قالب تحویلی مناسب است

 .نیاز دارد» اینز پالگ «شود و به یک مرورگر  بندي می  بسته3»مدیا لری«
عنوان یک  وسیلۀ مایکروسافت طراحی و توسعه داده شده و به قالبی که به: 4».وي.ام.دبلیو « §

  . قالب تحویلی مناسب است
 ».وي.ام.دبلیـو «بهترین انتخابها براي فایلهاي ویـدئویی و      » تو.پگ.ام«و  » .وي.دي«فایلهاي  

هـر دو نـوع فایـل صـوتی و     . بهترین انتخاب براي فایلهـاي صـوتی هـستند   » .اف.اف.آي.اي«یا  
هـاي   نـسخه . ویدئویی باید با استفاده از نرخ بیت باال تا جایی که ممکن اسـت رمزگـذاري شـوند              

رونـد   کـار مـی   فشرده به» کدکهاي«که ممکن است باید غیرفشرده باشند و اگر       اصلی نیز تا جایی   
قالبهاي تحویل باید فشرده شوند تا تحویـل مـؤثر را   . ون صدمه و باز و نه اختصاصی باشندباید بد 

  . اجراشدنی باشنددر پلتفرمهاي گوناگوندر سرتاسر شبکه ممکن کنند و 

  موسیقی دیجیتالی. 5-4
شدت از تغییرات فناورانه و محتواي دیجیتالی تـأثیر   اي و سرگرمی که به یکی از ابعاد زندگی حرفه    

فناوریهاي ارتباطی جدید موجب رشد ابعاد مختلف هنر موسیقی شـده         . گرفته است، موسیقی است   
ساخت موسیقی  . کلی دگرگون کرده است     و ساختارهاي تهیه، توزیع، و استفاده از تولیدات آن را به          

ز تعجب برانگیـ . شد، اکنون تغییرپذیر و بحث برانگیز شده است      که در گذشته تغییرناپذیر تصور می     
هاي ثابت، در قلمـرو موسـیقی در زمینـۀ فراینـدهاي         نیست که شرکتهاي پخش موسیقی و قطعه      

با ایـن حـال، ایـن      . مؤلف در حال رقابت هستند      سازي، و ارتباط آن با حق       کردن، مجازي   دیجیتالی
طور الزامی به معنـاي از   اند، به جنبش و تغییرات که باعث در هم شکستن قوانین کلی گذشته شده          

گرچه، افـزایش بـیش از پـیش قـوانین جدیـد و ترکیبهـاي       . ن بردن کامل قوانین گذشته نیست  بی
اند، در عصر دیجیتالی      وجود آمده   بینی، که از درهم شکسته شدن شکلهاي گذشته به          غیرقابل پیش 

. هاسـت  موسیقی یک از میدانهاي اصلی جنگ بر سر قدرت رسـانه   . بسیار حائز اهمیت خواهند شد    
دهـد، بـر دیگـر     حدودي به این دلیل است که آنچه که براي صنعت موسـیقی روي مـی      این امر تا  

میـزان مخـاطره   . گـذارد  کنند، تأثیر می صنایعی که در زمینۀ انتشار موسیقی و سرگرمی فعالیت می    
در شرایط کنونی بسیار باالست، زیرا رقابت شدید شرکتهاي ضبط موسـیقی موجـب از دور خـارج            



  تالیمحتواي دیج

 موجـب ایجـاد بحـران در صـنعت      فایلهـا 1گذارندگان اشتراكهمچنین  . ودش  شدن برخی دیگر می   
ایـن تغییـرات، خواسـتهاي    . کننـد  شدت بازارهاي تولید موسیقی را تهدید می        اند و به    موسیقی شده 

ها به صورت آزاد مبادلـه شـوند را بـا اقتـصاد      متناقض جامعۀ مدنی که در آن باید اطالعات و ایده       
کننـد، در مقابـل هـم قـرار      هنگی نقش بسیار مهمی در بازار آن ایفا مـی    اطالعات که کاالهاي فر   

توان   آیا می . شود  این مسئله، یک مسئلۀ فرهنگی است و به پیامدهاي اقتصادي منجر می           . دهد  می
رایت بازار سـالمی بـراي موسـیقی، در عـصر دیجیتـالی       همگام با رعایت قوانین حق مولف و کپی     

دهنـد و   ییرات بدون توجه دقیق به کارهایی که طرفداران انجام مـی        بدون شک این تغ   . ایجاد کرد 
مسئلۀ قابل توجه دربارة موسیقی دیجیتالی، توجه به داشتن بازاري سـالم  . دهد چرایی آنها، رخ نمی 

در ایـن بـین مـشکالتی ماننـد دانلـود      . و پویا همراه با رعایت حق مؤلف و سـازندگان آثـار اسـت     
گـذاري غیرقـانونی از       برداري غیرقانونی، و بـه اشـتراك         موسیقایی، نسخه  غیرقانونی انواع فایلهاي  

 ;Ranker 2008)اي اندیــشید  ســزایی برخوردارنــد کــه بایــد بــراي آنهــا چــاره  اهمیــت بــه
Sandywell and Beer 2005; Condry 2004).  

  2بازیهاي ویدئویی دیجیتالی و پیوسته. 5-5
در حال حاضر . شوند هاي کامپیوتري اجرا می ي بعضی از شبکهبازیهاي پیوسته بازیهایی هستند که بر رو 

اي کـه   بازیهاي پیوسته از هـر فنـاوري  . ها، اینترنت یا یک فناوري جایگزین آن است    منظور از این شبکه   
 اسـتفاده  4هـاي کـابلی    و براي استفاده از مودم از پایانه3کنند باید براي اتصال به اینترنت از مودم     استفاده  

هاي محلی تا  هاي کامپیوتري شامل شبکه دهندة توسعۀ کلی شبکه گسترش بازیهاي پیوسته، نشان . کنند
توانند شامل بازیهاي سادة متنی یا بازیهـاي      بازیهاي پیوسته می  . اینترنت و افزایش دسترسی به آن است      

ند و بازیهاي پیوسته بسیاري از بازیهاي پیوسته با انجمنهاي پیوسته در ارتباط هست. پیچیدة گرافیکی باشد
  .کنند را وراي بازیهاي انفرادي، به نوعی از فعالیتهاي اجتماعی، تبدیل می

اي کـه   گونه  منجر شد، به  به انقالب اینترنتی5»جاوا«و » فلش«افزارهاي   محبوبیت رو به افزایش نرم    
از . ، به خـوبی بهـره ببرنـد   سایتها توانستند از تصاویر ویدیویی جاري، صدا، و تعامل دو جانبه با کاربر              وب

افزار از پیش نصب شـده در مرورگـر    عنوان یک نرم   را به » فلش«افزار    که شرکت مایکروسافت نرم     زمانی
کرد، به ابزاري بـراي ارائـۀ    ها و اطالعات را ارائه می  استفاده کرد، اینترنت از ابزاري که فقط داده   6اینترنت
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ونی راهی را پیش روي سایتها قرار داد تـا بتواننـد بازیهـاي    این دگرگ . سرگرمیهاي درخواستی تبدیل شد   
عنـوان حـق اشـتراك     صـورت ماهیانـه بـه    بیشتر بازیهاي پیوسته مبلغی را به. خود را روي وب ارائه کنند 

که برخی حق اشتراك خود را به صورتهاي هفتگی یا روزانـه دریافـت           کنند، در حالی    خدمات دریافت می  
گر سایتها بر درآمدهاي ناشی از تبلیغات براي شرکتهاي پشتیبان متکی هستند، در  بسیاري از دی  . کنند  می

طور رایگان بازي کنند، سپس اگر  دهند که چند مرحله از بازي را به     که برخی دیگر به افراد اجازه می        حالی
جـود کـاهش   با و. دهد  تمایل به ادامه بازي داشتند، روشهاي پرداخت متفاوتی را پیش روي آنها قرار می             

وسـیلۀ محتـوا جبـران     سایتهاي بازي، بعضی سایتها، این نبود ثبات در بازار تبلیغـات را بـه         سودآوري وب 
ترفیع دوجانبه نوعی از . شود  براي شرکتهاي اینترنتی تلقی می   1این محتوا یک ابزار ترفیع دوجانبه     . کردند

بازي پیوسته ژانر تبلیغاتی یا تنهـا  . رسد  دست آمده از آن به شرکتهاي درگیر می         تبلیغات است که سود به    
  .یک الگوي خاص بازي نیست بلکه فناوري و سازوکاري براي اتصال بازیکنان به یکدیگر است

 اولیه، اغلب از بازیهایی که ارائه 2اي و اشتراك زمانی محیطهاي شبکه:  بازیهاي پیوسته اولیه §
 استفاده از کامپیوترهاي شخصی 80 وقتی که در دهۀ. کردند دادند تحسین و تمجید می می
گیر شد، بازیهاي چندنفرة متنی، اغلب با استفاده از یک مودم بر روي سیستمهاي آگهی اعالن  همه

صورت  بر بود و شارژ آن به از آنجا که اتصال مداوم به اینترنت هزینه. شدند  اجرا می3الکترونیکی
. وجود آمدند  به4یهاي مبتنی بر پست الکترونیکیشد، بعضی بازیها با عنوان باز اي حساب می دقیقه

 5»ایکس.پی.آي«هاي محلی مانند  ، بازیهاي پیوسته از پروتکلهاي گستردة شبکه90در دهۀ 
 . کند، حرکت کرد  استفاده می6».پی.آي.پی.سی.تی«سوي اینترنت که از پروتکل  به

اغلب به چندین بازیکن اجازه بازیهاي استراتژیک اولیه، : درنگ  بازیهایی با استراتژي بال §
 و با آغاز گسترش 90از دهۀ . دادند که با استفاده از مودم و شبکۀ محلی، با هم بازي کنند می

هاي محلی براي  داد از پروتکلهاي شبکه افزاري تولید شد که به بازیکنان اجازه می اینترنت نرم
بازیهاي استراتژیک داراي قابلیت اتصال به ، بیشتر 90در اواخر دهۀ . بازیهاي اینترنتی استفاده کنند

همچنین . دادند که با یکدیگر بازي کنند اینترنت بودند و این امکان را به بازیکنان سرتاسر دنیا می
 .خدماتی پدید آمد که امکان اتصال خودکار به دیگر بازیکنان و هماهنگی با آنها را ایجاد کرد

                                                
1 Cross Promotion 
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 به کامپیوتر، بازیهاي 2هاي بازي ایش شباهت جعبهبا افز: 1»بازیهاي پیوستۀ چندمنظوره « §
باز، مانند  هاي منبع با گسترش بازیهاي پیوسته در بازار، شبکه. پیوسته نیز گسترش یافتند

 نیز همانند بازیهاي کامپیوتري از مزایاي 5»کیوب گیم«، و 4»دریمکست«، 3»2استیشن پلی«
 داراي سرورهاي اختصاصی و 6»نتزي استار آنالینفا«بازیهایی مانند . مند شدند پیوسته بودن بهره

، کامپیوتر شخصی، و »دریمکست«بر روي دستگاههاي مختلف قابل اجرا هستند که بازیکنان 
این نوع . طور مشترك استفاده کنند توانند از این سرور به می» کیوب گیم«، و 7»مکینتاش«

و » مایکروسافت« دستگاههاي ، مزایاي کمی نسبت به نسل جدید»منبع باز«بندي  شبکه
 .کنند اندازي می طور اختصاصی براي هر مشتري راه دارد که خادمهایشان را به» سونی«
با توسعۀ اینترنت و پیچیده شدن مرورگرها، برخی از افراد، ساخت بازیهایی : 8»بازیهاي مرورگر«  §

گیرنده استفاده  یک خدمت آغاز کردند که از مرورگر وب به عنوان »بازیهاي مرورگر«را با نام 
اي ساخته شدند که از مرورگرها بر مبناي فناوریهاي  نفره پس از آن بازیهاي سادة تک. کند می
تر، داراي قابلیت  بازیهاي پیچیده. کردند استفاده می» اسکریپتینگ.ال.ام.تی.اچ«، و ».ال.ام.تی.اچ«

رفت فناوریهاي بازیهاي پیش. اتصال به یک سرور وب، براي خلق یک محیط بازي هستند
. امکان پیشرفت را در بازیهاي مرورگر فراهم کرد» جاوا«و » فلش«گرافیکی مبتنی بر وب مانند 

» جاوا«و یا بازیهاي» فلش«گیرند، با عنوان بازیهاي  کار می این بازیها با توجه به فناوریهایی که به
مدند، دوباره با توجه به بازیهاي مرورگر وجود آ  به80بسیاري از بازیهایی که در دهۀ . مشهور شدند

که قابلیت اجراي آن را در مرورگر » افزار تکمیلی فلش نرم«بازسازي شدند و توانستند با استفاده از 
اغلب بازیهاي مرورگر براي بازیهاي چندنفره . کند، روي صفحات وب اجرا شوند وب ممکن می

اي هستند که در آن، هر یک از  نفره ازیهاي تکصورت ب محدودیتهایی دارند، در نتیجه بیشتر به
بیشتر بازیهاي مرورگر کنونی از فناوریهاي . کنند بازیکنان براي کسب امتیاز باالتر با بقیه رقابت می

اي را  کنند تا بتوانند محیطهايِ تعاملیِ چندنفرة پیچیده  استفاده می9»آژاکس«مبتنی بر وب مانند 
 .سازي کنند پیاده

                                                
1 Cross platform online game 

 .(Consoles)، و مانند آن است »استیشن یپل«کامپیوترهاي مختص بازي مانند آتاري، سگا،  منظور شبه. 6
3 PlayStation 2 
4 Dreamcast 
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  نیازسنجی اطالعات. 6-1
توان الگوي نیازهاي اطالعاتی فرد، گروه، و         نیازسنجی اطالعات ابزاري است که به کمک آن می        

هـا و فعالیتهـایی را بـه انجـام      کننده را تعیین کرد و بر اسـاس آن برنامـه    جامعۀ کاربري یا مصرف   
  . رساند و محصوالتی را ارائه کرد

اد یک سازمان یـا جامعـۀ کـاربران بـراي بهبـود خـدمات اطالعـاتی و          درك نیاز اطالعاتی افر   
انـواع اطالعـات الزم بـراي     شـامل   ایـن نیازهـاي اطالعـاتی       . فعالیتهاي افراد بـسیار الزم اسـت      

وکار فرد؛ دولت حاکم بر فرد؛ و اطالعات مربوط به کیفیت زندگی، سـالمت، خوشـبختی، و             کسب
دست آورند تـا زنـدگی     افراد باید بدانند، اطالعاتی که باید به   دربارة چیزهایی که  . شود مانند آن می  

نظر انـدکی وجـود    بهتري داشته باشند و بتوانند از عهدة زندگی در یک جامعۀ پیچیده برآیند، اتفاق  
ها با انجام     ها، و رسانه    آژانسهاي اطالعاتی موجود، مرکزهاي مشاوره، ادارات دولتی، کتابخانه       . دارد

جی اطالعات انواع محتواي اطالعاتی را براي پاسخ به ایـن نیازهـا فـراهم و توزیـع                 فرایند نیازسن 
کنندگان اطالعات بایـد بـه قـشرهاي     در نیازسنجی اطالعات عالوه بر توجه به مصرف       . نمایند  می

هـاي محلـی، یـا مراکـز اطالعـاتی ماننـد               مختلف تولیدکنندة اطالعات، از ادارات دولتـی، رسـانه        
تـر ماننـد      هاي مـشاورة شـهروندي گرفتـه تـا منـابع اطالعـاتی غیررسـمی                اتحادیهها و     کتابخانه

این گروهها با توجه به     . خانه و اشخاص مهم توجه داشت       همسایگان، گروههاي مستأجر و صاحب    
پـیش از  . گیرنـد  کنند، از منابع عمومی تا منابع تخصصی را در بـر مـی         نوع اطالعاتی که تولید می    

 نیازهاي اطالعاتی متمرکز شویم، نیاز به شـناخت بیـشتري دربـارة مـسائل و        آنکه بتوانیم بر روي   
کنندة اطالعات داریم که این شناخت با هدف شناسایی شکافهاي موجود             واقعیتهاي جامعۀ مصرف  
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گـذارد   اطالعات بر انواع خدمات موجود و دور از دسترس و نیز نیازهاي اطالعاتی افراد تـأثیر مـی              
(Beal 1979) .یازهاي اطالعاتی جامعۀ کاربري به کمک نیازسنجی اطالعـات بـراي   توجه به ن

  . توسعۀ محتواي الکترونیکی در پاسخ به این نیازها بسیار مهم است

  1اقتصاد دیجیتالی. 6-2
اطالعات . در بحث اقتصاد دیجیتالی جدید، الزم است که بین اطالعات و دانش تمایز قائل شویم             

عنـوان سـاختار    تواند به که دانش می ها تعریف شود، در حالی  دادهاي از تواند به صورت مجموعه     می
بنـابراین در  . کنـد  اي توصیف شود که امکان سازماندهی و تفسیر اطالعات را فراهم مـی       یا فرضیه 

وسیلۀ پول نقد، چک، فـاکتور، صورتحـساب    اقتصاد قدیم، جریان اطالعات به صورت فیزیکی و به   
هــاي رادیــویی و   رو در رو، تماســهاي تلفنــی آنــالوگ و مخــابرهمحمولـه، گزارشــها، مالقاتهــاي 

 انجـام  3ها، عکسها، قطعات موسیقی، و آگهیهاي پستی مـستقیم         ، نقشه 2تلویزیونی، طرحهاي اولیه  
  .شد می

شـود،   در اقتصاد دیجیتالی جدید، اطالعات در همۀ شکلهاي خود به شکل دیجیتالی تبدیل می            
هـا   شود و با سرعت زیـادي در شـبکه    ه در کامپیوترها کوچک مییعنی به شکل بیتهاي قابل ذخیر    

وجـود آمـده اسـت، بـه      دنیاي جدید امکانات که به موجب آن اقتصاد دیجیتالی بـه          . یابد  انتقال می 
زبان یک پارادایم قدیمی است که تمام تبادالت فیزیکی بر مبنـاي   . اندازة اختراع زبان اهمیت دارد    

آوري، اداره، ذخیـره، و انتقـال آن         خود، نو نیستند، بلکـه شـکل جمـع         اطالعات، به خودي  . آن بود 
پژوهشگران معتقدند از زمان انقالب صـنعتی، دانـش، کـانون         . دانش هم جدید نیست   . جدید است 

 ماهیـت تغییـر فعالیتهـاي       1850 تا   1700اصلی فعالیتهاي اقتصادي بوده است، در طول سالهاي         
 1950 تـا  1850دورة. منـد بـود   ه دانش کدگذاري شده و نظامهاي عملی ب اقتصادي، تبدیل تجربه 

کنند، دورة کاربرد دانش براي کار بود، در حقیقـت دورة   وري یاد می که از آن با عنوان انقالب بهره      
کنند که ویژگی آن کـاربرد دانـش      را با عنوان دورة انقالب مدیریت معرفی می        1950پس از سال    

عوامـل  . ز دانش تنها منبع باارزش و معنادار در دنیاي امروز اسـت         در دنیاي امرو  . براي دانش است  
اند اما از نظر اهمیـت، در   قدیمی تولید مانند زمین، منابع طبیعی، نیروي کار و سرمایه، ناپدید نشده        

. توان به آسانی به این منابع دست یافـت  به شرط داشتن دانش کافی می   . گیرند  مرتبۀ دوم قرار می   
 آوردن نتـایج مطلـوب اقتـصادي و          دسـت   اي بـراي بـه      ناي جدید ابـزار و وسـیله      دانش در این مع   
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  .اجتماعی است
بنابراین دانشِ کار یعنی فعالیتهایی که شامل شناسایی پرسشهاي پیچیـده، پاسـخهاي آن، یـا                 
طراحی فناوري پیشرفته که به تولید محصوالت و خدمات جدیـد و همچنـین راههـاي نـو بـراي                

تـرین بحـث رشـد اقتـصادي و موفقیتهـاي فـردي و          انجامد، به پراهمیـت     ازار می برداري از ب    بهره
رود ایـن اسـت کـه از     چیزي که از صنایع متمرکز بر دانش انتظـار مـی  . سازمانی تبدیل شده است  

تـرین   سازي و اینترنت به بهترین شکل استفاده کنند و متناسب با آن خـود را بـه مناسـب       دیجیتال
فروشـیها، کارخانجـات، و    تـوان در خـرده   مدت، بیشترین آثار تغییر را می یاندر م. شکل تغییر دهند 

وري در صـنایع   تـوان در بهبـود بهـره    آثار دیجیتالی شدن و اینترنت را مـی    . مسافرت مشاهده کرد  
سنتی، بازسازي صنایع، ایجاد بازارهایی با کارایی بیشتر، و ایجاد ترکیبهاي جدیدي کـه منجـر بـه      

  .شود، مشاهده کرد ع جدید میمحصوالت و صنای
افزارهاي جدید، شرکتها را بـه روشـهاي جدیـدي در       سازي و اینترنت در ترکیب با نرم        دیجیتال

وري  توانـد باعـث بهبـود بهـره     سازد و در نتیجه می    کنندگان توانا می    همکاري با مشتریان و تأمین    
 انجـام داد  1»فروشان ن ـ عمده  کنندگا انجمن ملی توزیع«اي که مجلۀ پیوستۀ  در نظرخواهی. شود

آنهـا  وکار در سه سـال آینـده از نظـر     ترین استراتژیهاي کسب از خوانندگان مجله پرسیده شد مهم    
، فناوریهـاي   درصد فراوانـی 38 با اي تأمین دهندگان همکاري با شرکاي زنجیره      ؟ پاسخ  است کدام

ترین  را مهمبا پنج درصد فراوانی     ، و سازماندهی دوبارة شبکه     درصد فراوانی  26با  اطالعاتی جدید   
وکار آنها اثر خواهـد   معتقد بودند تمام موارد بیان شده بر کسب درصد نیز   28. اند  این عوامل دانسته  

  .گذاشت
دسترسی به اطالعات و پاسخگویی سریع به نیازهاي مشتریان عواملی هستند که تقاضا بـراي              

با استفاده از فناوریهـاي جمعـی مبتنـی بـر     . دهند همکاري اینترنتی را در صنایع توزیع افزایش می       
تر از گذشته در طراحی و ارتقاي محصوالت خـویش مـشارکت      توانند آسان   کنندگان می   وب، توزیع 

اي که بـا تعـداد زیـادي از فروشـگاهها ارتبـاط مـستقیم دارد،                  کننده  همچنین، توزیع . داشته باشند 
جـاي    مدنظرشان را در فروشگاهها فراهم کند و به        تواند براي مشتریان امکان بررسی کاالهاي       می

اینکه مدتی منتظر بمانند تا فروشنده با کارخانه تماس بگیرد و سپس سفارش را ثبت کند، کـاالي      
  . درنگ سفارش دهند را بیخود 
کنـد کـه بتـوان مهندسـین طـراح را در       طور مشابه، فناوري وب ایـن امکـان را فـراهم مـی           به

یک مثـال مربـوط بـه ایـن     . با هدف توسعۀ محصوالت جدید، گرد هم آورد    سیستمهاي همکارانه   
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سیـستمهاي  کـارگیري   بـه شرکت انتظار دارد که بـا  .  است 1»کار  فست دایلمرکریسلر«مورد، پروژة   
تـر    ریع درصد سـ   40 مبتنی بر وب، در طراحی و تولید یک ماشین جدید، نسبت به سیستم قدیمی             

هـاي تولیـد و     دارد که در چند سال آینده، میلیونها دالر در هزینهرکت انتظار شبنابراین،  . عمل کند 
توانـد    مـی 2»ژنـرال موتـورز  «به دالیل مشابه، کارخانۀ    . جویی کند   توسعۀ یک ماشین جدید صرفه    

 همـین کـار را در   90این شرکت در اواسط دهـۀ    .  ماه به مرحلۀ تولید برساند     18یک ماشین را در     
  .داد  ماه انجام می42

هـا و افـزایش    تواند کـاهش هزینـه      تیجه، دیجیتالی کردن اطالعات و تعامل با اینترنت می        در ن 
دهد به سرعت بـه تغییـرات تقاضـاي     وري را موجب شود و همچنین به تولیدکنندگان امکان           بهره

شـود،   تـر مـی     به کمک ارتباطات و اتـصاالت بهتـر، فـضاي طراحـی غنـی             . مشتریان پاسخ دهند  
شـوند یـا    سـازي مـی   تـر آزمـایش و پیـاده    هاي جدید سریع آیند، ایده وجود می ههاي بیشتري ب    ایده
 Carlsson) )8جـدول   (توانـد بـا آزمـایش بیـشتر گـسترش یابـد       شوند، و پایگاه دانش می نمی

2004).   
 

  مدلهاي تجاري در صنعت محتوا. 8جدول 
(Swatman and Krueger 2006) 

  سنتی  جدید
  یان تأثیرگذاراي از شرکتها با مشتر شبکه

کنندگان فناوري و خدمات  ارتباطات از راه دور، فراهم
  اینترنت رقیب با یکدیگر

 مشتري با انتخابهاي گوناگون

 موقعیت مستقل یا انحصاري در بازار

 محصول تک یک محصول با شکلهاي گوناگون پیوسته و متحرك
 کاهش منابع درآمد سنتی منابع جدید و گوناگون درآمد

 کانالهاي فروش سنتی اي دیگر فروش متحرك و پیوستهکاناله
  

  بازاریابی اطالعات و محتواي دیجیتالی. 6-3
ویژه اخبار اینترنتی پیوسته و بخشهاي موسیقی آن بازار طـی چنـد           بازار محتواي دیجیتالی و به    

واسطۀ بازیگرانی که هـر روز بـیش از پـیش وارد فـضاي بـازار شـرکتهاي اصـلی         سال گذشته، به 
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واردان  اگرچـه ایـن تـازه   . شوند، دستخوش تغییرات قابل مالحظه و اساسی شده است    اي می   رسانه
اي را در اختیـار شـرکتهاي    هاي کاربردي، فرصتهاي چندگانه کنندگان خدمات یا برنامه مانند فراهم 

ا وکار خـود را بـا تقاضـاهاي متغیـر اینترنـت مطابقـت دهنـد، آنهـ         دهند تا کسب اي قرار می    رسانه
شـکل  (توانند موسیقی یا اخبار را روي شبکه ارائـه کننـد      همچنین رقیبانی هستند که خودشان می     

21(  
(Swatman and Krueger 2006).  

  
  رقابت در بازار محتواي اینترنتی پیوسته. 21شکل 

موفقیت اینترنت، چالشهاي جالب گوناگونی را براي شرکتهایی فـراهم کـرده کـه محـصوالت               
ویـژه، شـمار      بـه . رسـانند   زة جدید تجارت الکترونیکی در سراسر جهان به فروش می         خود را در حو   

فزایندة شرکتها، از جمله ناشران، خبرگزاریهـا، بانکهـا، و نماینـدگان بیمـه، در حـال تغییـر شـکل            
شـان را ایجـاد و      مفاهیم محصوالت خود هستند تا همتایان دیجیتالی خدمات و محصوالت سنتی          

رشد فروش محصوالت دیجیتالی به منزلۀ تالشی سـودبخش         محبوبیت رو به  . ندبه بازار عرضه کن   
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بـراي تحقـق ایـن امـر درك     . ویژگیهاي محصول قرار داردوراي  درك لوازمی است که   ،راهبردها
محصوالت مختلـف دیجیتـالی     .درست ماهیت و ویژگیهاي کاالهاي مختلف دیجیتالی الزم است        

. میزان رشد گوناگونی دارند که بیشتر به ویژگیهاي اصلی محصول و محیطهاي بازار بـستگی دارد        
اســاس ت مختلــف دیجیتــالی بربنـدي محــصوال  بـرخالف آن، چــارچوبی مــشخص بــراي طبقــه 

  . مشخصات ذاتی آنها وجود ندارد
بنـدي محـصوالت دیجیتـالی براسـاس          شود با پیشنهاد چارچوبی براي طبقه       در اینجا سعی می   

در حالت کلی، محـصوالت دیجیتـالی بـه هـر نـوع          . انواع و ویژگیهاي مهم آنها، این خأل پر شود        
  . جیتالی شود و به قالب دودویی تبدیل شودتواند دی محصول یا خدماتی اشاره دارد که می

هر یک از این محصوالت دیجیتالی ویژگیهاي منحصر بـه فـردي دارنـد و ضـوابط و شـرایط                  
هـاي   که استفاده از بـسته  براي نمونه، درحالی. تواند متفاوت باشد تجارت آنها با محصولی دیگر می 

 با ترکیبهاي مناسبی از زمـان    2»روپالسزی« یا خدمات تلفن اینترنتی مانند       1»ساس«آماري مانند   
 ، ممکـن باشـد  4ازاي یـک دوره   یا پرداخت به 3ازاي هر بار استفاده    و هزینه، مانند هزینۀ پرداخت به     

در حـال حاضـر،     . راحتـی کاربردپـذیر نباشـد      الکترونیکی به این ترکیبها ممکن است در نوشتجات       
 ، کتابفروشـی پیوسـتۀ     5»کام   دات  ایکون  تاسمار«فروشندگان معروف نوشتجات الکترونیکی مانند      

گیرند تا بـه محتـواي       پیش پرداختی از مشتریان خود می     » نوبل«و  » بارنز«، یا   6».دي.سی.اي.او«
بـراي ایـن محـصوالت دیجیتـالی مبتنـی بـر محتـوا،             . خاص الکترونیکی دسترسی داشته باشـند     

د و بنابراین مـشکل اسـت بتـوان از    دست آورن  راحتی به   هاي خویش را به     توانند نسخه   مشتریان می 
استفادة دوبارة آنها در آینده جلوگیري کرد، زیرا تا زمانی که حق دسترسی تأییـد شـود، اطالعـات              

در مدلهاي درآمدي، پرداخت به ازاي هر دوره، اجاره، یـا  . تواند به راحتی نگهداري شود   تولیدي می 
ي به محصوالت دیجیتالی ماننـد   ا   طور فزاینده   گرچه این شیوة پرداخت به    . نامه خوشایند است    اجازه
توان این شیوه را در محصوالت دیجیتـالی مبتنـی بـر     افزار یا خدمات قابل اعمال است اما نمی   نرم

تواند نشان دهد چرا درك ویژگیهاي محـصول        نمونۀ دیگري که می   . کار گرفت   محتوا به آسانی به   
وسـیلۀ خـدمات     محصول دیجیتالی خود را بـه کند تا  مهم است، زمانی است که شخصی سعی می       

هـا یـا گزارشـها را بازتولیـد کـرد و میـان        تـوان داده  راحتی می هر چند به. اینترنتی پیوسته بفروشد  
حلهـاي   ویـژه آنهـایی کـه راه    مشتریان گوناگون به اشتراك گذاشت، اما خدمات اینترنتی پیوسته به 

                                                
1 SAS 



  تالیمحتواي دیج

.  دیدگاه یک مشتري به آسانی پذیرفته یا رد شـوند دهند، ممکن است از فوري و بالدرنگ ارائه می  
خدمات درمانی مثال خوبی در این مورد است، زیرا شرکتها کل مدت زمانی را که صـرف مـشاوره            

بندي مناسب براي     طور خالصه، یک چارچوب رده      به. آورند  اند، به حساب می     پزشکی کاربران کرده  
اول، ویژگیهاي محصوالت دیجیتـالی را      . ده شود تواند با چند هدف استفا      محصوالت دیجیتالی می  

عنوان مبنایی براي توصیف محـصول و بـسترهاي توسـعۀ فراینـد         تواند به   کند، که می    توصیف می 
این نکته براي محصوالت دیجیتالی بسیار مهم است، زیـرا حتـی برخـی ویژگیهـاي     . استفاده شود 

هـاي   جدیدي را بـراي خلـق گونـه   هاي  نادیده و کوچک انگاشته شدة محصول ممکن است حوزه        
کننـدگان   پـذیري خـدمات اینترنتـی پیوسـته بـه فـراهم         براي مثال، تعامل  . جدید محصول باز کند   

یـا  » پرداخـت بـه ازاي میـزان اسـتفاده    «دهد تا طرحهاي پولی مختلفی را مانند         خدمات اجازه می  
دگان خدمات سـرگرمی ماننـد   کنن در حال حاضر، فراهم   . اشتراك، در اختیار کاربران خود قرار دهند      

، طرح عضویت قابل تمدید ساالنه را براي بازي نامحـدود پیوسـته، بـه مـشتریان                 1»بریدج اوکی«
از آنجـایی  . ننـد ک  ازاي هر بازي را نیز فراهم می    دهند، هر چند که خدمات پرداخت به        خود ارائه می  

هـاي    را انجام داد، سـازوکار  2 جزئی هاي بالدرنگ و پرداختهاي     توان معامله   وسیلۀ اینترنت می    به  که
. تواند به آسانی با دیگر خـدمات اینترنتـی پیوسـته انجـام شـود      پرداخت به ازاي هر بار استفاده می 

فرصتهاي نامحدودي براي دستیابی به تفکیک محصول عمودي در بازارهاي محصول دیجیتـالی            
دوم، چـارچوب  . ول نیـاز دارد وجود دارد، اما عملیاتی کردن آن، به درك درست ویژگیهـاي محـص      

توانـد ابـزار مفیـدي     دهـد، مـی   بندي که مشخصات محصول را با محصول مشابه مطابقت می        رده
برخی مدلهاي درآمـدي پرکـاربرد، ماننـد فـروش      . براي طراحی راهبردهاي مناسب بازاریابی باشد     

ت دیجیتـالی  اي، در برخـی مـوارد، بـراي نـوع خاصـی از محـصوال       جا، اشتراك یا مجوز دوره     یک
مناسب نیستند و ممکن است الزم باشد بازاریابان قبل از طراحی راهبردهـاي بازاریـابی، جزئیـات                 

بندي، فروشندگان محـصوالت   در نهایت، براساس چارچوب رده. محصوالت را از هم تفکیک کنند   
چند کیفیـت   هر  . توانند ویژگیها و ابعاد ضروري محصوالت پرتقاضا را شناسایی کنند           دیجیتالی می 

شـود، ابعـاد     هاي بااهمیت شناخته مـی      عنوان یکی از جنبه     محصوالت دیجیتالی مبتنی بر محتوا به     
 که اگـر نگـوییم اهمیـت آنهـا بیـشتر از      3 و امکان استفادة امتحانیجزءپذیريدیگري مانند میزان    
هـم  کم مساوي کیفیت است، و براي موفقیـت محـصوالت در بـازار بـسیار م        کیفیت نیست، دست  

  .)22شکل  (است
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  بندي محصوالت دیجیتالی براساس مقوله و ویژگیهاي محصول تقسیم. 22شکل 

  

عنـوان سـوخت نیـز یـاد      اطالعات، عنصر کلیدي اینترنت است و در جامعۀ اطالعاتی از آن بـه       
فروش محصوالت دیجیتالی از راه اینترنت براي بسیاري از سازمانهاي تجـاري در نقـاط               . شود  می

چگونگی اسـتفاده از ایـن محـصوالت،        .  جهان به یک منبع اصلی درآمد تبدیل شده است         مختلف
ریـزي بـراي    وکارِ در حال فـروش، یـا برنامـه    پرسش مهمی براي بسیاري از مدیران اجرایی کسب  

 Hui and Chau)فروش محصوالت دیجیتالی شرکت خود در بازار تجارت الکترونیکی، اسـت  
2002) .  

تجات در زمینۀ متغیرهاي پیچیدة بازاریابی، به تحلیل فرصـتها و چالـشهاي       بررسی و مرور نوش   
ویژگیهـاي کلیـدي محتـواي دیجیتـالی از         . کنـد   وابسته به بازاریابی محتواي دیجیتال کمک مـی       

دیدگاه بازاریابی شامل ترکیب دوبارة اطالعات، قابلیت دسترسی، تعامل مـسیر، سـرعت، و هزینـۀ      
سازي محتـوا را   توانند ماهیت دیجیتال این پنج ویژگی در مجموع می. ودش نهاییِ صفر را شامل می   

بـا ایـن حـال، دو    . پوشانی دارند شکل دهند و با ساخت محصول، مکان، فرایند، تبلیغ و قیمت هم           
ویژگی سرعت و تعامل مسیر از جنبۀ فرایندي قابل بررسی هستند، و هیچ یـک از ویژگیهـا جنبـۀ           
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ایـن پـنج ویژگـی، ماننـد     . است، مانند رضایت آنـی، در مقایـسه بـا ویژگیهـاي واقعـی محـصول          
دسترسـی و  براي نمونه، قابلیـت  . اند، با یکدیگر تعامل دارند     ن مشتق شده  متغیرهاي اصلی که از آ    

برخـی از ویژگیهـاي جـذاب    . تواننـد توسـعۀ بـازار را آسـان سـازند          با هـم مـی     هزینۀ نهایی صفر  
هاي تعاملی مانند موجود بودن محصول بر اساس درخواست شخص، قابلیت پست محصول               رسانه

هـاي یکپارچـه بـه        ، و معاملـه   1مؤثر اطالعات، کاربرپسند بـودن    به آدرس، تعامل دوجانبه، تحویل      
رسد ایـن ویژگیهـا، بـا قابلیـت        به نظر می  . کنند  بهبود بازاریابی آنها در محیط دیجیتالی کمک می       

پیـشرانهاي کلیـدي   . پوشـانی داشـته باشـند     دسترسی، تعامل مسیر، و ترکیب دوبارة اطالعات هم       
شتجات اخیـر شـامل دقـت، زمـان مـشخص، کامـل بـودن         ارزش محتواي دیجیتالی بر اساس نو     

این ویژگیها در کنـار یکـدیگر، بـه ایجـاد مزایـاي      . شوند پذیري، و قیمت می    فعالیت، تقاضا، تعامل  
مدیریت این واحدهاي مـستقل و مجـزا      . سازند  مند می   کنند و مشتریان را بهره      محصول کمک می  

دهـد کـه چگونـه      نشان می23شکل . صر نیاز داردبه توجه دقیق اهالی بازار به هر یک از این عنا          
پـنج  . توانند با یکدیگر مرتبط باشند     ویژگیها و مضامین کلیدي پیشنهادي در بازاریابی دیجیتال می        

عنـوان سـتون در شـکل     دست آمده به ویژگی محتواي دیجیتال که از مرور نوشتجات این زمینه به   
  خـصوصی .  مرتبط با بازاریابی دیجیتـال اسـت       عنوان ردیفها، فهرست موضوعهاي   . کنند  عمل می 

فهرسـت  . هـایی از ایـن موضـوعها هـستند          بودن، کاربرپسند بودن، و حقوق مالکیت فکري نمونه       
موضوعهاي یادشده کامل نیست، اما به اندازة کافی بیشتر موارد اسـتنادي و تحقیقـاتی را پوشـش      

ـ . دهد  می ل هـر ویژگـی و موضـوع بـا یـک دایـره       بنابراین براي وضوح بیشتر، قدرت ارتباط متقاب
تـري نـشان داده    تر، در مقایسه با ارتباط متوسط، با دایـرة بـزرگ          ارتباط قوي . مشخص شده است  

  .(Koiso-Kanttila 2004)شده است 
  2گذاري محتواي دیجیتالی قیمت. 6-4

اطالعـات را بـا    کنند تا انـواع مختلـف         آالت در اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار می         افراد و ماشین  
که حجم زیادي     شود، در حالی    بخشی از محتوا خریداري و فروخته می      . یکدیگر به اشتراك بگذارند   

بـه همـین دلیـل تعـداد     . شـود  از محتوا، در حـال حاضـر، پـردازش و بـدون هزینـه مـصرف مـی          
.  اسـت اي بابت محتوایـشان امیدوارنـد، زیـاد    کنندگان محتواي اینترنت که به دریافت هزینه     فراهم

تر رفتارها و اولویتهاي کاربر، بر تقاضا براي        عوامل فنی، اقتصادي، تجاري، سیاسی، و از همه مهم        
ها و شرکتها به بهبـود طرحهـا و ارائـۀ انـواع           مؤسسه. گذارد  هزاران نوع محتواي احتمالی تأثیر می     
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ن بـه ارائـۀ   کـه پژوهـشگرا   دهنـد، در حـالی   جدید محتوا بـراي فـروش از راه اینترنـت ادامـه مـی          
پاسخ یکدستی بـراي ایـن چـالش        . پیشنهاداتی براي پاسخگویی به نیازمندیهاي کاربران مشغولند      

طـور دقیـق بـراي فـروش ارائـه شـده اسـت و نیـز دیگـر           وجود ندارد و بیشتر به آن چیزي که به 
گـذاري بـراي محتـواي اینترنتـی بایـستی            در سازوکارهاي قیمت  . انتخابهاي مشتري بستگی دارد   

طـور قطـع سـودي در ایجـاد      وامل مربوط به تقاضا را نیز در نظر داشت، در غیر این صورت، بـه             ع
گـذاري    دهنـدگان سـازوکارهاي قیمـت       راهبرد مطلوب بـراي توسـعه     . عرضه وجود نخواهد داشت   

گذاري گوناگون، به دنبـال       محتواي اینترنتی این است که بر پایۀ قلمروي گسترده طرحهاي قیمت          
 نـشان  23چنانکه شکل . گذاري انواع مختلف محتوا باشند  ري مناسب براي قیمت   یک سکوي فناو  

که مـشتري، از محتـواي ارائـه     در حالی. گیرد  دهد، هزینۀ محتوا از سه عنصر گوناگون تأثیر می          می
ایـن موقعیـت   . کنندة شبکه، مسئول تحویل آن محتوا است    کند، تهیه   کننده استفاده می    شدة فراهم 

مقایسه با طرحهاي قراردادي رایج، که تماسهاي دو جانبۀ رویکرد استاندارد را تعیـین  سه جانبه، در  
وسیلۀ هر یـک از   رسد مجموعۀ وظایفی که باید به       نظر می   عالوه بر این، به   . کند، متفاوت است    می

نقشهاي یاد شده انجام شود، در یک سیستم فنی و اقتصادي کارآمد به کمترین میـزان همکـاري             
طور قطع این نوع همکاري باید رویکرد پیشران بازار را نشان دهـد، زیـرا در غیـر ایـن         به. دنیاز دار 

اي براي کارکرد صحیح سیـستم در ارائـۀ خـدمت بـه گـستردگی         صورت هیچ نوع انگیزش واقعی    
  .کنندگان شبکه، و محتوا وجود نخواهد داشت مشتریان، و پراکندگی جغرافیایی فراهم

  

  اصلی، فعالیتها، و نقشهاي موجود مکانیسمهاي. 23شکل 
  در سیستم پرداخت محتواي الکترونیکی
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رسد تبادل و خرید و فروش محتواي دیجیتالی در اینترنـت چنـدان هـم سـاده نیـست و               ذهن می 
بـا وجـود امکانـات توزیـع امـروزي ماننـد        . اردگذاري در اینترنت چالشهاي خاص خـود را د          قیمت

ویـژه تحویـل محتـوا بـه کـاربر،       راي تحویل خـدمات و بـه  سیم، ب  و بی1هاي باسیم   فناوري شبکه 
اي براي پـشتیبانی از محتواهـاي       ابتدایی  هرچند اصول . وکار ضروري است    داشتن یک مدل کسب   

گـذاري ایـن گونـه خـدمات در اینترنـت،       بـه قیمـت   3 وجود دارد، یک نگاه محتوا ـ محـور  2خاص
مسائلی مانند چگـونگی معمـاريِ کلـیِ    . آورد امکانات بسیار گوناگونی را براي این هدف فراهم می       

یک محتوا، کیفیت خدمات پشتیبانی از آن، و جنبه هاي اقتصاديِ آن، هنوز تا انـدازة زیـادي حـل          
ویژة محتواي الکترونیکی، چالشهاي مربوط بـه خـدمات پروتکـل             گذاريِ محتوا، به    قیمت. اند  نشده

هـاي   بزارهاي مـدیریت خـدمات و محتـواي شـبکه     و نیز ا4آوري خدمات اینترنتی اینترنت و فراهم  
عـالوه بـر ایـن بایـد     . انـد   مسائلی هستند که تا حد زیادي حل نشده باقی مانـده      5همراه به همراه  

خدماتی براي پشتیبانی از ارائۀ محتوا در مقیاسی بزرگ با برنامۀ بازاریابیِ متناسـب بـا آن تعریـف                 
ي که بین شبکه و برنامۀ کاربردي یـا بـین      6افزار  میانوسیلۀ یک شبکه یا       این خدمات باید به   . کرد

به هر حـال، مجموعـۀ فنـی مـدلهاي مبادلـۀ محتـوا،              . شبکه و مشتري قرار دارد، پشتیبانی شوند      
. گر یک جنبه از مشکالت موجـود هـستند   هاي تخصیص منابع، و مدلهاي شبکه، تنها نشان      برنامه

آینـد و ایـن    وجود مـی  یرد که بازارهاي جدیدي به    گ  جنبۀ دیگر مسئله، از این واقعیت سرچشمه می       
ایـن   .بازارها به همان اندازه که به بررسیهاي فنی نیاز دارند، به بررسیهاي نظـري نیـز نیـاز دارنـد    

کننده، تسهیالت و تابع سود، ارزیابی محتوا و خدمات مربوط بـه   بررسی نظري شامل رفتار مصرف    
تا زمانی که فـروش  . کننده است ادي بین مشتري و تولیدهاي بازخوردهاي فنی و اقتص      آن، و حلقه  

آوري   شود، چالشهاي فراهم     کمک سیستمهاي پولی، مدیریت و پشتیبانی می         به 7محتواي شخصی 
بندي مـشتري، آبونمـان یـا تعهـد      گذاري بر اساس اولویت   براي نمونه، قیمت    گذاري متمایز،   قیمت

  .ظر، وجود داردپرداخت مشتري، یا مکان پرداخت وجه مورد ن
شـود کـه آن را بـازار محتـواي دیجیتـالی       گذاري محتواي دیجیتالی در بستري انجام می  قیمت

این بازار چنانچه پیش از این به آن اشاره شد با گسترش اینترنت و افزایش کاربرد افـراد               . نامیم  می
زان اسـتفاده از  طی سـالیان گذشـته پهنـاي بانـد موجـود و میـ             . ه است   تر شد   از آن بسیار گسترده   

                                                
1 wired 
2 dedicated content 
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بنـا بـر پژوهـشهاي اخیـر، قابلیـت ارتبـاط بـا        . اي افـزایش یافتـه اسـت       العاده  طور فوق   اینترنت به 
بـه  .  درصد خانوارهاي آمریکایی در دسـترس اسـت    75هاي پهناي باند وسیع، براي بیش از         شبکه

کنند، بـا    اده می همین صورت، تعداد افرادي که به اینترنت دسترسی دارند و از آن براي خرید استف              
انـد کـه    اي مستقر شـده  هاي اصلی به گونه از طرف دیگر، شبکه   . سرعت تمام، رو به افزایش است     

در . کننـد  ها را اسـتفاده مـی    این شبکه  بسیاري از پیوندهاي اصلی، تنها کمتر از پنج درصد ظرفیت         
اي در  رسـانه  اي چنـد افزاره دهد که ظرفیت فراوانی براي فروش نرم      مجموع، این روندها نشان می    

توانند دیسکهاي فشردة قابـل دانلـودي را    کنندگان محتوا می براي مثال، فراهم. اینترنت وجود دارد  
عنوان جـایگزین احتمـالی کتابهـاي چـاپی، در           کتابهاي الکترونیکی، به  . اینترنت بفروشند طریق  از  

دهند مشتري، محتواي مـدنظر   هایی هستند که نشان می موارد یاد شده نمونه  . شوند  نظر گرفته می  
بیشتر این خـدمات  .  را نیز متصور شد 1توان خدمات مبتنی بر محتواي جاري       می. کند  خود را دانلود    

با این وجود تبلیغـات بـه تنهـایی        . آید  دست می   رایگان هستند، درآمدها نیز بیشتر از راه تبلیغات به        
د ایـن اسـت کـه سـناریوهایی را در نظـر        بنابراین چالش موجـو   . تواند باعث تحرك بازار شود      نمی

بنـابراین، کـار مـا، بـر فرصـتها و      . کند اي بابت استفاده پرداخت     بگیریم که در آن، مشتري، هزینه     
  .چالشهاي فروش خدمات و محتواي الکترونیکی متمرکز است

 گذاري و انواع بازارهاي محتواي دیجیتالی در هـر تبـادلی یـک معاملـۀ             با توجه به شیوة قیمت    
گذاري و انواع بازار مدلهاي معاملۀ مختلفـی شـکل       با توجه به تفاوت شیوة قیمت     . گیرد  صورت می 

  .پردازیم گیرند که در ادامه به آنها می می
کنندگان محتوا دو مدل اصلی معامله را بـراي فـروش            در یک بازار محتواي الکترونیکی، فراهم     

  : گیرند کار می محتوا به
   قیمت دادن به مشتري؛ §
  .جازه دادن به وي براي تعیین قیمت محتوا ا §

کننده با قیمـت موافـق    در این مدل، اگر فراهم   .  معروف است  2مدل اول، به مدل قیمت توافقی     
بـه حـراج پیـشنهاد     مدل دوم   . کند  باشد، مشتري محتوا با کمترین تأخیر زمانی محتوا را دانلود می          

ن میزان هزینـۀ مـدنظر خـود بـراي محتـواي            در این مدل، مشتریان گوناگو    .  شباهت دارد  3ممهور
کننـدة خـدمات در    بر اساس منابع موجـود و مالحظـات درآمـد، فـراهم         . کنند  انتخابی را اعالم می   

به محض اینکه قیمت محتوا در بازار تعیـین شـد فراینـد         . نماید  فواصل منظم بازار را پاکسازي می     
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ان این دو مدل را با هم ترکیـب کـرد و روش   تو می. شود دانلود براي برندة پیشنهاد قیمت آغاز می    
کننـدة محتـوا و هـم      در این مدل ترکیبی، داللها هم براي فـراهم        .  را ایجاد کرد   1زنی  خودکار چانه 

شـده   در این بخش، بیـشتر روي مـدل قیمـت تمـام    . کنند  زنی می   براي مشتري دربارة قیمت چانه    
براي نمونه، دیـسکهاي فـشرده،      . شود  ه می کار گرفت   شود که در بازارهاي سنتی محتوا به        بحث می 

و و ئطور مشابه، سیـستمهاي اجـارة ویـد         به. شوند  کتابها، و غیره با استفاده از این مدل فروخته می         
سازند که با پیشنهاد یک قیمت، شخص بتوانـد فیلمهـاي         این امکان را فراهم می    » .دي  .وي. دي«

گذاري ایـن نـوع    هایی از تخصص فراوانی در قیمتکنندگان در چنین بازار فراهم. خود را اجاره کند  
تـوان در محـیط    نمـی به سه دلیل    گرفته در بازارهاي سنتی را        راهبردهاي شکل . محتوا برخوردارند 

با افـزایش سـرعت اینترنـت، ایـن      . اول اینکه جامعۀ مخاطب گوناگون است     . کار گرفت   اینترنت به 
سـایت مـشابه، متقاضـی     جغرافیایی در یـک وب احتمال وجود دارد که مشتریان از مناطق مختلف        

دوم اینکه رفتـار مـشتري   . حلی هستندمبرعکس، مشتریان در بازارهاي سنتی بیشتر    . محتوا باشند 
تواند در یک فاصلۀ زمانی کوتـاه، بـر           براي نمونه، اخبار ناگهانی می    . تواند پویا باشد    در اینترنت می  

تواند با چنین پویایی رفتار همگام شـود و         گذاري نمی   تتفکر سنتی قیم  . رفتار مشتري تأثیر بگذارد   
. گذارنـد  سومین اینکه در محیط اینترنت، محتواي گوناگون، رسانۀ توزیع مشابهی را به اشتراك می      

کنندة محتـوا بـا اسـتفاده از     براي روشن شدن این نکته، موردي را در نظر بگیرید که در آن فراهم            
تصور کنید که دو تقاضـا وجـود   . تواند یک تقاضا را بپذیرد د تنها میمنابعی اندکی که در اختیار دار     

 دالر است و دیگري محتـواي  5داشته باشد، یکی براي محتواي الف که مشتري مایل به پرداخت          
بـا رد تقاضـاي الـف، و پـذیرش تقاضـاي ب،      .  دالر اسـت 10ب که مشتري مایـل بـه پرداخـت      

طـور    کننـدة محتـوا بایـد بـه         بنـابراین، فـراهم   . یابد  ت می کنندة محتوا به درآمد بیشتري دس       فراهم
انتخابی، محتواي الف را بیش از قیمت واقعی خود بفروشد تا درآمد حاصـل از مـصرف هـر واحـد             

از طرف دیگر، در یک بازار سنتی، فروش انتخابی هر نـوع محتـوا بـا قیمـت     . منبع را افزایش دهد  
کند تـا   کنندة محتوا کمک می در محیط اینترنت به فراهمانعطاف موجود    .باال ضد تولید خواهد بود    

کننـدة محتـوا      بنابراین فراهم . در اعالم قیمت به هر یک از مشتریان خود بسیار منعطف عمل کند            
  :داراي سه انتخاب است

گذاري  رسد طرح قیمت نظر می  به.کند ندرت تغییر می ارائۀ قیمتی که به: گذاري ایستا  قیمت §
دانند که چه چیز در  مشتریان می. رین نوع ارائۀ قیمت به مشتریان باشدت ایستا مقبول
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با این وجود، مشکالت . کند ه درآمد را بیشینه مینشان داد که یک قیمت ثابت وجود دارد ک
یافتن قیمت ثابت مطلوب، یک  اینکه اول. گذاري ایستا وجود دارد  در طرح قیمتاي جدي

قیمت ثابتی وجود دارد که باعث افزایش درآمد نکه ، ای دوم. کار مهم و غیرممکن است
طور   تعریف شده و بهطور کامل شود، براین فرض استوار است که رفتار مشتري به می

براي نمونه، مشتریان . این موضوع در زندگی واقعی چندان صادق نیست. موقتی ثابت است
رفتار مشتري ممکن . کنند به احتمال در اواخر هفته یا تعطیالت، هزینۀ بیشتري مصرف می

ه در سینماها از چنین تغییرهاي زمانی روزان. هاي زمانی کوتاه، متفاوت باشد است طی دوره
هاي غروب  برند و قیمتهاي متفاوتی براي نمایش و برنامه رفتار مشتریان، بسیار بهره می

توان نشان داد که قیمت ثابت  سوم، با محدودیتهاي منابع، به آسانی می. کنند ارائه می
 .مطلوب، به منابع موجود جاري بستگی دارد

براي مثال، . ریان متفاوت داردقیمتی که براي هر یک از مشت: 1آمیز گذاري تبعیض  قیمت §
کنندة محتوا  اجازه دهید دو مشتري در یک زمان مشابه یک محتواي مشابه را از فراهم

هاي دو مشتري قیمتهاي متفاوتی  تواند بر اساس پیشینه کنندة محتوا می فراهم. تقاضا کنند
تواند  شته باشد، میکننده بتواند ارزیابی صحیحی از مشتري دا اگر فراهم. به آنها ارائه کند

از آنجایی که مشتریان ممکن است قیمتهاي متفاوتی را براي . درآمد خود را افزایش دهد
آمیز براي بیشتر  گذاري تبعیض رسد قیمت یک محتواي مشابه پرداخت کنند، به نظر می

تواند باعث  آمیز می گذاري تبعیض هر چند در کوتاه مدت، قیمت. مشتریان ناعادالنه باشد
 .فزایش درآمد شود، اما در درازمدت تعداد مشتریان ناراضی نیز رو به افزایش خواهد بودا
نظر از ارزیابیهاي هر  صرف. کند ارائۀ قیمتی که با گذشت زمان تغییر می: گذاري پویا  قیمت §

قیمتها . یک از مشتریان، تقاضاهاي همزمان، قیمت مشابهی را به دنبال خواهد داشت
 اساس میزان تقاضا، بار سیستم جاري، و دیگر عوامل خارجی تغییر طور معمول بر به
کنندة محتوا هیچ نوع اطالعات خاصی دربارة  که فراهم رسد زمانی نظر می به. کنند می

گذاري  طرح قیمت. تواند بهترین راهبرد باشد گذاري پویا می مشتریان ندارد، راهبرد قیمت
به خواستار محتواي مشابهی هستند، منصفانه پویا براي مشتریانی که در یک زمان مشا

تواند براي آزمایش رفتار مشتري استفاده شود و بیاموزیم  عالوه بر این، طرح باال می. است
کنندة  براي نمونه، فراهم. دهند که مشتریان چگونه به قیمتهاي مختلف واکنش نشان می
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تحویل خـدمات  براي سیم،  هاي باسیم و بی با وجود امکانات توزیع امروزي مانند فناوري شبکه      
  هرچنـد اصـول  . وکـار ضـروري اسـت    ویژه تحویل محتوا به کاربر، داشتن یـک مـدل کـسب       و به 

بـه   2، یـک نگـاه محتـوا ـ محـور      وجـود دارد 1حتواهـاي خـاص   بـراي پـشتیبانی از م  اي ابتـدایی 
 این گونه خدمات در اینترنت، امکانات بـسیار گونـاگونی را بـراي ایـن هـدف فـراهم       گذاريِ  قیمت
مسائلی مانند چگونگی معماريِ کلیِ یک محتوا، کیفیت خدمات پـشتیبانی از آن، و جنبـه      . آورد  می

 محتـواي  ةویـژ  گـذاريِ محتـوا، بـه    قیمـت . انـد  ي حل نـشده هاي اقتصاديِ آن، هنوز تا اندازة زیاد  
آوري خـدمات اینترنتـی و نیـز          الکترونیکی، چالشهاي مربوط به خدمات پروتکل اینترنت و فـراهم         

هاي همراه به همراه مسائلی هستند که تا حـد زیـادي          ابزارهاي مدیریت خدمات و محتواي شبکه     
پـشتیبانی از ارائـۀ محتـوا در مقیاسـی      بـراي   خـدماتی   د   بای عالوه بر این  . اند حل نشده باقی مانده   

شـبکه یـا   یـک  وسـیلۀ   ایـن خـدمات بایـد بـه    . با برنامۀ بازاریابیِ متناسب با آن تعریف کرد  بزرگ  
بـه   .، پشتیبانی شـوند  که بین شبکه و برنامۀ کاربردي یا بین شبکه و مشتري قرار دارد    يافزار یانم

هاي تخصیص منابع، و مدلهاي شـبکه، تنهـا        محتوا، برنامه هر حال، مجموعۀ فنی مدلهاي مبادلۀ       
جنبـۀ دیگـر مـسئله، از ایـن واقعیـت سرچـشمه            . موجـود هـستند   مشکالت  یک جنبه از    گر    نشان
آیند و این بازارها به همان اندازه که به بررسـیهاي فنـی       وجود می  هگیرد که بازارهاي جدیدي ب      می

ـ . دارنـد نیاز  بررسیهاي نظري نیز    به  دارند،  نیاز   کننـده،   ن بررسـی نظـري شـامل رفتـار مـصرف      ای
هـاي بازخوردهـاي فنـی و     تسهیالت و تابع سود، ارزیابی محتوا و خدمات مربوط بـه آن، و حلقـه           

 کمـک   شـده بـه   تا زمانی که فروش محتـواي شخـصی  . کننده است اقتصادي بین مشتري و تولید  
 بـراي   گذاري متمـایز،  آوري قیمت  راهم چالشهاي ف  ،شود  یستمهاي پولی، مدیریت و پشتیبانی می     س

 مـشتري، یـا مکـان     یا تعهد پرداخـت   بندي مشتري، آبونمان      گذاري بر اساس اولویت    نمونه، قیمت 
  .پرداخت وجه مورد نظر، وجود دارد

  گیري محتواي دیجیتالی ها و مقیاسهاي اندازه سنجه. 6-5
دسترسـی دیجیتـالی کـه بـه     عنوان مثال شـاخص   شاخص بیانگر یک کمیت یا موقعیت است، به       

توانـد ترکیبـی از نـشانگرهاي مـستقل و یـا میـانگین             شاخص مـی  . جامعۀ اطالعاتی مرتبط است   
توانند در بیان مفهومی خـاص و یـا مهـم جلـوه               شاخصها می . گردآوري نشانگرهاي منتخب باشد   

  .دادن یک موضوع در یک بخش خاص، براي نمونه دولت یا آموزش سودمند باشند
هـاي کیفـی، نیرومنـدتر        ویژه در زمینۀ سـنجش داده        شاخصها از یک نشانگر منفرد، به      در واقع 
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بنابراین یک خطاي جزئی در برخـی متغیرهـا ارزش متغیـر را     . طور ضمنی وابسته به هم هستند       به
بـا ایـن وجـود     . دهد  وسیلۀ شاخص را تغییر نمی      بندي پیشنهادي به   و در نتیجه رتبه   زند    بر هم نمی  

ایـن امـر بـه ایـن     . مشی کافی باشند خطو تعیین گیري  تنهایی براي تصمیم توانند به   شاخصها نمی 
ندرت شامل نشانگرهاي جامع و ناهمبسته هـستند، کـه امکـان تفـسیر           دلیل است که شاخصها به    

  .سازند مشی فراهم می اهده شده را با توجه به متغیرهاي مرتبط با یک خطتغییرات موقتی مش
در شـکل  . اي در فضا و مکان اسـتفاده کـرد   عنوان ابزار مقایسه توان از نشانگرها به  در واقع، می  

تـوان از نـشانگرها بـراي     نخست، مـی .  چهار حوزة ایفاي نقش نشانگرها نشان داده شده است     24
طق استفاده کرد؛ دوم، نشانگرها در ارزیابی آخرین و جدیدترین پیـشرفتها در    مقایسۀ کشورها و منا   

تواننـد بـراي دسـتیابی بـه اهـداف       سطح کشور یا منطقه سودمند هستند؛ سوم اینکه نشانگرها می  
توانند براي بررسی پیشرفت در کشورها       اي و جهانی کمک کنند؛ و آخر اینکه، نشانگرها می           منطقه

شوند و ارزیابیهاي کمی با توجه به اینکه چگونه و کجـا بایـد پـشتیبانی صـورت     و مناطق استفاده   
  .(United Nations 2005a)سازد  گیرد را ممکن می

  

  (United Nations 2005a)حوزة ایفاي نقش شاخصها . 24شکل 

 در ادامه با توجه به مطالب بیان شده و بر اساس چارچوبهاي کمی ماهیت و بزرگـی                 1»دسیتا«
دهد   به شکلی گسترده شرح می2003 تا   2002 در استرالیا را در سالهاي       دیجیتالیمحتواي  بخش  

 Cunningham et al. 2003a; 2003b; 2003c; CIE) شـود  که در ادامه به آن اشاره می
2005):  
طور تخمینی گفت صنعت محتواي دیجیتالی  توان به می:  بزرگی یا ارزش فعالیتها §
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صنعت محتواي . درصد کل تولید ناخالص صنعتی استرالیا مشابه با تولید ناخالص ملی است
 1شدة ، فعالیتهاي درونی) درصد41(توان به اجزاي تولید محتواي دیجیتالی  دیجیتالی را می

 9( دست آمده از توزیع محتواي دیجیتالی  ة بهو ارزش افزود)  درصد51(محتواي دیجیتالی 
 مولفۀ صنعت، به میزان 2003 تا 2002 و 2007 تا 1996بین سالهاي . تقسیم کرد) درصد

 5 درصد براي محتواي دیجیتالی درونی شده و 4 درصد، در مقایسه با 2میانگین ساالنه 
 .درصد براي توزیع، رشد داشته است

، 2003 تا 2002رود بخش محتواي دیجیتالی در سال  ظار میطور تخمینی انت به : اشتغال §
توزیع مشاغل بین بخشهاي ایجادکنندة این صنعت بیشتر .  شغل ایجاد کند289000تعداد 

فعالیتهاي تثبیت شده، بیشترین میزان شغلها چیزي . در بخش توزیع برونداد خواهد بود
ا و توزیع ده درصد باقیماندة شغلها  درصد شغله36تولید، . کند  درصد را ایجاد می54حدود 

 تا 2002وسیلۀ محتواي دیجیتالی طی شش سال تا سالهاي  اشتغال به. کند را ایجاد می
شود صنعت محتواي  برآورد می.  درصد رشد داشته است7/2 به طور متوسط 2003

 .را به خود اختصاص دهد درصد کل اشتغال 1/3دیجیتالی 

صنعت محتواي دیجیتالی استرالیا در بازار داخلی بسیار : )واردات و صادرات(وکار   کسب §
عنوان نسبتی از کل ارزش   واردات و صادرات، به2003 تا 2002در سالهاي . رقابتی است

نسبت اندکی از کل ارزش افزودة  تولید شده در صنعت محتواي دیجیتالی استرالیا، میزان به
  ).9جدول (دهند   میوسیلۀ محتواي دیجیتالی را تشکیل ایجاد شده به

 

  عنوان نسبتی از کل ارزش افزوده تجارت به. 9جدول 
)2003-2002(  

  تراز خالص تجارت  واردات  صادرات  
  درصد  درصد  درصد  

  -3/14  15  7/0  تولید
  0  0  0  توزیع

  4/1  6/0  0/2  تعبیه شده
  

افـزودة تولیـد،    درصـد ارزش    15شـده، بـا حـدود         تولید در مقایسه با توزیع و فعالیتهاي درونی       
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تـواي  ارزش کـل واردات مح   . دهـد    درصد ارزش افزوده را تشکیل مـی       7/0صادرات در تولید تنها     
 4/6 حـدود  2003 تـا  2002عنوان نسبتی از ارزش افزوده در اقتصاد انبوه در سالهاي             دیجیتالی به 

 3/1عنوان نـسبتی از ارزش افـزوده در حـدود     ارزش کل صادرات محتواي دیجیتالی به   . درصد بود 
 در   فروش در صنعت محتواي دیجیتـالی اسـترالیا        یناین آمار به این معناست که بیشتر      . درصد بود 

رسد در حال حاضر تجارت محتواي دیجیتالی در        در نتیجه به نظر می    . گیرد  بازار داخلی صورت می   
  .تر است استرالیا در بازار داخلی در مقایسه با بازارهاي خارجی رقابتی

در مقیـاس انبـوه،   . شود تراز خالص تجاري با کسر واردات از صادرات در هر بخش محاسبه می     
 تـا  2002براي مثال در سالهاي .  واردکنندة اساسی محتواي دیجیتالی است     الیارسد استر   نظر می  به

 1/1 صنعت با کسري حدود یک میلیون دالر مواجه شد، که شامل واردات خالص در تولیـد         2003
از لحـاظ درصـدي،   .  میلیـون دالر بـود  130میلیارد دالر و صادرات خـالص در بخـشهاي درونـی      

 درصـد ارزش افـزودة محتـواي        4/5تـواي دیجیتـالی بـا       کسري خالص تجاري کـل صـنعت مح       
این مسئله، صنعت محتواي دیجیتالی را همسان بـا بـسیاري           . دیجیتال در طی این سالها برابر بود      

در حـالی کـه   . دهد که در آنها نیـز واردات بیـشتر از صـادرات اسـت     از فعالیتها در استرالیا قرار می  
 محتواي دیجیتالی در استرالیاست ایـن مـسئله بایـستی در           واردات بیانگر نسبت اصلیِ تقاضا براي     

افـزار   در بعضی فعالیتها مانند وسایل الکترونیکی مصرفی، از جملـه سـخت     . جاي خود بررسی شود   
 مقایـسۀ  10جـدول  . شـود  طور تقریبی کل فروش به کاالهـاي وارداتـی مربـوط مـی             کامپیوتر، به 

  .دهد ها نشان می به این سنجهالمللی صنعت دیجیتالی خالق را با توجه  بین
  صنعت دیجیتالی خالق: المللی هاي بین مقایسه. 10جدول 

  ایاالت متحده  بریتانیا  استرالیا  سنگاپور  نام کشور
  2001  1998 تا 1997  2000 تا 1999  2000  سال

  8/7  0/5  3/3  8/2  درصد تولید ناخالص داخلی
  2/3  6  8/4  4/13  )درصد(میانگین نرخ رشد ساالنه 

  0/6  0/5  0/4  4/3  درصد اشتغال ملی
  دالر آمریکا  استرلینگ  دالر استرالیا  دالر  واحد پول

  708  113  19  8/4  )میلیارد(ارزش افزوده 
  89  3/10  2/1  4  )میلیارد(صادرات 

  13/0  09/0  06/0  83/0نسبت صادرات به ارزش افزودة 
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دهد و موفقیت  خالقیت، بخش اصلی بیشتر فعالیتهاي محتواي دیجیتالی را تشکیل می:  خالقیت §
وکار  در صنعت محتواي دیجیتالی نیازمند پیوند خالقیت هنري، خالقیت فنی، و خالقیت کسب

مل تصورهاي سنتی و رایج از طور اساسی شا شناسی به خالقیت هنري یا زیبایی). 25شکل (است 
 .خالقیت انسانی، و به عبارت دیگر، تصور کارگردانان، نقاشان، هنرمندان گرافیک، و مانند آن است

  

  
 عنوان دروندادي براي تولید محتواي دیجیتالی خالقیت انسانی به. 25 شکل

  

بـه  .  کـرد طـور مـساوي در علـوم رشـد     نظران خالقیت فنی یا علمی به به اعتقاد برخی صاحب   
 نویسندة تاریخ علوم جهان انتشارات کمبـریج، پـرداختن بـه علـم، نیازمنـد      1»کالین رونان«اعتقاد  

اي تقویـت   تخیل خالقانه و شفاف است که با نظم شدید بر پایۀ هـستۀ سـخت تجربـۀ مـشاهده                  
 تواننـد پیوسـته   افرادي که در صنعت محتواي دیجیتالی داراي خالقیت فنی هـستند، مـی    . شود  می

ابزارهاي دیجیتالی برتر را بیافرینند که واقعیت و پیشرفت را به خدمت نوآوریهاي فـرديِ خالقانـه        
وکـار بـراي نیـل بـه ارزش اقتـصادي از خلـق و توزیـع محتـواي              خالقیت در کـسب   . آورد  در می 

گـذاري و مـدیریت شـرکت     وکـار از بنیـان    خالقیت در تمامی سطوح کـشب     . دیجیتالی الزم است  
  .گیري هر محصول حضور دارد توسعه، مارك تجاري زدن، و شکلگرفته تا 

دارایی فکري، خروجی اصلیِ اقتصادي است که با ترکیبی از ذوق و خالقیت افـراد، در صـنعت      
ترین دارایی سـازمانها و       شود و در بررسیهاي تحلیلی انجام شده، مهم         محتواي دیجیتالی ایجاد می   
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رود، پیش از اینکه خالقیت هنري تـرویج یابـد و           مشخصۀ ذاتی برخی افراد در جامعه به شمار می        
در نتیجه با روشهاي مقرون به صرفه مهار شود، افراد خالق باید از آموزش کافی برخـوردار شـوند      

 .با ایجاد فرصت انجام فعالیتهاي پژوهشی وتوسعه، رشد یابدخالقیت فنی نیز باید . و رشد کنند
وقفۀ فناوریها و پایگاههاي جدید، نیروي محرك  اختراعات و ابداعات بی:  تغییر فناورانه §

هزینۀ رو به کاهش . سازد هاي بازار فراهم می اي را براي محتواي دیجیتالی و برنامه پیوسته
تر از همه،  روزافزون پایگاههاي دیجیتالی، و مهمفناوریهاي دیجیتالی، استانداردسازي 

 .کنند  قابلیت دسترسی و استفادة گسترده از اینترنت نیز از این گسترش پشتیبانی می

سازي، محتوا را تغییر و سودمندي آن را، که پیش از این به  دیجیتال. سازي  دیجیتال §
 :ن ترتیب محتواي دیجیتالیبه ای. دهد شد، افزایش می شکل آنالوگ کدگذاري و توزیع می

 .شود برداري می با دقت و بدون نقص و با هزینۀ بسیارکم یا رایگان نسخه ¨
 .شود ادغام میبعدي از نو مصرف و به آسانی در کارهاي  ¨
 .شود هايِ دسترسی آزاد منتقل می به سرعت به شبکه ¨
 .شود به سرعت و با هزینۀ کم ذخیره و بازیابی می ¨
اي غنی از محتواي متنی، دیداري، و شنیداري  ب و به آمیزهبا انواع قالبها ترکی ¨

 .شود تبدیل می
شود تا کاربر بتواند تجربۀ خود از محتوا را  اجزاي تعاملی در آن گنجانده می ¨

 .مشخص و متأثر سازد
سازي بر ساختارهاي صنعت، مدلهاي تجاري، و روشهاي انجام کار  دیجیتال:  همگرایی §

کی از این تأثیرات اساسی، همگرایی نشر، ارتباطات راه دور، و ی. بسیار تأثیرگذار است
در . تشخیص مرزهاي بین این فعالیتها گاه بسیار مشکل است. فعالیتهاي اینترنتی است

دهد و در  هاي صنعت محتوا را که زمانی مجزا بودند تغییر می واقع، همگرایی مرز بین مؤلفه
ان به همگرایی صنایع فیلم، انیمیشن، و بازیهاي تو براي نمونه می. برد نهایت از بین می

اي از مهارتهاي  در صنعت محتواي دیجیتالی همگرا، مجموعه. الکترونیکی اشاره داشت
کار بست و در  هاي گوناگون به شکلی منعطف در زمینه توان به هنري، فنري یا تجاري را می

فعالیتها و . کننده باشد ند تجزیهتوا همگرایی همچنین می. نتیجه بر ارزش آن مهارتها افزود
 .توانند جایگزین شرکتها و صنایع موفق پیشین شوند فناوریهاي جدید می
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دهند و یا  سوي فرایندهاي محتواي دیجیتالی تغییر مسیر می شرکتهایی که به. شمار آورد
اي  شده پذیرند، الگوهاي پذیرش تثبیت هایی که فناوریهاي محتواي دیجیتالی را می خانواده

ویژگیهاي جمعیتی که میزان پذیرش را در کنترل خود دارد، و نیز توزیع . کنند را دنبال می
وسیلۀ شرکت یا فرد، بیشتر  زمان صرف شده براي یادگیري فناوري جدید و استفاده از آن به

فرایند فیلترسازي اطالعات جدید در یک جامعه یا صنعت، . شود انجام میطور طبیعی  به
فرایند پذیرش، به دلیل هزینۀ . اوري جدید استبرندة فرایند اشاعۀ اولین پذیرش فن پیش

وسیلۀ پذیرندگان و هزینۀ باالي تولید و نیز فناوري ناقص براي  رسیدن به اطالعات به
جوییهاي تولید  فناوري جدید با گسترش پذیرش و نیز صرفه. تولیدکنندگان روند کندي دارد

س با رسیدن به نقطۀ اشباع، بنابراین ابتدا پذیرش زیاد و سپ. شود انبوه سودمندتر می
مسئلۀ حائز اهمیت این است که فیلترسازي نوآوریها و پذیرش . شود تدریج کم می به

این زمان، . بر است و زمان مصرف شده براي آن ثابت نیست فناوریهاي جدید، امري زمان
 مربوط بینی این امر باید در پیش. ویژه با آگاهی مردم از فرصتها، ممکن است تغییر کند به

  .به فناوري گنجانده شود
انشعاب به .  در صنعت محتواي دیجیتالی وجود انشعاب الزم است: فاکتورهاي صنعت §

تر یا مادر بر خدمات تولید و توزیع دیجیتالی شرکتهاي  مفهوم نظارت یک شرکت بزرگ
رو هستند و  زیرا شرکتهاي خرد با چالشهایی زیادي روبه. خرد زیرمجموعۀ خویش است

.  باشند طور همزمان تمرکز داشته توانند بر تولید و بر توزیع محتواي دیجیتالی به ندرت می به
تر و با قدرت اجرایی  به همین دلیل موفقیت آنها به توانایی پیوستن آنها به شرکتهاي بزرگ

 :به دالیل زیر وجود این انشعاب الزم است. و مالی بیشتر است
طور کامل به سوي  اند و به بتدا آنالوگ بودهمند شدن شرکتهایی که از ا بهره ¨

  اند؛ وکار و توزیع محتواي دیجیتالی حرکت کرده کسب
  سرمایۀ زیادي که براي ورود به این صنعت الزم است؛ ¨
  .اي که بر سر راه ورود این صنعت قرار دارد  قانونیموانع ¨

ــا   ــراي همک ــر شــرکتهاي کوچــک ب ــب در حــال تغیی ــده، و مرت ري و ســاختار ســست، پراکن
افزاید و برخـورداري     پراکندگی، بر دشواریهاي اطالعاتی می    . آور است   گذاري بلندمدت زیان    سرمایه

دسـت آوردن سـرمایه از    گذاري در امکانات و زیرساخت اشتراکی و یـا بـه    از تمامی مزایاي سرمایه   
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. کنند تا محتوا را تولید و توزیـع نماینـد   ها، به صورت موجودیتهاي منسجم بزرگ عمل می      روزنامه
دیجیتـال راه   طـور موقـت بـه حـوزة           رگ در این بخشهاي سـنتی بـه       بسیاري از این شرکتهاي بز    

   .جایی به دنیاي دیجیتالی هستند اند و آمادة جابه اند و بستر را آزمایش کرده یافته
کنندگان کالن، هنوز هـم در عـصر        کنندگان محتوا به توزیع      تولید  رود وابستگی خرده    انتظار می 

دگان به دلیل آوازة خـود، خـدمات اطمینـان از کیفیـت را در              کنن  توزیع. دیجیتالی ادامه داشته باشد   
توزیـع  . دهـد  گذارند که هزینۀ جستجو و خطر ناامیـدي را بـراي مـشتریان کـاهش مـی         اختیار می 

  . نشان داده شده است26شرکتهاي محتواي دیجیتال در فضاي حما محتوا در شکل 
  

  
  توزیع شرکتهاي بازرگانی در فضاي حمل محتوا. 26شکل 

مسئلۀ ادغام عمودي به بحث دربارة ساختار و پویایی صنعت مرتبط : 1 ادغام عمودي §
بیشتر شرکتهاي بزرگ چندملیتیِ تولیدکنندة محتواي دیجیتال، به مسیرهاي توزیع . است

. چندگانۀ خود و نیز خالقان داراییهاي فکري مانند نویسندگان و موسیقیدانها دسترسی دارند
هاي توزیع به معنی آن است که این شرکتها توانایی خرید تمام دسترسی به تمامی مسیر

دهد،  حقوق را دارند و از دارایی فکري به روشهایی که ضرر را کاهش و سود را افزایش می
تولید .  است3»برادران وارنر« و 2»دیزنی«نمونۀ چنین شرکتهایی . کنند استفاده می

یست، قابلیت انتشار شخصی، ترویج متقابل، و سازي ن آورد دیجیتال دیجیتالی، با اینکه دست
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بنابراین ادغام عمودي بر . دهد تر افزایش می یا دارایی قرضی را با روشهاي مقرون به صرفه
وسیلۀ صنایع خالق، بر حجم تولید محتواي دیجیتال درونی و  تولید محتواي خالقانه به

انداز را تغییر خواهد داد و بر  این مسئله سرانجام چشم. سزایی دارد سپاري تأثیر به برون
 .مهارتها و آموزش تأثیر خواهد گذاشت

برخی مسائل مهم مرتبط با موقعیتهاي نهادي و :  موقعیتهاي نهادي و اقتصاد کالن §
  :اند از اقتصاد کالن صنایع خالق در استرالیا عبارت

بازیها هزینۀ پایگاههاي فناوري پیشرفته مانند ابزارهاي در حال پیشرفت در بخش  ¨
 .باند کافی مانع مهمی بر سر راه ورود استاي با پهناي  و تأمین شبکه

 فکري براي پاسخ به چالشهاي ایجاد شده با پیدایش هايرشد سیستمهاي دارایی ¨
پیچیدگی مدیریت حقوق . فناوریهاي جدید و پایگاههاي تحویل، کافی نیست

 .ت استدیجیتالی مانعی بر سر راه توسعۀ شرکتهاي کوچک در صنع
ايِ پیش ـ دیجیتالی در توزیع  مشی رقابتی دولت به دلیل نفوذ مسیرهاي رسانه خط ¨

محتواي دیجیتالی داخلی و شرکتهاي چندملیتی بیرونی در مسیرهاي جهانی، بر 
 .رشد صنعت بسیار مؤثر است

. تنها تعداد اندکی از شرکتها به دانشگاهها و دیگر نهادهاي پژوهشی متصل هستند ¨
شبکه سرمایۀ اجتماعی که .  بخشها محدود است  ضعیف و همکاري بینها شبکه

هاي اقتصاد جدید موفق در دنیا را به هم متصل  همانند چسب، بسیاري از شاخه
 .کند، در صنعت محتواي دیجیتالی استرالیا ناپایدار است می

از سازي و استفادة بهینه  پیوندهاي قوي افقی و دیگر پیوندهاي مرتبط، که تجاري ¨
داراییهاي فکري فناوري ناشی از پژوهش و توسعه و نیز عملیات در شرکتها را 

 . کنند، وجود ندارند یمحدود م
جریانهاي اطالعاتی . بین بازارهاي فرادستی و فرودستی همسوسازي وجود ندارد ¨

هاي بازخورد،  حلقه. کنند نامتعادلی مانند سرمایه تعامالت بازار را مخدوش می
 .فی هستندضعیف و تصاد

توانند با استفاده از گروهی از مواد با دسترسی و عالقۀ  ینهادهاي فرهنگی م ¨
همگانی در گسترش تولید، نشر، و کاربرد محتواي دیجیتالی بسیار مؤثر نقش ایفا 
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سازي فناوریهاي جدید  دیگر طرحهایی دارند که جهت تشویق نوآوري و تجاري
 .است

نبود استانداردهاي خوب ـ گسترش یافته و کاربردي در بازارهاي اصلی مانند بازار  ¨
 .ه رشد توسعه در حال حاضر است سر راآموزش، مانعی بر

بسیاري از شرکتهاي کوچک صنعت محتواي دیجیتالی با مشکالتی : سرمایه و دارایی §
این شرکتها اغلب مجبورند یا از . شوند براي به دست آوردن دارایی خارجی مواجه می

 و سرمایۀ شخصی جهت در اختیار گرفتن بازار جهانی استفاده کنند یا اینکه به تولید کمتر
در بررسی اخیر صنعت محتواي دیجیتالی استرالیا نشان . طور کامل محلی راضی باشند به
دهد که بخش اصلی سرمایۀ بیشتر شرکتهاي کوچک در صنعت محتواي دیجیتالی تا  می
به . شود  میهاي خارجی تأمین سرمایه درصد از 11 درصد از درآمدهاي موجود و تا 65

توانند نیازهاي مشتریان خود را به  لیل کمبود بودجه نمیهمین دلیل تولیدکنندگان به د
این مسئله، امکان موفقیت در بازار را . کنند خوبی پاسخ دهند و احساس نارضایتی می

بیشتر محتواهاي دیجیتالی . سازد گذاري آتی را نیز دشوارتر می دهد و سرمایه کاهش می
شرکتهاي . به مدت کوتاهی سودآور هستندمانند فیلمها و بازیهاي کامپیوتري در بازار تنها 

گذاري  اي تولید کنند که اغلب مستلزم سرمایه طور مداوم کارهاي جدید و عالی موفق باید به
هاي دنبالۀ بازیهاي کامپیوتريِ  حتی نسخه. جدید و زیاد در سرمایۀ فیزیکی و انسانی است

ر به این دلیل است که این ام. بسیار موفق، باید از ابتدا طراحی و کدگذاري شوند
افزارهاي کامپیوتري مانند انواع پردازشگرها و کارتهاي  پیشرفتهاي مداوم در سخت

نوین بودن محتواي خالق، . گرافیکی، انتظارات کاربران را از جاذبۀ فناوري باال برده است
مل اي از عوا گستره. کند ، و شخصی بودن ارزش آن، مسئله را تشدید میغیرقابل فهم بودن

کنند و  داران خارجی را از مشارکت ناامید می دیگر مانند قوانین موجود مالیاتی که سرمایه
 .کند یافته شرایط را بدتر می مشکل بازار سرمایۀ مشارکت داخلی کمتر توسعه

جمعیت کم استرالیا به این معناست که در مقایسه با دیگر کشورهاي :  کمبود مهارتها §
. انیا، فرانسه، آلمان و حتی کانادا، نیرو و استعداد داخلی کمتري داردیافته همچون بریت توسعه

رود که صنعت  این مسئله با رشد پایدار اقتصادي در دهۀ گذشته همراه شد و انتظار می
بررسیها نشان . رو شود محتواي دیجیتالی با کمبود بیش از پیش نیروي انسانی ماهر روبه
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ل نیروي استخدامی خود،  درصد ک60محتواي دیجیتالی از نیروي کار خارجی، چیزي حدود 
آموختگان دانشگاهها یا   دانش،همچنین به اعتقاد پیشتازان صنعت. کنند استفاده می

هاي فناوري براي کار در صنعت آمادگی ندارند، از مهارتهاي تجاري و مدیریت  مؤسسه
 این نبود استعدادها و. پروژه برخوردار نیستند و به آموزشهاي تخصصیِ بیشتري نیاز دارند

تر از تأسیس آزمایشگاههاي  شود شرکتهاي چندملیتی بزرگ نیروي انسانی موجب می
المللی از  گذاران بین پژوهش و توسعه، استودیوها، و دفاتر محلی در استرالیا، و نیز سرمایه

چالشهاي رقابت  .اندازي محتواي دیجیتالی در استرالیا، ناامید شوند مندي جدي به راه عالقه
نسبت کم  عت محتواي دیجیتالی و صنایع خالق در استرالیا از جمعیت بهپیوسته در صن

گذاري کمتر و بازار  جمعیت کم به معنی استعداد کم، سهم سرمایه. شود استرالیا ناشی می
 . تر است داخلی کوچک

با آنکه افزایش صادرات براي توسعۀ صنعت :  پیوند بین بازارهاي داخلی و صادراتی §
اند و شرکتها  رهاي داخلی و صادراتی به ضرورت به هم پیوند خوردهالزامی است، بازا

متخصصان معتقدند یک صادر . توانند به تنهایی در چرخۀ صادرات و واردات باقی بمانند نمی
کنندة توانمند و در سطح جهانی باید بر پایۀ زیرساخت و صنعت توانمند داخلی ساخته شود، 

  :زیرا
 آموزشِ تولید خالق و فنی در آینده و کارکنان عنوان زمینۀ صنعت داخلی به ¨

 .آید حساب می تجاري و کارفرمایان به
دهد تا توانایی خود  صنعت داخلی توانمند، به افراد با استعداد و نیز شرکتها اجازه می ¨

را نشان دهند و براي جذب سرمایه، استعدادهاي دیگر و حامیان الزم براي 
 .بت کنندصادرات، کارهاي پیشین خود را ث

مشتري توانمند داخلی، پذیراي نوآوري است و از آزمایشهاي اولیه پیرامون  ¨
کند و در نتیجه توسعۀ برتري رقابتی را  فناوریها و رویکردهاي جدید حمایت می

 .کنند تقویت می
تواند با فروش   قرار دادن مبناي این صنایع بر مشتري توانمند داخلی، می ¨

، درآمدزا باشد و از نظر مالی از پژوهش و توسعۀ  کاريهاي محصوالت و پروژه
 .خارجی پشتیبانی کند
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ایجاد محتواي . وکار است ارزشهاي فرهنگی کشور و از سوي دیگر بیانگر قابلیت کسب
قابل صادرات براي بسیاري کشورها حیاتی است زیرا کشورهاي اندکی داراي جمعیت، زیر 

ي براي بازار داخلی ساخت شبکه، و میزان نفوذ کافی تجهیزات الزم براي تولید انحصار
بازارهاي سنتی محتواي خالق استرالیا شامل کشورهاي بریتانیا، ایاالت متحده، و . هستند

ایاالت متحده از نظر خروجی رسانه، . به میزان کمترکانادا و برخی کشورهاي اروپاست
 . میزان مخاطب و مصرف، و بازار بر سوددهی صنعت استرالیا حیاتی است

رشد چشمگیر اقتصادي کشورهاي منطقۀ آسیا، مانند چین، . ل پیدایش بازارهاي در حا §
تایوان، کره، مالزي، تایلند، سنگاپور، و هند در دو دهۀ اخیر باعث به وجود آمدن تعداد 

این . رشد با قدرت خرید زیاد شده است زیادي مشتري طبقۀ متوسط به سرعت رو به
با این وجود، .  دیجیتالی استرالیا هستندمشتریان، خریداران و کاربران بالقوة محتواي

بسیاري بازارهاي آسیایی، به سرقت عمومی و اجراي ضعیف حقوق مالکیت فکري معروف 
آمیز از این بازارها مدیریت صحیح مسائل مربوط  دست آوردن سود موفقیت الزمۀ به. هستند

. هاست گر حوزهبه حق مؤلف در محیط دیجیتالی و پیشرفتهاي فناوري در کدگذاري و دی
عالوه بر فروش محتواي دیجیتالی در این بازارهاي در حال پیدایش، فرصتهایی نیز براي 
انجام خدمات پس از تولید، تولید مشترك، و دیگر فعالیتهاي اشتراکی در فیلم، تلویزیون و 

 هاي در واقع، تولیدات مشترك استرالیا ـ چین به پروژه. شود بازیهاي ویدئویی فراهم می
 . هاي سینمایی اعتبار و وجه بخشیده است بسیاري براي کودکان و نیز پروژه

کنند که محتواي دیجیتالی و خدمات  نظران بیان می صاحب: پذیري  رقابت و رقابت §
استرالیا فرصت دارد تا در تولید . ها تأثیر خواهد داشت هاي رسانه مربوط به آن، بر تمام جنبه

اما این پنجرة فرصت در حال باریک . قعیتی پیشرو داشته باشدو خدمات رسانۀ دیجیتالی مو
هاي  کنند و سرمایه شدن است زیرا بسیاري کشورهاي دیگر براي این موقعیت رقابت می

پذیري صنعت محتواي دیجیتالی  رقابت. گیرند کار می هاي توسعه به هنگفتی را در برنامه
اي، و  ، منطقۀ زمانی، دالیل هزینهاسترالیا با عواملی همچون آگاهی، تقاضا، فرهنگ

پذیري استرالیا در تولید و توزیع محتواي  رقابت. گیرد حفاظت از مالکیت فکري شکل می
اي که پیش از این به آن  نیافته و کمبود نیروي انسانی دیجیتالی، با بازارهاي سرمایۀ توسعه

کنندگان  کشور و مشارکتفاصلۀ جغرافیایی تا بازارهاي خارج از . شود اشاره شد، کند می
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دهد دسترسی بهتر به بازارهاي صادراتی نسبت به  بررسیها نشان می . دسترسی به بازار §
عامل سرمایه و کمکهاي دولتی تأثیر بیشتري بر رشد سازمانها و بهبود محصوالت آنها 

طور مداوم در حال تغییر است و این تغییر بیانگر تغییرات در  دسترسی به بازار، به. دارد
تواند به پیدایش  ابداع فناوریهاي جدید می. وزیع، تماس، و مقررات استهاي ت شبکه

ها بر صنعت  این توسعه. مسیرهاي توزیع جدید، براي نمونه تلویزیون اینترنتی، منجر شود
محتواي دیجیتالی استرالیا بسیار تأثیر دارد، زیرا بسنده کردن به بازار داخلی کوچک، 

 .کند نی را غیرممکن میدسترسی به بازارها و مخاطب جها

رویکردهاي بسیار زیادي جهت توسعۀ پیوند بین موجودیتها در داخل .  مقررات غیربازاري §
وسیلۀ روابط دوجانبۀ  توانند به این پیوندها می. و خارج صنعت محتواي دیجیتالی وجود دارد

اعده شکل ق قراردادي، ساختارهاي رسمی مانند نهادهاي صنعتی، و یا روابط غیررسمی و بی
 اتحاد جهت تواند به فعالیتهاي اشتراکی مانند اشتراك عقاید و اطالعات، گیرند و این امر می

گذاري مشترك و یا  انجام فعالیتهاي با منفعت همگانی، مقررات قراردادي همچون سرمایه
دهد در  بررسیها نشان می. اشتراك پروژه، و یا خرید رسمی یا مقررات بازاریابی منجر شود
بندیهاي صنعتی وجود دارد  حال حاضر شواهد اندکی مبنی بر مشارکت خودانگیخته در گروه

 صنعتی سنتی الگوبرداري کرده 1و صنعت محتواي دیجیتالی استرالیا از ساختارهاي سیلویی
  .است
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  زبانی ابعاد 
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  شناسی نشانه. 7-1
انسانها . تواند هر جا باشد     ناسی می ش  نشانه. اي نیست   شناسی کار ساده    ارائۀ تعریف روشنی از نشانه    

. کننـد  سـازي، سـازماندهی مـی      کننـد و آنهـا را جهـت مفهـوم           الگوهاي اطالعات را شناسایی می    
دهندة زبانی است که انسانها هنگام برقـراري ارتبـاط از        یافته، شکل   مجموعۀ این الگوهاي سازمان   

هـا و چگـونگی    اسـی مطالعـۀ نـشانه   شن تـرین تعریـف نـشانه     بنابراین خالصه . کنند  آن استفاده می  
  .عملکرد آنهاست

پرسـش دیگـر   .  برگرفته شده که به معنی نشانه است    1»سمیکون«نام این علم از کلمۀ یونانی       
هاي زنـدگی روزانـه کـه آنهـا را بـا عنـوان          ها مانند نشانه    این است که نشانه چیست؟برخی نشانه     

شناسـی،    اسـت خواننـده فکـر کنـد نـشانه      ممکـن . آینـد   شناسیم بسیار زود به ذهن می       عالئم می 
  .هاي دیداري است، اما چنین نیست موضوعی دربارة نشانه

عنوان رویکردي براي تحلیل متن به زبان است که متون آن زبان از سیـستمی             شناسی به   نشانه
 شناسـی، یعنـی مطالعـۀ    زبان. کنندة معنا به خواننده است ها و نمادها تشکیل شده و منتقل       از نشانه 

قـوانین کـشف    . علمی زبان، تنها یک شاخه از این علم عمومی است و بسیار گسترش یافته است              
شـوند و در نتیجـه،    شناسـی اعمـال مـی       شناسی، قوانینی هستند کـه در زبـان         وسیلۀ نشانه   شده به 

شناسـی    کنند زبـان    متخصصان زبان بیان می   . شناسی در دانش بشري موقعیتی مشخص دارد        زبان
هـا شـامل تـصاویر، حرکـات، صـداهاي موسـیقایی، اشـیا، و            هر سیـستمی از نـشانه      قصد دارد تا  

 Chandler) انـد از  شناسـی عبـارت   موضوعات اصلی نـشانه . پیوندهاي پیچیدة آنها را در برگیرد
n.d.):  

معنا با استفاده از . شود عنوان نظریۀ تولید و تفسیر معنا تلقی می شناسی به نشانه:  عمومی
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طور کلی، معنا در هیچ شی، متن، یا روند خاصی وجود ندارد بلکه در فرایند ارتباط پدیدار  به
 .شود می

شناسی، مختصات یک فرهنگ و جامعه را براي ایجاد انواع  عرفهاي زبان:  اجتماعی §
 .کند هاي فرهنگی پرمعنا، بررسی می ت و معناها در زمینهمختلف نوشتجا

طور اساسی از مرزهاي  بر این اصل استوار است که تمامی معناسازیها به: هاای  چندرسانه §
تحلیلی بین سیستمهاي منبع نشانۀ مجزا و آرمانی مانند زبان، حرکات، نمایش، و عمل 

 .روند فراتر می

کامپیوترها ابزارهایی هستند که براي ذخیره و : دها نمادهاي تصویري، شاخصها، و نما §
طور  این اطالعات به. روند کار می هاي گوناگون به ادارة اطالعات رمزگذاري شده به شیوه

توان  نظریۀ اطالعات را می. تواند با الگوریتم خاصی تولید شود کلی هر چیزي است که می
ار آورد که در آن الگوریتم کدگذاري یا شناسی ساده یا آرمانی به شم عنوان نوعی زبان به

کدگشایی بیانگر روند تعبیر است که براي رمز گشایی دال یعنی اطالعات کدگذاري شده به 
این روند، درست مانند . شود صورت مدلول قابل محاسبه یعنی اطالعات بامعنی استفاده می

چون . کند  پیروي میارتباط بین کامپیوترها از طرح مشابهی. شناسی نامحدود است زبان
ها باید با واسطۀ خارجی منتقل شوند، طرح کدگذاري دیگري یعنی یک سیستم  داده
عمال شود نشانه ها یا پروتکل ارتباطی باید ایجاد و ا. 

وجود پروتکل وب در اینترنت به دلیل توانایی آن در اداره کردن :  موفقیت فعلی وب §
بنابراین تعجب ندارد که وقتی .  عددي استتصاویر و صدا، عالوه بر نوشتجات حرفی ـ

محاسبات به حوزة تصاویر راه یافت، جنبۀ جدیدي به فضاي مجازي افزوده شد که آن را از 
یک بعدي به دو بعدي تبدیل کرد و واژة واقعیت مجازي چیزي به بیش از یک رویا بدل 

صاویر گرافیکی این مجال جاي صحبت دربارة تأثیر عمیق کامپیوترها بر ایجاد ت. شد
کامپیوتري و تصاویر مجازي نیست و بررسی ما تنها به گنجاندن تصاویر در ارتباطات 

  .شود الکترونیکی محدود می
. جهان وب آغازگر خواستۀ ناخودآگاه بـراي یـک دنیـاي الکترونیکـیِ جهـانی از تـصاویر بـود                   

هـدف از  . رسـد   نظر می  کم چنین به    صفحات وب، جذاب و سرشار از اطالعات پرمعناست، یا دست         
عنوان ابزار ارتباطات    شناسی براي تحلیل وب به      کار بردن نشانه    شناسی به   مطرح کردن بحث نشانه   
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وشهاي مختلفی کـه در   ارائه شد و ر 1»پیرس«وسیلۀ    نمادهاي تصویري، شاخصها، و نمادها که به      
 از ایـن مفهـوم    2»آرتـور بـرکس   «در ارائـۀ    . شـوند   کنند، دوباره بررسی مـی      ها عمل می    آنها نشانه 

  :»بخشی سه«
 ؛»این کتاب قرمز است« کلمۀ قرمز در جملۀ  §
 شود؛  خاص مانند درخت استفاده میء عمل اشاره که جهت توجه به یک شی §
 یک قطعۀ ماشین به متصدي دستگاه استفاده  یک نقاشی معیار که براي انتقال ساختار §

  .شود می
را » پیـرس «گفته به معناي عام کلمه نشانه هستند که هر یک از موارد تعریف     همۀ نکات پیش  

کنـد، بـر     را به مفسر ارائه میءصورت نمادي، شاخصی، یا نماد تصویري، شی     نشانه به . دنکن  ادا می 
  :کند ء ارتباط برقرار میشیاین اساس مفسر به یکی از روشهاي زیر با 

تعبیرگر، مانند مورد بیان شده از سوي وسیلۀ قانون متعارف   خویش بهء از راه ارتباط با شی §
 ؛»قرمز«
 ؛»عمل اشاره کردن« خویش، مانند مورد ءوسیلۀ ارتباط وجودي با شی  به §
  .»نمودار« خویش، مانند مورد ء با نمایش شی §

 مفاهیم بیان شده ویژگیهـاي اصـلی صـفحات وب تحلیـل       شود تا با توجه به      اکنون تالش می  
هـاي   عبارت دیگر متنهایی که شاید برخی مؤلفـه  صفحات وب به اصطالح فرامتن هستند، به . شود

تواند در کـل مـتن بـه     خواننده می. هاي آن به دیگر فرامتنها مرتبط باشد      ها یا جمله    آن یعنی کلمه  
از متن را بـه مـتن   بخشی رامتنی و یا نقاط پیوند که   صورت غیرخطی و با فعال کردن پیوندهاي ف       

  .زند، حرکت کند دیگر پیوند می
این پیوندها نمونۀ بارز شاخصها است که در آن کلمات، به تعریف خویش و یا اطالعات مـرتبط    

وب، تنها مفاهیم اساسی فرامتن را براي فراهم ساختن این امکان براي یـک          . کنند  با آن اشاره می   
دهد که به مکان دوري در یک کامپیوتر دور کـه جـاي دیگـري در اینترنـت          رش می شاخص گست 

در عـین  . واقع شده است، اشاره کند و نیز توانایی پیوند و انتقال تصاویر و صداها را ممکـن سـازد            
عبـارت دیگـر شـاخص      به.عنوان شاخص، باید چنین شناخته شود حال، نشانه، براي ایفاي نقش به    

گذاري پیوندها بـا   وسیلۀ عالمت این امر در فرامتن به. عنوان مرجع به نمایش بگذاردباید خود را به    
تواند بـه دیگـر    گیرد تا خواننده را از این مسئله که وي می قلمهاي رنگی و دیگر اعمال صورت می  
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کند و براي دسترسی آسـان بـه      می براي افراد ایفا می    وب نقش مهمی را در ایجاد آثار و سرگر        
هـاي زنـدگی    اطالعات ابزار مناسبی است به این معنا که مدیریت زمان در وب بر بسیاري از جنبه          

توان با روشهاي زیاد و کاربران بسیاري اجرا کرد، امـا ایـن        جویی را می    رفتار اطالع . گذارد  تأثیر می 
اي است که شاید مناسب نیازهاي یک کاربر باشد یـا      شده   احیامر متکی بر طرح حرکتی پیش طر      

جهت ارائۀ وظایف در وب، که اجراي آنها به دلیل انـواع کاربردهـاي وب، یکـسان نبـوده،                    . نباشد
شناسـی   بنابراین ابتدا مقدمۀ کوتاهی بـر نـشانه  . شود همواره بر حضور نمادهاي تصویري تأکید می  

این بحث با بخش گرافیکـی  . شود هاي تصویري در وب بحث می  در وب ارائه و سپس دربارة نماد      
  .رسد براي ایجاد امکان بحث بیشتر دربارة استفاده از نمادها در اینترنت به پایان می

هایی است که ما در گفتـار        هاست و نه تنها در برگیرندة نشانه        شناسی بیشتر مطالعۀ نشانه     نشانه
. گیـرد  ه بـه معنـاي چیـز دیگـري باشـد را در بـر مـی           بریم بلکـه هـر چیـزي کـ          کار می   روزانه به 

وسـیلۀ   وسـیلۀ تولیدکننـدگان و کـاربرد و درك آن بـه             شناسی به روشهاي تولیـد نـشانه بـه          نشانه
عنـوان    آن چیـزي اسـت کـه بـه    1کننده شناسان ارائه   بر اساس نظر نشانه   . گردد  مخاطبان آن بازمی  

  .کند اد تصویري عمل میعنوان نم کند و یا دربارة وب، به نشانه عمل می
حتی قبل از دیدن صفحات وب جداگانه، یا به عبـارت دیگـر محـیط وب، مرورگـر از اسـتعارة                

باید توجه داشـت مرورگرهـایی      . کند که تأثیر مستقیمی بر تجربۀ کاربر دارد         زنی استفاده می    گشت
هـا و نمادهـاي بیـانگر     هکنیم، به اسـتعار  که ما براي دیدن اطالعات در اینترنت از آنها استفاده می         

، »خانـه «هـاي موجـود در مرورگـر ماننـد         گزینـه . آنها جهت حرکت در وب بسیار وابسته هـستند        
دهی یک طـرح    به شکلمانند آن، و »مندیها عالقه«، »توقف«، »دوباره آوردن«،  »عقب«،  »جلو«

  .کنند مشخص براي یک تجربه کمک می
یري خانـه، فلـشهاي جلـو و عقـب، بـه ترتیـب       پس تعجبی ندارد که نمادهایی چون نماد تصو   

اگـر چـه فلـشها در بیـشتر نقـاط جهـان       . سایتها به یک معنا هـستند      راست و چپ، در تمامی وب     
توانـد در خـود بررسـی     شوند، اما این یک نماد تصویري منحصر به فرد است کـه مـی           استفاده می 

کـه فلـشهاي      کننـد، در حـالی     بسیاري از مرورگران پرطرفـدار از نمـاي افقـی اسـتفاده مـی             . شود
دار اسـتفاده   هاي زندگی، از طرح عمودي جهت نمایش پیشرفتهاي جهـت  یابی در دیگر جنبه   جهت
عالوه بر استفاده از فلشها در وب، در خود مرورگرها نیز اتکـاي زیـادي بـر فلـش وجـود       . کنند  می
به روشهاي مختلـف و در   نماد فلش وجود دارند که همگی  18» نم«براي مثال، در مرورگر     . دارد

  .اند جاهاي مختلف استفاده شده
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ما اشیا را در ارتبـاط بـا چیزهـاي دیگـر      . کنیم  اي را تنها با روند یادگیري تدریجی برقرار می          نشانه
مفهـومی از قـوانین عملـی حـوزة     . گیرنـد   در ذهن ما شکل مـی  کنیم و در نتیجه روابط      تجربه می 

دهیم، و همواره در حال بازبینی مشاهدات شخـصی خـود از    دریافتی را با آزمایش و خطا شکل می 
توانند گسترش حدود حرکت در اینترنت را با مشکل مواجه سـازند و   ها می   این رابطه . وقایع هستیم 

  . داشتتوان انتظار کمی شهودي بودن را می
راحتـی بتـوان از       شود که بـه     نامۀ نماد تصویري پیشنهاد می      به همین دلیل پیشنهاد ساخت واژه     

شـود   این امکان باعث مـی . سایت استفاده کرد و به کاربران امکان دسترسی مستقیم داد آن در وب 
منـد جهـت ارائـۀ دیـداري وظـایف معمـول وب، از             کاربران فقط به دلیـل فقـدان رویکـرد نظـام          

در وب از نمادهـاي تـصویري جهـت         » یـاهو «سایتهایی همچون     وب. کارگیري آن ناامید شوند     هب
با آنکه بیشتر این نمادهاي تصویري متـداول هـستند، امـا        . کنند  شناسایی آسان نقشها استفاده می    

  .اي از مشکالت پیش روي طراحان میانجیهاي وب است این تنها نمونه
کند، اگر چه ایـن   گی در باالي صفحۀ وب خود استفاده میاز شش نماد تصویري ساخت   » یاهو«

نمادهاي تصویري در بین نمادهاي تـصویري مـستقیم در وب نیـز وجـود دارنـد، امـا همـۀ ایـن                     
دهندة فقـدان اسـتاندارد در        این امر تنها نشان   . شوند  واسطۀ متن، برجسته می     نمادهاي تصویري به  

ود را از یک واژه نامـۀ نمـاد انتخـاب کننـد، کـاربران       سایتها آگاهانه نمادهاي خ    وباگر  . وب است 
  .توانند درك مشترکی از نمادهاي حرکتی در سراسر وب داشته باشند اینترنت می

کارگیري نمادهاي تصویري راه حـل حرکـت اسـتاندارد در وب بـود، امـا بـسیاري از               زمانی، به 
به دلیل دقت زیادي اسـت کـه بـه        سایتهاي برجستۀ امروزي، به متن بسیار اتکا دارند که این             وب

 تنهـا  3»نوبـل «، و 2»بارنز«، 1»آمازون«براي مثال در سایتهاي    . بخشد  استفاده از یک میانجی می    
  .استفاده از نمادهاي تصویري در ناحیۀ حرکتی اصلی، محدود به سبد خرید است

طـور کلـی بـر     تر است، آنهایی هستند که یا به        سایتهایی که حرکت در آنها آسان      گفت وب باید  
رسد شواهد تجربی بـراي   به نظر می. شوند وسیلۀ متن پشتیبانی می متن متکی هستند و یا اینکه به  

تأیید این مسئله وجود ندارد، اما همین حقیقت که ابهام مربوط بـه نمادهـاي تـصویري بـه دلیـل                  
ویري کامـل  شود، حاکی از این است که تا زمانی که نمادهـاي تـص   وضوح و سود کنار گذاشته می   

اسـت کـه آیـا      پرسـش   البته هنـوز جـاي      . مشخص نشوند، استفاده و اتکا به آنها جاي تردید دارد         
توان وظایفی مانند ایجاد گزارشها، مرتب کردن، ثبت کردن، باز کردن پنجرة جدید، و وضـعیت      می

  یا خیر؟اند، به صورت خالصه و شهودي نمادسازي کرد  تري بیان شده طور پیچیده جدید را که به
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رسـد نمـاد تـصویري مناسـب      به نظـر نمـی  . هاي زیادي از این نمادها در وب وجود دارد     نمونه
رسد تالشهاي بـسیاري    فعالیت در اینترنت یا وب وجود داشته باشد، اما به نظر می           50جهت حتی   

رنت، قبـل  با تکامل سریع اینت   . گیرد  طور کامل کنار گذاشتن آنها صورت می        در استفاده از آنها یا به     
نامۀ نماد تصویري و یا اینکه حرکت به سـوي انتخابهـاي حرکتـی تنهـا متنـی حـائز          از ایجاد واژه  

  .(.Cardenas n.d)اهمیت باشد، مقولۀ زمان، موضوع بسیار مهمی است 
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  مدیریت محتواي دیجیتالی. 8-1
هایی اسـت   نتخاب قالبهاي فایلها و رسانهیکی از عناصر مهم در اطمینان از پایداري و دوام منابع ا   

کار می روند و نیـز اسـتراتژیهایی کـه بـراي             که براي ایجاد، ذخیره، و توزیع محتواي دیجیتالی به        
  .شود کار گرفته می مدیریت این فایلها در بلندمدت به

توانـد   ها براي ذخیرة محتواي الکترونیکی مـی   چنانچه اشاره شد انتخاب قالبهاي فایلها و رسانه       
ویژه در جایی کـه یـک قالـب     پذیري بلندمدت مواد، به به مسائل جدي و قابل توجهی در دسترس       

با وجود انتخاب رویکـرد و نگـرش، بایـد اسـتراتژیهایی را     . کار رفته باشد، منجر شود      اختصاصی به 
ـ   براي مدیریت قالبهاي دیجیتالی در بلندمدت با هدف کاهش مسائل پیشین اعمال و بـه    رده کـار ب

  . شود
. کنـد  بنـدي مـی   استراتژیهاي مدیریت قالبهاي دیجیتالی را به شش گروه دسـته         » ویلیامسون«

هاي موجود در هر استراتژي به همدیگر پیوسته و مرتبط هـستند، اگـر    اگرچه بیشتر عناصر و مؤلفه 
نکـه برخـی از   بـا آ . کار گرفته شوند، تعداد کمی از آنها در بلندمدت موفق خواهند بود          به تنهایی به  

طـور کلـی در بـین انـواع محتـواي       این عناصر در رویکردهاي اختصاصی کاربرد بیشتري دارند، به     
ویـژه    هر کدام از ایـن عناصـر اسـتراتژیکی بـه          . الکترونیکی بدون توجه به قالب آنها معتبر هستند       

ن اسـت بـه    اي، جایی که منابع انسانی و دیگر منابع فنی ممکـ            عناصر موجود در محیطهاي پروژه    
آسانی در زمان طول عمر اعتبار و بودجۀ یک پروژه موجود و در دسترس نباشند، ممکـن اسـت در      

 Williamson)انـد از   ایـن اسـتراتژیها عبـارت   . کننـده باشـند   کننده و گمراه درون سازمانها گیج
2005):  
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ا طور استعاري حفاظت و نگهداري منابع دیجیتالی ب به .1سندپردازي: 1 استراتژي  §
اطمینان از حفاظت و نگهداري دانش کارکنان و فعالیتهاي مدیریت دانشِ درست و دقیق 

سندپردازي و نوشتن و ثبت کردن کیفیت فعالیتها عنصري مهم از هر . شود آغاز می
استراتژي حفاظت و نگهداري است و بسیار مهم است که اطالعاتی پیرامون تصمیمات فنی 

ایند ایجاد، ذخیره، و نگهداري در بلندمدت موجود باشد، تصویب شده در هر مرحله از فر
جاي   به،ویژه پس از اینکه کارکنانی که دانش و تجربۀ مستقیمی در این فرایند داشتند به

 .جا شوند دیگر منتقل و جابه
پذیر بودن  انتقال به این معناست که از قابل کاربرد و در دسترس .2انتقال: 2 استراتژي  §

افزار کنونی  افزار و سخت وسیلۀ نرم الکترونیکی در قالبهاي گوناگون بهانواع محتواي 
داشتن محتوا با جدیدترین پیشرفتها و  این در حالی است که روزآمد نگه. مطمئن باشیم

 قالب منابع خود عاملی براي از بین بردن این 3محافظت در برابر کهنه و منسوخ شدن
ویژه  شود، به ده از یک قالب اختصاصی ذخیره میوقتی که محتوا با استفا. اطمینان است

مطلوب است که قالب منابع به یک قالب استاندارد مناسب زمانی که رواج آن انتقال داده 
تواند مسائل  بر، پیچیده، و پرهزینه است، و می طور بالقوه زمان انتقال قالب محتوا به. شود

ویژه که نیاز به انتقال قالب  جود آورد، بهو قابل توجهی را در منابع سازمانی در بلندمدت به
عالوه بر این، انتقال .  بستگی داشته باشد4ممکن است به پیشرفت یک صنعت فناوري فرار

طور ذاتی در قالب اولیه و اصلی موجود  طور بالقوه هر کارکردي را که به تواند به قالب می
گذاري اولیه در ایجاد  ر برابر سرمایههایی باید د چنین هزینه. باشد، به قالب بعدي منتقل کند

 . محتوا و ارزش دسترسی بلندمدت به محتوا به تعادل برسند
اي محتواي الکترونیکی به یک رسانۀ  سازي انتقال دوره تازه. 5سازي تازه: 3 استراتژي  §

این عمل به محافظت در برابر از دست دادن اطالعات به دلیل . سازي جدیدتر است ذخیره
سازي باید به کمک  هاي تازه زمان چرخه. کند کمبود کیفیت رسانه کمک میتخریب و 

اندرکاران، در مورد متوسط  ها، و تجربۀ کارکنان و دست اطالعات تولیدکنندگان رسانه
شود که یک نمونۀ تصادفی از  توصیه می. شان اطالع داده شود هاي فیزیکی عمر رسانه طول

کم ساالنه بازبینی  اساس یک زمان منظم و مشخص دستکار رفته بر  سازي به رسانۀ ذخیره
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و بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که رسانۀ فیزیکی قابل دسترس باقی مانده است و 
اگر در نمونۀ بررسی شده مشکلی وجود . محتواي آن سالم و بدون عیب باقی مانده است

ستراتژي محتاط باید یک ا. تر الزم است سازي هرچه سریع داشت، اجراي عملیات تازه
کم بر روي دو نوع رسانۀ دیجیتالی و در محلهاي  اطمینان حاصل کند که محتوا دست

 .فیزیکی متفاوت وجود داشته باشد
در زمان کهنه شدن شدن سیستم یا رسانه، . 1سازي تقلید و نمونه: 4 استراتژي  §

سازي را انتخاب   و شبیهسازي افزارهاي نمونه سازمانها ممکن است ایجاد یا استفاده از نرم
افزار  افزار و سیستم عامل کهنه شده را تقلید کنند، و استفاده از نرم کنند تا رفتار سخت

سازها و  ضرورت وجود یک بازار قابل توجه در نمونه. را ممکن نمایندجاي مانده  به
باید اگرچه . رسد پذیر به نظر می سازها با گسترش مشکالت دسترسی یک امر امکان شبیه

هاي تکراري همراه با انتقال قالب منابع،  توجه داشت که با وجود جلوگیري و پرهیز از هزینه
ها با تحقیقات بیشتر و  سازي در کتابخانه افزارهاي تخصصیِ نمونه کارگیري گستردة نرم به

. ماند طور آزمایشی و موقت باقی می تري که بسیار الزم است، به آزمایشهاي عملی گسترده
دست  اي براي به توانند پرهزینه باشند مگر اینکه دامنه سازي جدید می افزارهاي نمونه منر

افزاري  جوییهاي اقتصادي مقیاس انجام شده وجود داشته باشد و چنین نرم آوردن صرفه
 . اغلب باید به موازات تغییرات قابل توجه در پارادایم و الگوهاي کامپیوتري ایجاد شوند

هاي  براي کاهش تخریب و از بین رفتن کیفیت رسانه .شده سازي کنترل خیرهذ: 5 استراتژي  §
آل در  طور ایده ها باید در شرایط محیطی مناسب به سازي و قطعات دسترسی، این رسانه ذخیره

هاي  رسانه. وسیلۀ تولیدکنندگان نگهداري شوند و فعالیت کنند دامنۀ تغییرات محیطی تعیین شده به
جایی و حرکت  جا شوند، زیرا ممکن است کمترین جابه ندرت جابه  تا حد امکان بهسازي باید ذخیره
آل خارج از  طور ایده هاي پشتیبان به رسانه. ها را در شرایط محیطی بسیار متفاوتی قرار دهد رسانه

عنوان یک اقدام پیشگیرانه و احتیاطی در برابر حوادثی  ها نگهداري شوند، و به مکان اصلی رسانه
 . ممکن است به منابع اصلی آسیب وارد کنند، عمل کنندکه
طور ذاتی در  محتواي دیجیتالی به. گیري یا بازیابی دستورعملهاي پشتیبان: 6 استراتژي  §

بنابراین براي . پذیر است افزاري آسیب افزاري و نرم برابر از دست رفتن یا آسیب از اشتباهات سخت
فایلهاي پشتیبان و .  یک سازمان باید منابعی را مشخص کردگیري و بازیابی نیازمندیهاي پشتیبان
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هاي  دستورعملها و شیوه. همچنین باید به مرحلۀ بازیابی توجه کرد. در طول عمر منابع ایجاد شوند
ها  طور ادواري آزمایش و بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که داده  بهها باید بازیابی داده

ها با تغییرات موجود در  دست آیند، و اینکه رسانه هاي پشتیبانی دوباره به توانند از فایلها و رسانه می
 .مانند گیري سازگار باقی می فناوري پشتیبان

  .هدد  یک نظام مدیریت محتواي دیجیتالی را نشان می27شکل 

  

  (Cranor et al. 2003)یک نظام مدیریت محتواي نمونه . 27شکل 

  

  تولید و سازماندهی. 8-1-1
هاي دیجیتالی توجه به مراحل تولیـد و سـازماندهی بـسیار اهمیـت      براي انتقال و کاربرد مجموعه 

سـازيِ   اگر چه این مراحل همانند مراحل پیشین نیستند، اما منطق و الزامات فرایند مجموعـه            . دارد
  :اند از این مراحل عبارت. کنند سنتی را حفظ می

 آوري محتواهاي اطالعاتی؛  گرد §
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 .یهاي دیجیتال  نگهداري مجموعه §
در ایـن نمـودار   . ده اسـت  نشان داده شـ 28سازي دیجیتالی در شکل   فرایند مجموعه 1بازنمایی

همـین  . مندیهاي آنها مشخص است براي تعیین مجموعه، مشارکت کاربر در تعیین نیازها و عالقه       
افتد و در آن کاربران محتواي مجموعـه و نحـوة ارائـه را      سازي سنتی اتفاق می     فرایند در مجموعه  

بینـی   شود که به معناي پـیش     این امر در محیط دیجیتالی قابلیت کاربرد نامیده می        . کنند  تعیین می 
یابی و بازیافـت بهتـر محتـواي اطالعـاتی        شکلها و روشهاي تعامل کاربر با مجموعه جهت دست        

  .است
سازي دیجیتـالی، واسـطۀ بـین فراینـد ایجـاد و نگهـداري مجموعـه در            مشیهاي مجموعه   خط
 دنبـال شـوند و نیـز    مشیها، فرایندهایی کـه بایـد   این خط. ها و آرشیوهاي دیجیتالی است    کتابخانه

مـشیها در محـیط دیجیتـالی از        اسـاس ایجـاد ایـن خـط       . کنند  سازي را معلوم می     مراحل مجموعه 
  .شوند مشیهایی که در محیطهاي سنتی اطالعات وضع شده است، ناشی می خط

شـوند، هماننـد سـازمانهاي اطالعـاتی      هاي دیجیتالی اعمال مـی   مشیهایی که در مجموعه     خط
ایـن امـر   . شوند، در بر گیرنـد  هایی که عملکرد مناسب مجموعه را باعث می       جنبه سنتی، باید همۀ  

  .شود، اما هدف نهایی پا برجاست باعث تغییر فرایند می
سازي از درون سازمان اطالعـاتی و از تقاضـاهاي       درك و بینش مؤلفان دربارة مفهوم مجموعه      

مطلوب، و سازگار جهت برطـرف کـردن   گیرد که از نظامها محصوالتی بادوام،         کاربرانی نشأت می  
یابـد و   در جامعۀ معاصر تعداد منابع اطالعاتی هر روزه افزایش مـی  . کنند  نیازهایشان درخواست می  

شود که به سازماندهی و سـاماندهی         می 2این افزایش موجب پدید آمدن حجم انبوهی از اطالعات        
ین اطالعـات را از ایـن حجـم انبـوه در            بنابراین نظام اطالعاتی ملزم است بهتـر      . اصولی نیاز دارد  

شـود و سـپس     و متوازن آغـاز مـی  3سازي منسجم این اطالعات از مجموعه. اختیار کاربر قرار دهد   
مؤلفـان ایـن   . دهد تا به نیازهاي اطالعاتی خـود پاسـخ دهـد        کاربر آن را با نیازهاي خود وفق می       

سـازي دیجیتـالی داراي      رحله از مجموعـه   هر م . نامند  سازي از دیدگاه کاربر می      رویکرد را مجموعه  
 Sa´nchez Vignau and)پـردازیم   اي اسـت کـه در ادامـه بـه آن مـی      خصوصیات برجـسته 

Presno Quesada 2006): 
آوري  طور کامل به مرحلۀ جمع این مرحله به. آوري محتواي اطالعاتی جمع: مرحلۀ اول  §

آوري، در اختیار داشتن همۀ  عهدف اصلی در مرحلۀ جم. چرخۀ حیات اطالعات مرتبط است
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این مرحله شامل فرایندهاي . دهندة مجموعه هستند محتواي دیجیتالی است که شکل
اساسی انتخاب و گردآوري اطالعات است و کنترل مجموعه براي جلوگیري از وجود 

بینی محتواي  همچنین پیش. شود هاي تکراري از اسناد نیز در همین مرحله انجام می نسخه
دو کانال اصلی براي . شود هاي آیندة مجموعه در این مرحله انجام می لی و برنامهاحتما
سازي محتوا و روش  یک روش مربوط به دیجیتال. آوري این اطالعات وجود دارد جمع

سازي در هر  مشی مجموعه توجه به خط. دیگر ایجاد قالب دیجیتالی از منابع مختلف است
وجود اینترنت با . اند شها از سازماندهی اطالعات ایجاد شدهدو حالت الزامی است زیرا این رو

  .آوري اطالعات کمک کند تواند به فرایند جمع تمام امکاناتش می
تواننـد دسترسـی بـه منـابعی کـه مـدام روزآمـد         سایتها مـی   این سئوال مطرح است که آیا وب      

ي وب را مـسلم بـدانیم،   توانیم دسترسی همیشگی به اطالعـات رو      شوند را آسان کنند؟ آیا می       می
بدون این ترس که مؤلفان یا ویراستاران ایـن اطالعـات را پـس از مـدت زمـان کوتـاهی حـذف                   

دست آمده از وب، جهت تعیـین محتـواي اطالعـاتی           خواهند کرد؟ نگهداري و حفاظت از اسناد به       
ـ              . الزم است   ازبینی شـوند در فرایند انتخاب انتشارات الکترونیکی، شرایط استفاده بایـد بـه دقـت ب

  .)28شکل (
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 حقوق دسترسی به انتشارات الکترونیکی توجه نمایند چون         سازي دیجیتالی باید به مسئلۀ      مجموعه
  . برخی منابع حقوق دسترسی کوتاه مدتی دارند

هزینۀ اطالعـات موضـوعی   . باید به نحوة ارائۀ محتوا و امکانات جهت استفاده از آنها توجه کرد 
یـه و  بـه همـین دلیـل بایـد هنگـام ته     . کنـد  است که کل مرحلۀ جمع آوري اطالعات را متأثر می 

هـاي   گردآوري محتواي دیجیتالی بازار انتشارات الکترونیکی را با هـدف ارزیـابی قیمتهـا و گزینـه         
هاي مرتبط با انتـشارات الکترونیکـی محـدود بـه میـزان         هزینه. دسترسی فراهم شده بررسی کرد    

  نیستند بنابراین باید به نرخ اشتراك بر اساس نظام پرداخـت دسترسـی در میـان سـایر                  1دسترسی
 .موارد توجه داشت

اي است  ارزیابی محتواي اطالعاتی مرحله. سنجش محتواهاي اطالعاتی: مرحلۀ دوم  §
کند آیا یک مدرك در مجموعۀ اطالعات وارد شود یا خیر؟  که در نهایت تعیین می

کنند و جهت تمایز بین اعتبار  رویکردهاي مختلفی که از ارزش این ارزیابی پشتیبانی می
  : اند از  و کیفیت محتواهاي انتشارات الکترونیکی الزامی است، عبارتمنبع اطالعاتی

این رویکرد به زمان حال و نیز به روزآمدسازي . روزآمدسازي و زمان حال ¨
عنوان ابزار انتشار، ارتباط، و نشر  سرعتی که اینترنت، به. اطالعات اشاره دارد

.  در محیط جدید استگذارد، نیز یکی از موضوعات مهم اطالعات در اختیار می
، وجود اتصالهاي داراي خطا، و وجود اطالعات 2غیرقابل استفادهوجود اتصالهاي 

  .مهم و روزآمد براي کاربران برخی از شاخصهاي مهم ارزیابی هستند
دهند  شاخصها یا پارامترهایی که اطالعاتی در این مورد در اختیار ما قرار می: محتوا ¨

آن دشوار است، زیرا به توانایی فکري یا علمی تا حدودي غیرعینی و تأیید 
در این رویکرد براي مثال، . دهد، بستگی دارد شخصی که این تحلیل را انجام می

  .شود  بررسی می3میزان دقت و صحت اطالعات و حیطه یا میزان عینیت اطالعات
سایتی است که مجموعه  وبشامل ظرفیت دسترسی کاربران به :  دسترسیقابلیت ¨

به عبارت دیگر تولیدکنندگان محتوا باید از تمام دشواریها و . ن قرار داردروي آ
سایت با آن مواجه  اي که کاربران هنگام بازدید از وب محدودیتهاي احتمالی

شوند، از جمله گوناگونی درخواستهاي کاربران، شکلهاي مختلف اتصال به  می
  .اه باشندآگمانند آن  گوناگون، و 4افزارهاي مرورگر شبکه، نرم



  فصل هشتم ـ ابعاد مدیریتی

این اصطالح به یافتن آسان اطالعات مورد عالقه و گرفتن : 1کاربردي بودن ¨
بنابراین ساختار و . وسیلۀ کاربران اشاره دارد اطالعات مربوط با روشی سریع به
 اطالعات 2یابی یابی به نتایج مناسب در مکان سازماندهی منطقی محتوا براي دست

وجوي محتوا، مرتبط بودن و سازگاري  ي جستوجود نظامی برا. بسیار اهمیت دارد
سایت برخی  کار رفته، و ساختار منطقی محتواهاي گنجانده شده در وب عنوانهاي به

  .از شاخصهاي اصلی قابل توجه هستند
در این بخش مسائل گوناگونی که به جنبۀ فیزیکی یا ارگونومی : طراحی ¨

ن و مطالعۀ منابع دیجیتالی شوند و به کاربر در مشاهدة آسا  مربوط می3سایت وب
چینی متناسب   سبک و قالب، حروف4تجانس. شوند کنند، ارزیابی می کمک می

اطالعات متنی، و غیره برخی از شاخصهایی هستند که به تأمین اطالعات براي 
  .کنند این جنبه کمک می

مرحلۀ سازماندهی تمام کار . سازماندهی محتواهاي اطالعاتی: مرحلۀ سوم  §
تعیین مجموعۀ . گیرد شود، در بر می اي را که پیش از ایجاد مجموعه انجام می 5گروهی

دهندة محتوا، بررسی طراحی و  هاي نشان کارها، توضیح و توصیف محتواها، گزینش فراداده
ها در آینده، و نیز روشهاي بازیابی اطالعات فراداده در این   مجموعه6اربريمیانجیهاي ک

نین توسعۀ مدارك، قالبهاي ارائۀ آنها، استانداردسازي همچ. شود مرحله تعیین می
اصطالحات، گزینش موضوعات یا توصیفات، و تعیین نیازمندیهاي فنی با توجه به برنامۀ 

این مرحله کارایی و اطمینان مرحلۀ . شود رسانی استفاده شده در این مرحله انجام می اطالع
 .کند سازي را تضمین می مجموعه

هاي دیجیتالی بر اساس  ایجاد مجموعه. هاي دیجیتالی ایجاد مجموعه:  مرحلۀ چهارم §
اطالعات . سازي است گزینش استراتژیک محتوا مطابق اهداف تعیین شدة مجموعه

آیند  سازي منابع دیگر پدید می مجموعه که یا از ابتدا دیجیتالی هستند یا از فرایند دیجیتال
توان در  این محتواها را می. شوند ایند ناشی میعنوان واسطۀ فر از دخالت مؤلفۀ انسانی به

قالبهاي متفاوت و حتی با رویکردهاي گوناگون ارائه کرد، بنابراین روشهاي بسیاري براي 
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ایجاد مجموعۀ دیجیتالی تنها . هاي دیجیتالی وجود دارد بندي مجموعه بندي و دسته طبقه
افزاري که براي چنین  سیستم نرمطور ترجیحی  با استفاده از ابزاري چون کامپیوتر و به

  . شود پذیر می اند، امکان اهدافی تجهیز شده
. آینـد   بـه حـساب نمـی   یعنوان مجموعۀ دیجیتال یک مجموعۀ ساده از محتواهاي دیجیتالی به      

بسیاري از سازمانهاي اطالعاتی منابع الزم براي توسعه را ندارند و در بسیاري موارد حتی توانـایی              
بـاز در ایـن    سیـستمهاي منبـع  افـزاري ماننـد     گسترش سیستمهاي نرم  . ا نیز ندارند  گردآوري آنها ر  

. گذارنـد  زمینه بسیار اهمیت دارد و این به دلیل مزایایی اسـت کـه ایـن سیـستمها در اختیـار مـی                 
دهندگان را به اجبار به سـوي مـدیریت محتـوا، کـه دربرگیرنـدة              هاي جامعۀ کنونی توسعه     خواسته

در . دهنـد  سی براي مدیریت اطالعات و پرداختن به مدارك هستند، سوق مـی          روشهاي فنی و اسا   
سازي استانداردهاي ضمنی کیفیت وجود دارند که محتوا، قابلیت استفاده، و             جریان فرایند مجموعه  

یابی به یک مجموعـۀ دیجیتـالی    براي دست . کنند   سیستم را کنترل می    1قابلیت تعامل بین بخشی   
منــد و منــسجم در تمــام فراینــدهاي موجــود در مرحلــۀ  وشــی نظــامخــوب الزم اســت تــا بــا ر

  :توجه به نکات زیر نیز در رسیدن به این هدف مؤثر است. سازي همکاري کرد مجموعه
اي عینی ایجاد شود که   براي مجموعه2مشی توسعه مجموعه باید بر اساس خط ¨

 .سازي توافق و مستند شده است قبل از آغاز دیجیتال
هاي مجموعه، از  طوري شرح داده شود که کاربر بتواند مشخصهمجموعۀ باید  ¨

جمله دامنه، قالب، محدودیتهاي دسترسی، ویژگیها، و دیگر اطالعات مهم را براي 
  .پی بردن به درستی و انسجام مجموعه شناسایی کند

 .گذارد این مجموعه به حقوق مؤلف و مالکیت معنوي احترام می ¨
المللی مرتبط با  هاي ابتکاري بسیار مهم ملی و بین این مجموعه با بافت برنامه ¨

  . سازگار استیهاي دیجیتال کتابخانه
  :مرحلۀ ایجاد مجموعۀ دیجیتالی شامل فرایندهاي زیر است

 سازي محتواها؛ دیجیتال ¨
 ها؛ گنجاندن محتواها در مجموعه ¨
  .استفادة مناسب از مجموعه ¨

سـازي و یـا از       تواند از فرایند دیجیتال     یمحتواي دیجیتالی یک مجموعۀ جدید در این محیط م        
در جریان ادغام محتواهاي دیجیتالی به جز محـدودیتهاي فراینـد         . منابع خود مجموعه تأمین شود    
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ویژه در دسترسی و بازیابی اطالعـات         سازي، مشکالت فراوانی وجود دارند که دوباره و به          دیجیتال
 قالب دیجیتالی ارائه کرد، با این وجود قاعـدة معینـی   توان محتوا را با  اگرچه می . کنند  نمود پیدا می  

وسیلۀ ساختارهاي مختلـف ایجـاد        طور کلی این مشکالت به      به. جهت سازماندهی آنها وجود ندارد    
یافتـه و محتواهـایی بـا     سـاخت   یا نیمه1یافته طور کامل ساخت    شوند و براي شرح محتواهاي به       می

  .شوند کار برده می ات بهماهیت ایستا یا پویا براي ارائۀ اطالع
توانـد در   شـده مـی   توجه به در دسترس بودن و روزآمد بودن محتواي دیجیتـالی یـا دیجیتـالی          

سودمندي و بهبود هر چه بیشتر مجموعه با محتواهاي در دسترس در طول زمان مؤثر باشد و بـه               
  .هاي دیجیتالی کمک کند تحقق اهداف و مقاصد اجرایی مجموعه

طور کامل با سازوکارهاي توزیع مرتبط باشند که این امر         ي دیجیتالی باید به   ها  ساخت مجموعه 
اي که اجـازة اسـتفاده از آن بـراي جامعـۀ کـاربران فـراهم              با توجه به خدمات و رابطهاي کاربري      

هاي قابل دسـترس از راه اینترنـت         دهد که مجموعه    این عمل نشان می   . گیرد  شود، صورت می    می
هـا  ».دي.وي.دي«هـایی کـه در لوحهـاي فـشرده یـا        نـسبت بـه مجموعـه   تـري را    کاربرد وسیع 

در عین حال در سناریوهایی که در آن مشکالت برقـراري   . آورند  وجود می   اند، به   برداري شده   نسخه
 هنوز هـم روشـی مناسـب بـراي کـاربر      2اند، استفاده از پشتیبانی غیرپیوسته  ارتباط هنوز حل نشده   

کـار    ها و روشهایی که جهت دسترسی به محتواهـاي دیجیتـالی بـه            کارآیی تکنیک . اطالعات است 
  .شان بستگی دارند شوند، تا حد زیادي به روشی سازماندهی برده می

یافتـه بـراي توصـیف     سـاخت  یافتـه و نیمـه     طور کامل سـاخت     بندي به   در نوشتجات علمی، دو دسته    
یافته آنهایی هستند  ساخت طور کامل  هاي به مجموعه. شود محتواهاي یک مجموعۀ دیجیتالی استفاده می

شوند و مشخص کننـدة       که محتواهاي دیجیتالی در آنها طبق روشی منسجم و یکپارچه سازماندهی می           
هـاي   هاي داده است که فراتر از زمان هستند و از سـوي دیگـر مجموعـه    مندي و گونه   ویژگیهاي عالقه 

اي توصـیف   دهند و با فـراداده  نۀ متغیر را نشان می هاي مختلف و دام     یافتۀ محتواهایی با گونه     ساخت  نیمه
شود  ساخت یافته منجر می گرایش فعلی به مفهوم نوع نیمه . کند  شوند که به استفاده از آنها کمک می         می

در . شود ارائه می» .ال.ام.ایکس«و این به دلیل رواج این نوع محتوا در شبکۀ وب است که بیشتر به زبان       
وسیلۀ وب وجـود دارنـد     به3هاي کاربردي مشورتی یافته زبانها و برنامه  امل ساخت طور ک   هاي به   مجموعه

که براي دسترسی به آنها و ساخت مجموعه بر اساس کاربرد سیستمهاي تجاري پایگاههاي اطالعـاتی           
  .شوند استفاده می

ماننــد، بــرخالف  هــاي کــاربردي در هــر بازیافــت اطالعــات بــاقی مــی ایــن زبانهــا و برنامــه
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کار رفته بـراي   هاي به یافته که بازیافت اطالعات در آنها بر اساس فراداده ساخت  هاي نیمه   وعهمجم
شـود،    وجو به سوي اصطالحات مورد عالقۀ کاربر هـدایت نمـی            توصیف محتواها قرار دارد، جست    

از یافتـه   هاي سـاخت  شود، و مجموعه  همراه می1وسیلۀ مقیاسی از میزان ربط مؤثر در آینده   بلکه به 
مـوارد  . کننـد   اسـتفاده مـی  2سازي شده تکنیکها و روشهایی براي اداره و مدیریت اطالعات فشرده        

شـوند،    اخیر به واسطۀ ظهور مدلهاي پیچیده با آنکه با نیازهاي هر کتابخانۀ دیجیتالی سازگار مـی               
  .اند براي بازیابی اطالعات به چالش تبدیل شده

کنـد، بایـد بـه      به وجود آمده از یک ساختار ویژه استفاده مـی    با توجه به اینکه هر مجموعۀ دیجیتالی      
هاي جدید براي ایجاد یـک   مشکالت ضمنی جهت دسترسی یکپارچه در زمان طراحی و ایجاد مجموعه  

هـاي   بهتـر اسـت کـه دسترسـی بـه مجموعـه      . بخشی خوب براي سیستم توجه کرد       قابلیت تعامل بین  
بهترین روش بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف      . ح و روشن باشد   طور کامل واض    دیجیتالی براي کاربران به   

  . دهند هاي کاربردي و رابطهاي کاربري است که خدمات دسترسی را گسترش می استفاده از برنامه
 29هاي دیجیتالی شـکل   هاي گوناگون بررسی شده در طول مرحلۀ ساختن مجموعه  با توجه به جنبه   

هاي خروج   تعامل عناصر و فرایندهاي ضمنی، عالوه بر گزینه    دهد که نتیجۀ    اي را نشان می     فرایند کاري 
  .ممکنی است که احتمال دارد سیستم فراهم کند

هاي دیجیتالی هنگام  هاي چاپی، مجموعه  مانند مجموعه.نگهداري مجموعه: مرحلۀ پنجم  §
یدگاه بسیاري از ها از د این مجموعه. طور مداوم بازبینی، روزآمد، ارزیابی، و وجین شوند ایجاد باید به
شوند که عملکرد منحصر به فرد   معرفی می3عنوان حفاظت و نگهداري دیجیتالی مؤلفان به

مسئلۀ حفاظت و نگهداري . مشارکت در حفاظت و نگهداري اطالعات دیجیتالی را بر عهده دارند
 این فرایند شوند و چالش ها و زیرساختهاي فنیِ همواره در حال تغییر ناشی می دیجیتالی از مؤلفه

در همین . هاي دیجیتالی در طول زمان است کارگیري مجموعه یابی و به نیز حفظ قابلیت مکان
زمان استفاده از فناوري روزآمد کامپیوتري و نیز تحلیلی که امکان ثبات یا حفاظت و نگهداري 

که به این رویکردهایی . کند، الزامی است محتواهاي فعلی در کتابخانۀ دیجیتالی را فراهم می
 .کند سازي را کنترل می شوند که فرایند مجموعه اي تعریف می مشی کنند با خط اهداف کمک می
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  مراحل ایجاد مجموعۀ دیجیتالی. 29شکل 

  1فراداده و بستر الکترونیکی. 8-1-1-1
سایتها و دیگر شکلهاي محتواي الکترونیکـی         هایی هستند که در وب      ها نشانگرها و شناسه     فراداده

وجـو را در مـرتبط و مرتـب سـاختن محتـوا بـر اسـاس         شوند و موتورهاي جست وسته ایجاد می پی
در واقـع فـراداده   . کننـد  شـوند، یـاري مـی    طور همگانی درك می   ها، مفاهیم، و واژگانی که به       ایده

وجـویی کـه    ها و عبارتهاي جست     اي از نشانگرهاي جاسازي شده است که به واژه          بیانگر مجموعه 
  .شود کنند، مربوط می وجو وارد می موتور جستافراد در 

کنـد،   اي پیرامون راهبـرد ارائـه مـی    سایت که محتواي الکترونیکی عنوان مثال، براي یک وب  به
ریـزي راهبـردي، سـناریو، و      توانـد راهبـرد، برنامـه       هاي مربوط گنجانده شده در فـراداده مـی          واژه

طور کامل دقیق یا اختـصاصی باشـد، بلکـه           اده به الزم نیست فراد  . مأموریت سازمان را در بر گیرد     
شود که مانند تور بزرگی محتواي ارائه شـده را احاطـه کنـد و حیطـۀ                  شکلی طراحی می    فراداده به 
بـا پیـشرفت ابزارهـاي      . هاي مربـوط جالـب بـراي جوینـدة اطالعـات را بیابـد               اي از واژه    گسترده
ز تمرکز آنها بر فناوري زبان طبیعـی، حـس و   وجو نسبت به مطابقت اولیۀ واژه و عبارت و نی  جست

هاي اینترانـت درون   با افزایش کاربرد وب و شبکه. وضوح مکان و شناسایی محتوا بهتر خواهد شد     
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یافتۀ اطالعات اسـت   طور کامل سازمان    هاي به   سایتهاي سازمانها که شامل مجموعه      سازمانها، وب 
و پاسخ بـه کـاربران خـاص بـه کمـک فـراداده         وکار خاص     نیز براي پشتیبانی از فعالیتهاي کسب     

  .(Utvich 2005; Hayens 2004)شوند  دوباره طراحی می
هـاي ویـژه را شـرح     اي از گزینه   یافته است که مجموعه     اي از اطالعات ساخت     فراداده مجموعه 

وب، هاي الزم براي قرار دادن محتـوا روي    در ادامه انواع فراداده   . دهد یا با آنها در تماس است        می
کننـد فـرد    ها چگونه با یکدیگر کار می شناختن انواع فراداده و اینکه این فراداده. شود شرح داده می  

ها در محیطهاي دیجیتالی، تخـصیص منـابع انـسانی، و             را در تصمیم گیري دربارة اهمیت فراداده      
شده براي ایجـاد  فناورانۀ الزم براي مدیریت و ایجاد فراداده و ارزیابی ظرفیت سیستمهاي استفاده   

انـواع فـرادادة    . کنـد   و ذخیره و در دسترس قرار دادن و حفاظت از محتواي دیجیتـالی یـاري مـی                
  :کنند معرفی شده در زیر نقشهاي مختلفی را ایفا می

هاي توصیفی که ویژگیهاي اساسی یک منبع مانند عنوان، نام نویسنده، تاریخ ایجاد   فراداده §
این ویژگیها و برخی ویژگیهاي دیگر . دهد یگر منابع را شرح میاثر، ناشر، و رابطۀ آن با د
  .کند به پیدا شدن اثر کمک می

 .دهد هاي اجرایی که جزییاتی را که براي مدیریت و ادارة منبع الزم است، شرح می  فراداده §
 .دهد هاي ساختاري که روابط بین اجزاي مختلف از منابع را شرح می  فراداده §
ظتی که اطالعات مربوط به تاریخ منابع و فایلهاي دیجیتالی اي که در آن هاي حفا  فراداده §

 .دهند وجود دارد را شرح می
کند تا نقشهایی را کـه انـواع فـراداده بـا توجـه بـه منـابع                 تعریف انواع فراداده به ما کمک می      

 بـراي   نقـش فـراداده در سیـستمهایی کـه مـا          . دیجیتالی ما باید ایفا کنند به روشنی تعیین کنـیم         
کنیم، و نقشهاي فراداده پیرامون مدیریت حال و آینـدة منـابع    دسترسی به منابع از آنها استفاده می   

  . برخی از این نقشها هستند
چنانکه پیش از این بیان شد فرادادة توصیفی آن اجزایی از منابع را  : فرادادة توصیفی §

این اجزا با آن . کنند یکند که به پیدا شدن منابع هنگام جست وجو کمک م توصیف می
در . شود، برابر است المللی تعیین می شناختی استاندارد بین وسیلۀ توصیف کتاب اجزایی که به

شود که یک واحد  ها تعریف می این فراداده یک جز یک کلمه، عبارت، یا گروهی از نویسه
 ناحیه را شناختی یک دهد یا بخشی از توصیف کتاب شناختی را شرح می از اطالعات کتاب
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عنـوان یـک رکـورد توصـیفی      کنند، بـه  یک گروه از ویژگیها که یک منبع منفرد را توصیف می       
یک رکورد توصیفی نقشهاي مختلفی را مانند کمک به کـاربران در پیـدا کـردن       . شوند  شناخته می 

 توان فرادادة توصـیفی  می. کند  بندي منابع مرتبط با یکدیگر ایفا می        یابی منابع، و گروه     منابع، ارزش 
یکـی از  . هاي مجازي کنار هم گردآوري کـرد       اي منابع مختلف براي ایجاد مجموعه       را از مجموعه  

رو  اي از محتـواي دیجیتـالی در هـر نـوع بـا آن روبـه       مسائل مهم که در هنگام طراحی مجموعـه    
هـاي ایجـاد و    شویم این است که آیا مزایاي ایجاد فرادادة توصیفی براي آن مجموعه بر هزینه         می
تواند به صـورت یـک        ارزد، یا خیر؟ انتخابهاي آن می       شهاي الزم براي مهیاسازي مجموعه می     تال

کنـیم و بـه    گر آپلود می پیوستار ارائه شود که در یک انتهاي آن ما به آسانی منابع را بر یک خدمت 
هـاي مـا    دهیم که براي منابع خـاص و یـا بخـشی از از مجموعـه              وجو اجازه می    موتورهاي جست 

اي از توصیفگرهاي پیچیده با جزییـات فـراوان و    در انتهاي دیگر ما مجموعه. ی ایجاد کنند دسترس
  .کنیم قیمت را براي هر گزینه در مجموعه ایجاد می گران
ها یا اسناد را در یک مجموعۀ  هاي اجرایی مدیریت گزینه فراداده :هاي اجرایی  فراداده §

استانداردهایی که اجزاي . کنند سان میدیجیتالی یا واسپارگاهها شامل چند مجموعه آ
اندازة   به،دهند هاي اجرایی را براي محتواي ایجاد شدة محلی تشکیل می فراداده

هاي دیجیتالی  فدراسیون کتابخانه. اند هاي توصیفی رشد نیافته استانداردهاي فراداده
وسیلۀ  بخانه بههاي دیجیتالی مجاز شمرده از سوي کتا استانداردي را براي مدیریت مجموعه

طور مستقیم  طرح ابتکاري مدیریت منابع الکترونیکی توسعه داده است اما این استانداردها به
  .وسیلۀ کتابخانه قابل استفاده نیست هاي دیجیتالی ایجاد شده به براي مدیریت مجموعه

ثبت اطالعات الزم براي بازسازي هاي ساختاري نقش  فراداده: هاي ساختاري  فراداده §
سازي  یف ساختار یک منبع براي آساندهندة آن و توص ک منبع از فایلهاي تشکیلی

سازي  ایفاي نقش اول الزامیست زیرا فرایند دیجیتال. دسترسی به آن منبع را بر عهده دارند
 ،اغلب شامل ایجاد تعدادي از فایلهاست و بدون توجه به حفظ رابطۀ بین فایلها با یکدیگر

نقش دوم فرادادة . اي دوباره ساختن فایل اولیۀ غیرممکن خواهد بوداتصال این فایلها بر
تر به محلهاي  طور دقیق ساختاري این است که دسترسی آسان و منعطف به منابع یا به

 . خاص درون منابع است
فرادادة حفاظتی اطالعاتی است که براي مدیریت و محافظت از مواد :  فرادادة حفاظتی §
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شناختی و دیگر انواع  ابکتاطالعات قالب استانداردي است که براي تبادل : 1»مارك « §
توانند رکوردهاي  اي می سیستمهاي یکپارچۀ کتابخانه. شود کار برده می اطالعات مرتبط به

وسیلۀ  بهقالب مارك . شناختی را به این وسیله به مجموعه وارد یا از آن خارج کنند کتاب
ري و دیگر شناختی خریداري شده از خدمات تجا کاري رکوردهاي کتاب افزار براي دست نرم

 .ها درك شود کتابخانه
تواند براي  اي است که می دامنه استانداردي براي توصیف اطالعات میان :2»کور دابلین « §

 جز استاندارد دابلین کور شامل نویسنده که خود 15. انواع منابع اطالعاتی استفاده شود
که شامل است تا حقوق مانند ساز، و  شامل نقش نویسنده، هنرپیشه، عکاس، آهنگ

. هاي قانونی از منابع شرح داده شده است، وجود دارد اطالعاتی دربارة حق مؤلف و استفاده
تواند  نشده می فرادادة تعدیل. نشده باشد شده یا تعدیل تواند تعدیل می» کور دابلین«فرادادة 
در .  کند جزء استاندارد براي شرح منابع در اجزاي منفرد یا جفتهاي ارزش استفاده15تنها از 

تواند از اصطالحات یا طرحهاي رمزگشایی براي تعیین ارزش  شده می مقابل فرادادة تعدیل
تر می کنند و  را اختصاصی» کور دابلین«اصطالحات، اجزاي . اطالعات اضافه استفاده کند

شده یا استانداردهاي ملی  طرحهاي رمزگشایی به تفسیر اجزاي ارزش تعیین واژگان کنترل
این واژگان و استانداردها براي توصیف تاریخها، آدرسها، و دیگر انواع . نندک کمک می

 .شوند ها استفاده می داده
اي  اي است که شامل زیرمجموعه طرح توصیف اجزاي فراداده، استاندارد فراداده: 3»مدس « §

هاي عددي در برخی  جاي نشانه هاي مبتنی بر زبان به از فیلدهاي مارك است و از نشانه
این طرح . کند شناختی مارك استفاده می بندي دوبارة اجزا از قالب کتاب التها براي گروهح
شود و شامل اجزایی پیرامون چگونگی  وسیلۀ کتابخانۀ کنگره حفاظت و مستندسازي می به

، و دیگر انواع شناخته شدة »کور دابلین«، »مارك«به فیلدهاي » دسم«بازنمایی اجزاي 
 . ي استا قالبهاي فراداده

هاي استاندارد براي رمزگشایی   همان استاندارد انتقال و رمزگشایی فراداده:4»متس « §
اجزاي توصیفی، مدیریتی، و ساختاري فراداده در یک کتابخانۀ دیجیتالی توسعه داده شده با 

تواند  استاندارد توصیفی فراداده نیست اما می» متس«. است» .ال.ام.ایکس«استفاده از زبان 
 .هاي متعلق به یک منبع عمل کند عنوان حامل انواع فرادادهبه 
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  الگوهاي استفاده از محتوا. 8-1-2
ترین کاربردها شـامل   عمومی. الگوهاي معمول کاربرد محتوا در کشورهاي اروپایی همسان هستند 

پست الکترونیکی، بازي، قمار، سرگرمیهاي مخصوص بزرگـساالن، اخبـار اینترنتـی، مـسافرت، و               
هـاي   پهناي باند وسیع تاکنون این الگوهاي گسترده، که در شـبکه          . وجوي اطالعات هستند   جست

 . با پهناي باند کم بدیهی بودند، را تغییر نداده است
در عین حال، شواهدي مبنی بر دانلـود فایلهـاي صـوتی و تـصویري در بـین کـاربرانی کـه از           

رد اما اغلب ایـن مـوارد دربـارة پارامترهـاي           کنند، وجود دا    هاي پهناي باند وسیع استفاده می       شبکه
کرة جنوبی، در بین کشورهاي پیشتاز در استفاده از پهناي بانـد،   . دهد  هاي سرگرمی رخ می     استفاده

دولت این کـشور  . کنند  متوجه شد که کاربرانش همان الگوهاي محدود مصرف محتوا را دنبال می           
هنوز شاهد تغییر کـاربرگرا بـه سـوي الگوهـاي     متوجه شد که نفوذ باالي شبکۀ پهناي باند وسیع          

هـاي    رود کامپیوترهاي رومیزي وسیله     مدت، انتظار می    در میان . اند  تري نبوده  گوناگونتر یا     ابتکاري
یابند، اما تجهیزات سـیار   وسیلۀ آنها به پهناي باند وسیع دسترسی می اي باشند که کاربران به   اصلی

. تـري درآینـده تبـدیل شـوند     توانند به نقـاط دسترسـی مهـم     و تلویزیون دیجیتالی می  1نسل سوم 
ویـژه از ایـن نظـر کـه      ماهیت ابزار دسترسی اثرات مهمی بر تجربۀ کاربر و مصرف محتوا دارد، به        

 .گیرد وسیلۀ ابزاري ثابت یا سیار صورت می آیا دسترسی به
ـ    کنـد، اسـتفاده    ع مـی بخش وسیعی از پهناي باند موجود براي محتوایی که کاربر تولید یـا توزی

فکـر، و حـوزة اجتمـاعی     پهناي باند، اجتماعات بـین خـانواده، همتایـان، گروههـاي هـم         . شود  می
بیــشتر ایــن ارتباطــات فراتــر از مــتن اســت و مــواردي چــون . ســازد را ممکــن مــیتــر  گــسترده
بعـضی از  . گیـرد  را در بر مـی  3پادکستهاو گذاري فایلها،  ، عکسها، ویدئو، به اشتراك2نویسی  وبالگ

  . به حساب آورد4عنوان آثار پهناي باند در شیوة زندگی دیجیتالی توان به این موارد را می
تـوان بـه صـورت نبـود      وسیلۀ کاربر را مـی    گیر است و محتواي تولید شده به        ایجاد محتوا زمان  

 دلیلـی  ،وايِ ایجـاد محتـ  از پایین به باال فرایند  . ها به حساب آورد     فرصت براي مصرف دیگر رسانه    
اي است که براي استفاده از پهنـاي بانـد و نیـز فقـدان خـدمات محتـوایی و یـا تولیـد                      کننده  قانع
اندك تغییـر    ها اندك   الگوهاي سنتی مصرف رسانه   . آید  اي، براي برخی کاربران به حساب می        حرفه
 غیرمتمرکـز  ۀرتبـ  سایتهاي هـم  وب. کنند تري را ایفا می کنند و بسیاري از کاربران نقش فعاالنه         می
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وکـار    تـا دالیـل کـسب   1دوسـتانه   محتـوا بیـشتر بـه دالیـل نـوع         . شوند  بیش از پیش محبوب می    
رود  وکـار محتـواي تجـاري از بـین مـی        شوند و بسیاري از دشواریهاي مدل کسب        سازماندهی می 

(Cawley and Preston 2007). 

  حفاظت دیجیتالی. 8-1-3
هـا و آرشـیوها بـه مقولـۀ حفاظـت         به بعد کتابخانـه    2000کند از سال      بیان می » جردن«چنانچه  

با این وجود استراتژیهاي حفاظت از مـواد دیجیتـالی هنـوز از بلـوغ        . اند  دیجیتالی بسیار توجه کرده   
کافی مانند آنچه که براي حفاظت مواد چاپی و حتی مواد آنالوگ مانند فیلمها و نوارهـاي صـوتی                    

د و با وجود شناخته شدن مـشکالت مـسیر حفاظـت دیجیتـالی     ایجاد شده است، بسیار فاصله دارن    
حلهـاي موجـود فقـط در     حلهایی بنیادینی براي حل این مشکالت یافت نشده اسـت و راه      هنوز راه 

  .(Jordan 2006)اند  سطح نمونه باقی مانده
هاي دیجیتالی و اطالعـات   و همکارانش نیز بیان می کنند دسترسی به داده   » الزینگر«چنانچه  

افزارهاي کاربردي است     این محیط در برگیرندة نرم    . تنها در محیط کامپیوتري خاصی ممکن است      
اسناد دیجیتـالی، غیـر   . شوند افزاري سازگار اجرا می که روي یک سیستم عامل با زیرساخت سخت   

 موادي که داده روي آن ذخیره شده اسـت  3 ممکن است به علت تباهی فیزیکی     2از نابودي عمدي  
افزاري به دلیل تغییر در فناوري جهت کشف رمز آنچه کـه ثبـت شـده     انی ابزار یا برنامۀ نرم   یا ناتو 

موضـوع  .  بیشتر نتیجۀ تکامـل فنـاوري اسـت   4منسوخ شدن فناوري. است، غیرقابل استفاده شوند  
برداري فایلهاي دیجیتـالی از یـک     یا نسخه6بازسازي است که  5دیگر مربوط به از بین رفتن رسانه      

اي جلـوگیري   کند تـا از منـسوخ شـدن رسـانه         ذخیره به ابزار دیگر از یک گونه، را ایجاب می          ابزار
شـرکت  . مـشاهده کـرد   » ورد«توان در انواع فایلهـاي پردازشـگر          نمونۀ بازر این تغییر را می     . شود

 فـراهم  7کننـدة قالـب فایـل    افـزار تبـدیل   افزار، نرم مایکروسافت براي هر نسخۀ قدیمی از این نرم       
 Lazinger, Negin, and)هـاي قـدیمی جلـوگیري کنـد      کند که از منسوخ شدن نـسخه  یم

Berman 2002).  
از دیدگاه سازنده، هزینۀ حفـظ  . با این حال سازگاري وارونه محدودیتهاي مربوط به خود را دارد    
ار افـز  سرانجام تولیدکننـدة نـرم    . سازگاري وارونه در طی چند نسخۀ متوالی بیشتر از سود آن است           

                                                
1 altruistic 
2 deliberate destruction 
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تواننـد بـه آن اطالعـات        کند و سازمانها دیگر نمـی       بعضی ویژگیهاي سازگاري وارونه را حذف می      
اسـتفادة  . افتـد   به دلیل نبود بازار از رواج می      1فناوریهاي بازیابی و بازنواخت   . دسترسی داشته باشند  

تـوان   یبـه عبـارت دیگـر مـ    . شود پیوسته از فناوریهاي منسوخ بیش از پیش مشکل و پرهزینه می    
توان ضمانت کرد که در وضعیت فعلی دانـش      درپی به رسانۀ دیگر منتقل کرد اما نمی        پی ها را   داده

اینکه آیا مواد از بین رفته مهم هستند یا خیر همیـشه مـشخص   .  منتقل شود2ها بدون تغییر پیشینه  
رایط ارزشـمند   نظر برسند، شاید با تغییـر در شـ          استفاده به   موادي که ممکن است اکنون بی     . نیست
تـر خواهـد شـد، و ایـن      گیري دربارة اینکه چه اسنادي شایستگی حفظ را دارند، مهم    تصمیم. شوند

شـود زیـرا نیازهـاي عملـی سـازمانها، و یـا            هاي در حال کاهش ذخیره انجام مـی         برخالف هزینه 
کننـده   نمندیهاي شخصی گستردة چند نفر، دربارة اینکه چه سندي باقی خواهد مانـد، تعیـی           عالقه

  .خواهد بود
دربارة منابع دیجیتالی نه تنها باید دربارة اینکه چه موادي باید نگهداري شوند، تـصمیم گرفـت        

هایی چون پیوند به دیگـر اسـناد و          مشخصه. بلکه باید دربارة حفظ عناصر منابع نیز تصمیم گرفت        
بنـابراین  . پذیر نیست   مکانتعامل تنها به شرط روزآمدسازي باقی خواهند ماند که این امر همیشه ا            

اینکه چه چیز باید حفظ شود همواره مسئله نیست، بلکه مسئله این است که چقدر از هر محتـواي                 
اي چـون   سازي منابع و نیـز اطالعـات زمینـه         گیرندة ذخیره  بر این امر در  . دیجیتالی باید حفظ شود   

آرشـیو ملـی   . دربـارة محتواهاسـت   اي و فراداده با نیاز به نو شدن همیشگی اطالعات دربارة رسانه 
ــترالیا ــی   3اســـ ــرح مـــ ــی مطـــ ــناد الکترونیکـــ ــراي اســـ ــالش را بـــ ــد  دو چـــ   کنـــ

(Lazinger, Negin, and Berman 2002):  
  اي که در زمان نیاز بتوان آنها را بازیابی کرد؛ گونه  حفظ اسناد به §
ه نابودسازي  و در نتیج4بار  اجتناب از حفظ اسنادي است که دیگر الزم نیستند تا از اضافه §

 .ی اسناد قدیمی جلوگیري شودبیهوده وکل
  :(Jordan 2006) دهد نشان میپنج مشکل اساسیِ حفاظت دیجیتالی را بررسی نوشتجات 

برخالف قالبهاي آنالوگ مانند میکروفیش فایلهاي دیجیتالی جز . مشکل مشاهده  §
افزاري و   نرمطول عمر کوتاه فناوریهاي. وسیلۀ کامپیوتر قابل مشاهده نیستند به

به این معنا . کند  میالزمرا همگام با تغییرات فناورانه افزاري توجه به قالبهاي خاص  سخت
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کارگیري آثار دیجیتالی ممکن است در آینده وجود نداشته باشد و  که فناوري الزم براي به
 .اي اندیشید باید براي آن چاره

سازي فایلها و رمزگذاري آنها  شردهکار رفته براي ف فناوریهاي به. 1مشکل رمزگذاري  §
اي را در ارتباط با دوام یا طول  براي هدفهاي مدیریت حقوق دیجیتالی، تهدیدهاي جدي

سازي و فناوریهاي  چنانچه بسیاري از الگوریتمهاي فشرده. کنند عمر فایلها مطرح می
 . ندمدیریت حقوق دیجیتالی خصوصی هستند و ممکن است در آینده وجود نداشته باش

یکپارچگی و تمامیت آثار دیجیتالی به پیوندهاي فایلهایی که فایل . کنش مشکل میان  §
توجه به مشکل . پذیر و گذرا هستند این پیوندها آسیب. سازند، بستگی دارد اصلی واحد را می

هاي حفاظتی الزم را  هاي ساختاري است که باید فراداده کنش یکی از وظایف فراداده میان
 . وندها بیفزایدبه این پی

ها و آرشیوها براي حفاظت مواد  اي که کتابخانه نقشهاي حفاظتی. مشکل حفاظت  §
اگر کتابها، . اند کنند به روشنی براي آثار دیجیتالی تعریف نشده اطالعاتی خود ایفا می

به آثار دیجیتالی تبدیل شوند، به دلیل رویکردهاي مانند آن ، و اه ها، مقاله نوشته دست
همچنین مشکالت موجود در مسیر یافتن . ون مدیریت فایل ممکن است از بین بروندگوناگ
اي که فایل از آن تهیه شده و اصالت آن در مقایسه با حالت چاپی بسیار زیاد   اصلی متن

 .خواهد بود
افزاري  از آنجایی که ممکن است یک اثر دیجیتالی در محیطهاي نرم. 2مشکل ترجمه  §

گوناگونی داشته باشد و یا متفاوت به نظر آید، ضمانت اینکه این اثر گوناگون کارکردهاي 
براي نمونه . در آینده هویت خود را حفظ کند و همان اثر قبلی قلمداد شود، مشکل است

سازي  توان به یک بازي ویدئویی اشاره کرد که محیط عملیاتی اصلی آن به روش نمونه می
ه بازي اجرا شد، سرعت بازي بسیار کندتر از نسخۀ با موفقیت حفظ شده بود، اما هنگامی ک

. تر از نسخۀ اصلی آن ذخیره کرده بود کننده، بازي را بسیار متفاوت تهیه. پیشین آن بود
بلکه باید الزم است گهداري محتوا نبنابراین، هنگام نگهداري از آثار دیجیتالی، ما نه تنها 

دو جنبه از . د نیز توجه داشتنده  نشان میبه رفتارهایی که چگونگی استفاده از محتوا را
سر«نگهداري دیجیتالی که  به آنها اشاره کرده است اما توضیحی براي آنها ارائه نشد » بِ

کهنگی نتیجۀ جانبی سرعت زیاد تغییرات فناوریهاي .  رسانه است3کهنگی و تنزل رتبۀ
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ي ذخیره شده در دیسکهاي ها توان به داده هاي بسیار متداول می از نمونه. کامپیوتري است
تنزل رتبه همان از . فالپی هشت اینچی اشاره کرد که امروزه غیرقابل بازیابی هستند

این دو جنبه . اند ها بر روي آن ذخیره شده اي است که داده کارافتادگی محمل فیزیکی
  . دربارة اطالعات آنالوگ نیز مصداق دارد

. یی بـراي بهبـود حفاظـت دیجیتـالی ارائـه کـرد      در مقابل چالشهاي مطرح شده باید رویکردها  
  .شوند  در ادامه بیان می،ارائه کرده است» جردن«برخی از راهکارهایی که 

حلهـاي   حلهـاي فنـی و برخـی نیازمنـد راه     کند که برخی از مشکالت، نیازمنـد راه     وي بیان می  
ی بـه تنهـایی و بـدون       حلهـاي فنـ     حل نیز از یکدیگر جدا نیـستند، راه         این دو راه  . سازمانی هستند 

حلهاي فنی، تعهدات سازمانی بیهوده       سازمان، ناکارآمد هستند، و بدون راه     تعهدات فردي و جمعی     
  . کند وي در ابتدا رویکردهاي فنی حفاظت دیجیتالی را مطرح می. خواهد بود

 فیزیکـی حفاظـت   ءعنوان یـک شـی   توان یک مدرك دیجیتالی را به به اعتقاد متخصصان نمی   
هـاي فیزیکـی مـدرك دیجیتـالی      جنبـه . تواند توانایی بازتولید آن را حفـظ کنـد   فرد، تنها می . کرد
حفاظـت از رسـانۀ فیزیکـی و    . شود که مدرك بر آن ذخیره شده است     اي تعیین می    وسیلۀ رسانه   به

در پیمایـشی  . تجهیزات الزم براي استفاده از آن، گزینۀ ماندگاري براي حفاظت دیجیتـالی نیـست     
هـاي موجـود در حفاظـت از         امون رویکردهاي اصلی حفاظت دیجیتالی انجـام شـد، گزینـه          که پیر 

نتایج نشان داد گرچه حفاظت از رسانۀ ذخیـره،     . مدارك بدون توجه به رسانۀ ذخیرة آنها تعیین شد        
دو جنبۀ مهم مـدیریت رسـانه کـه    . عملی نیست اما مدیریت درست رسانۀ ذخیره بسیار مهم است    

سـه رویکـرد کلـی حفاظـت     . سازي اسـت  باز و 1هاي پشتیبان شود، نسخه  اشاره میدر ادامه به آن   
  :(Jordan 2006, 286)اند از  ر متخصصان عبارتظدیجیتالی بر اساس ن

  :حفاظت از فناوري  §
افزار  اي نوشت تا دستورهایی را که در نرم افزار ویژه توان نرم می: سازي نمونه ¨

با . دافزار کنونی ترجمه کن قابل کاربرد در نرمرفت به دستورهاي  کار می قدیمی به
 .شود فراهم میافزار قدیمی در بسترهاي جدید  نرمامکان رشد این روش 

هاي  افزار قدیمی بر روي نسخه در این رویکرد، نرم: بندي هاي قابل شکل تراشه ¨
 .شود افزار متناسب با آن اجرا می اي از سخت سازي شده شبیه

توان ویژگیهاي قالب فایل را  می:  براي مشاهدة فایلهاي قدیمیافزاري بازتولید نرم ¨
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نگر کاربرد ندارد اما  این رویکرد در زمینۀ حفاظت گذشته: ماشینهاي مجازي ¨
حی شود که در آینده در هر محیطی اجرا اي طرا تواند به گونه افزار جدید می نرم

  .شود و در نتیجه کهنگی قالب فایل را کاهش دهد
  :مهاجرت  §

 این رویکرد، با باز کردن فایلهاي قدیمی در :افزار مهاجرت یک نسخه از نرم ¨
 .دهد شود، رخ می افزاري که براي ایجاد فایلها استفاده می هاي جدیدتر نرم نسخه

ین رویکرد شامل تبدیل انواع مختلفی از قالبها به یک  ا:استاندارد کردن قالب ¨
هایی از این رویکرد حفاظت شامل تبدیل مدارك  نمونه. قالب ویژه و استاندارد است

ساده و نیز تبدیل فایلهاي تصویري به قالب » اسکی«متنی در قالبی خاص به متن 
 . است1».فا.آي.تی«
ژگیهاي اصلی یک مدرك  در این رویکرد وی:2تبدیل مدل شیء تایپ شده ¨

براي نمونه، تبدیل یک مدرك . شود هنگام تبدیل به قالبهاي جدیدتر حفظ می
ویژگیهاي تصویري الزم براي فایل اصلی را » .اف.دي. پی«به یک فایل » ورد«

 .نماید حفظ می
اي که باید نگهداري   این رویکرد، مدارك دیجیتالی:3»سنگهاي رزتا«ترجمۀ  ¨

در آینده، . کند سازي آنالوگ از همان مدارك مقایسه می نهشوند را با یک نمو
توان با استفاده از نسخۀ آنالوگ، نسخۀ جدیدي از مدارك ایجاد کرد تا بتوان  می

 .ویژگیهاي مشابه را در قالبهاي دیجیتالی قدیمی و کنونی تعریف کرد
دل جاي استفاده از یک م است اما به» سنگهاي رزتا« شبیه :قالب مبادلۀ شی ¨

کند تا بتواند مبادلۀ  مرجع آنالوگ، از یک مدل مفهومی مشترك استفاده می
  .اطالعات را بین سیستمهاي ناهمگن ممکن سازد

این رویکرد ترکیبی از رویکردهاي یاد شدة پیشین است اما بر مدیریت : حفاظت از آرشیوها  §
اي که  نبۀ فنیج.  تأکید دارد4».اس.آي.اي.او«مدارك دیجیتالی در درون مدل مرجع 

سازد این است که آرشیوهاي ماندگار،   را از استراتژیهاي دیگر متمایز می5آرشیوهاي ماندگار
                                                
1 TIFF 
2 Typed Object Model (TOM) 
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افزار  افزار یا نرم ویژگیهاي اصلی اشیایی را که باید نگهداري شوند، مستقل از هر سخت
 شوند قسمتهاي مهمی از فایلهاي اطالعاتی که نگهداري می. کنند دیگري مفصل بیان می

شوند که این برچسبها، ویژگیهاي  شناسایی می» .ال.ام.ایکس«با استفاده از برچسبهاي 
 .کنند سازي فعالیتهاي نگهداري در آینده کدگذاري می اصلی را براي آسان

ها و آرشـیوهایی کـه بـه حفاظـت محتـواي دیجیتـالی اهمیـت         معتقد است کتابخانه  » جردن«
چالـشهاي حفاظـت دیجیتـالی،    . اي را تـدوین کننـد      یمـشیِ حفاظـت دیجیتـال       دهند، باید خط    می

گوناگونی رویکردهاي موجود، و نقش استانداردهاي فنی و سازمانی، همگی بیـانگر پیچیـدگیهایی          
 :شدة حفاظت باید به نکات زیر توجه داشت مشی نوشته در خط. است که باید بدانها توجه داشت

 بند است؛  پاي سازمان به استانداردهاي کنونی و نوپدید حفاظت §
دست آوردن، ذخیره، حفاظت، و دسترسی به مواد   مسیرهایی که الزم است سازمان براي به §

دیجیتالی طی کند تعیین و نیز مالحظات و نیازمندیهاي اخالقی، مالی، و قانونی در نظر 
 گرفته شود؛

 وکار الزم براي انجام تعهدات رسمی حفاظت دیجیتالی تدوین شود؛  طرحهاي کسب §
 جزئیات زیرساخت فنی سازمان پشتیبان حفاظت دیجیتالی تعیین شود؛  §
 سازمان براي حفظ امنیت و یکپارچگی داراییهاي دیجیتالی آن 1 پروتکلها و محافظهاي §

 تعیین شود؛
مشیهاي نگهداري منابع  گو براي ضمانت اینکه فعالیتها و خط اي پاسخ  تدوین برنامه §

 .شود  برده میکار دیجیتالی مستند، تقسیم، و به

  مدیریت حقوق دیجیتالی. 8-2
بـه ایـن   . شـود   در توزیع محتواي دیجیتالی به کاربران مطرح می   2مسئلۀ مدیریت حقوق دیجیتالی   

کنندة محتوا از دسترسی کاربر به محتواي الکترونیکـی بـر اسـاس ضـوابطی کـه        ترتیب که فراهم  
ط در فـایلی بـه نـام حقـوق محتـوا        ایـن شـرای   . شـوند   مالک محتوا تعیین کرده است، مطمئن می      

عنوان مثال محتوا باید به مـدت یـک    بنابراین مالک محتوا براي تعیین اینکه به. شوند مشخص می 
مـدیریت  . تواند از مـدیریت حقـوق دیجیتـالی اسـتفاده کنـد      ماه و یا براي ده بار استفاده شود، می       

 اسـتاندارد  30شـکل  . گرفتـه شـود  کـار   تواند جهت قفل گذاشتن بر محتوا بـه    حقوق دیجیتالی می  



  تالیمحتواي دیج

کنندگان نیز باید بـراي       که محتوا از حفاظت مدیریت حقوق دیجیتالی برخوردار است، دریافت           هنگامی
یکـی از  . ننـد ک استفاده از محتوا پول پرداخت کنند و با این کار فایلی به نام حقـوق محتـوا دریافـت مـی       

رمزنگـاري و رمزگـشایی را   .  اسـت 1هاي مهم اما نه ضروري مدیریت حقوق دیجیتال، رمزنگـاري         مؤلفه
تـوان بـراي     را مـی 2توان براي قفل و باز کردن محتواي دیجیتالی استفاده کرد و امـضاي دیجیتـالی      می

  .(Irwin 2005)اطمینان از اینکه فایل اطالعات حقوق از طرف مالک محتواست، استفاده کرد 
 

  
  استاندارد معماري مدیریت حقوق دیجیتالی . 30شکل 

  (Irwin 2005)و فرایند خرید 
 

مسائلی که کشورهاي توسعه یافته دربارة مدیریت حقوق دیجیتالی بـا آن مواجـه هـستند بـه دلیـل                    
کلی تکامـل  طور  اي، و به وکار شبکه مشیهاي گوناگون در بین کشورها، گسترش کسب        ایدئولوژیها و خط  
 از دیـدگاه فنـی بـه دلیـل     3در این زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی. تر شده است  فناوري، پیچیده 

این بخشنامه حمایت از افراد .  صادر شد، پیچیده است1995 اکتبر 24شوراي اروپا که در تاریخ  4بخشنامۀ
بسیاري از مقررات بخـشنامه بـه   . دده هاي شخصی آنها شرح می جایی آزاد داده را از نظر پردازش و جابه    

  .استانداردهاي غیررسمی و جهانی اروپا قابل تبدیل هستند
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کنیم تا قابلیت اعمال فناوري مدیریت حقـوق دیجیتـالی را بـراي مـدیریت            در ادامه تالش می   
طـور اساسـی بـراي        مدیریت حقوق دیجیتالی، فناوري است که به      .  بررسی کنیم  1حقوق خصوصی 

یع کنترل شدة اطالعات دیجیتالی و از بین بردن شکافهاي قانون حق مؤلف ایجاد           سازي توز   آسان
کـارگیري محتـواي دیجیتـالی بـا      یکی از مزایاي آن این است که روشـی را بـراي بـه        . شده است 

ایـن  . کنـد  ، صدور مجوز، و توانایی تغییر دسترسی به محتوا را ممکن می          2حفاظت مداوم اطالعات  
ـ          هاي داده وسیلۀ پایگاه  امر به  ه کمـک  اي که تراکنشها و روابط بین حقوق، فعالیتها، و بخـشها را ب

 سیستم مـدیریت  دهد، می نشان 31چنانچه شکل. شود کنند، انجام می   چند فناوري سازماندهی می   
 خـود را  3کننده، دارایی الکترونیکـی  یک مالک یا توزیع. کند صورت زیر عمل می     حقوق دیجیتال به  

. کنـد  صورت قالبی مناسب براي مصرف نهایی تبدیل می دهد تا آن را به  می 4يدبن  ستهمسئول ب به  
 محتوا را براي حفاظت در برابر استفادة غیرمجاز رمزنگـاري و فـراداده را بـه آن    يبند بستهمسئول  

کنـد بلکـه اطالعـاتی را دربـارة اینکـه در چـه        تنها محتوا را مشخص می  فراداده نه . کند  اضافه می 
ـرورِ مـدیریت حقـوق     . بر به محتوا دسترسـی داشـته باشـد، در خـود دارد     شرایطی کار  کـامپیوتر س

شود، داراییهـایی کـه در پایگاههـاي     دیجیتالی، که گاه کامپیوتر سرور اعطاي حقوق نیز نامیده می     
بنـابراین جـدایی بـین محتـوا و حقـوق      . کنـد  اطالعاتی گوناگون ذخیره شـده را سـازماندهی مـی     

  . مبناي مدیریت حقوق دیجیتالی استمهم و ی بسیارهوممفآن دسترسی به 
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  سیستم مدیریت حقوق دیجیتالی. 31شکل 

  

طـور   چه کاري انجام دهد؟ بهتواند با محتوا     میکه کاربر   دهد    نشان می طور دقیق       این حقوق به  
تفاده بـراي بیـان ایـن حقـوق اسـ      2».ال.آر.دي.اُ«و  1».ال.ام.آر.ایکـس  «معمول از چند زبان مانند    

  .شود می
کند و جزئیـاتی را    وکاري را براي توزیع تجاري محتوا اجرا می         زبان مدیریت حقوق، مدل کسب    

براي دیدن یـا    . گذارد  در اختیار می  ... هاي مختلف مدلهاي خرید، مدلهاي استفاده، و          پیرامون گونه 
ـرور     نـرم وسیلۀ مدیریت حقوق دیجیتـالی، کـاربر بایـد از    نمایش محتواي مدیریت شده به     افـزار س

 را بـر عهـده   3افزار مسئولیت احـراز هویـت کـاربر    این نرم. مشتري روي کامپیوتر خود استفاده کند 
هدف این است که مطمـئن شـویم تنهـا افـراد          . سازد  دارد و دسترسی ایمن به محتوا را فراهم می        

  .مجاز به استفاده از محتوا به آن دسترسی دارند
اي کـه از   هـاي مختلـف محتـوا و توزیـع محتـواي چندالیـه              نـه مدیریت حقوق دیجیتـالی، گو    
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گذاري محتوا شامل الگوریتمهاي رمزگـذاري و کنتـرل دسترسـی، تـا سـنجش                 سازوکارهاي قفل 
معمـاري مـدیریت حقـوق    . دهـد  ها را مطابقت مـی     محتوا، فرایندهاي پرداخت، و نگهداري پیشینه     

یابی، انتقال، و استفاده از داراییهاي دیجیتـالی       دیجیتالی از توصیف، داد و ستد، حفاظت، کنترل، رد        
تواننـد دسترسـی بـه فایـل      براي مثال، فناوریهاي مدیریت حقوق دیجیتالی مـی  . کند  پشتیبانی می 

شامل نمایش روي صفحۀ مانیتور، تعداد بازدیدها، مدت زمان بازدیدها، و اسـتفاده از فایـل شـامل     
  .پ، و ذخیره را کنترل کنندبرداري، چا گذاري، نسخه تغییر، به اشتراك

تواننـد در سیـستم عامـل یـا      کنند مـی  فناوریهایی که از مدیریت حقوق دیجیتالی پشتیبانی می       
  .افزار موجود در بعضی تجهیزات تعبیه شوند افزار برنامه گنجانده شوند و یا اینکه در سخت نرم

تواننـد وجـود داشـته      فراوانی مـی  1در سیستم مدیریت حقوق حریم خصوصی پردازشگران دادة       
هـاي    مؤلفـه 33با توجه بـه شـکل   . هاي موجود از منابع گوناگونی سر و کار دارند   باشند که با داده   

کننـدگان داده   وسـیلۀ نظـارت   دهندة سیستم مدیریت حقوق حریم خصوصی کـه بـه           اصلی تشکیل 
  :اند از شوند، عبارت مدیریت می

 که رابط کاربري را براي تمامی 2دهکنندة دا  کامپیوتر سرور مبتنی بر وب نظارت §
انجام أیید در سیستم مدیریت حقوق دیجیتالی پس از اینکه ت. کند کنندگان فراهم می شرکت

یابد که مستندسازي   به محتواي کاربر تعلق اختصاص می3فرد جهانی  شد، شناسۀ منحصر به
 خصوصی باید به در این بین سیستم مدیریت حقوق حریم. کند پیشینۀ افراد را ممکن می

 .ساز باشد اي براي نیاز ایمن دنبال چاره
هایی براي ارائۀ   بلوك کامپیوتر سرور مدیریت حقوق حریم خصوصی که شامل مؤلفه §

هاي شخصی در سیستم مدیریت حقوق حریم  داده. خدمات اساسی این مدیریت است
 دیجیتال را خصوصی نقش مشابه به نقش دارایی حفاظت شده در سیستم مدیریت حقوق

مالک داده محتوا یا داده را به کامپیوتر سرور مدیریت حقوق حریم خصوصی . کنند ایفا می
کنندة داده مدیریت  وسیلۀ نظارت سپارد که در آن داده محافظت و در غیر این صورت به می
هاي گوناگون داده  این بلوك براي عملی کردن فعالیتهایش باید از مجموعه. شود می

همچنین تبادل داده با پردازشگران داده را کنترل کند تا اهداف . ي و استفاده کندنگهدار
پایگاههاي اطالعاتی گوناگونی در کامپیوتر . گوناگون پردازش یک سازمان را برآورده سازد

پایگاه اطالعاتی حقوق که . شود سرور مدیریت حقوق حریم خصوصی نگهداري می
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. گذارد هاي شخصی در سیستم در اختیار می ریت دادهاطالعاتی را دربارة چگونگی مدی
همچنین پایگاههاي اطالعاتی که شامل پردازشگر داده و اطالعات ارجاعی موضوع داده 
هستند، و نیز گزارش فعالیت جهت گردآوري اطالعات مربوط به عملکرد سیستم مدیریت 

 مدیریت حقوق که در سیستم جالب اینکه در حالی. حقوق حریم خصوصی وجود دارند
دیجیتالی امکان ردیابی بدون کنترل کاربر وجود دارد، در مدیریت حقوق حریم خصوصی 

 . )32شکل  (شود کنندة داده نظارت می  فعالیتهاي پردازشگر و کنترل و کند شرایط تغییر می

  

  
  سیستم مدیریت حقوق حریم خصوصی. 32شکل 

  

هاي سیـستمهاي مـدیریت حقـوق     ین مؤلفه شباهتهاي آشکاري را ب32 و   31مقایسۀ شکلهاي   
 ایـن مقایـسه را نـشان    11جـدول  . دهـد  حریم خصوصی و مدیریت حقوق دیجیتـالی نـشان مـی        

  .در سطح سازمانی نیز تفاوتهاي مهمی بین این دو سیستم وجود دارد. دهد می
توان با موجودیتهاي مجـاز   هاي سیستم در مدلهاي مدیریت حقوق حریم خصوصی را می         مؤلفه
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توجه گسترده به فعالیتهاي سازمانی پیرامون حریم خصوصی بـه اضـافۀ قابلیـت      ترین روش     واضح
 از یک شرکت معروف و قابـل   1نظارت قوي به کمک سیستمهاي بازبینی خارجی حریم خصوصی        

  .(Kenny and Korba 2002) است 2اعتماد
 

  هاي سیستم در مقایسۀ مؤلفه. 11جدول 
DRM و PRM (Kenny and Korba 2002) 

 DRMتوضیحات  DRMمولفۀ  PRMتوضیحات   PRMمولفۀ 

  موضوع داده

موضوع داده، مـدیریت داده را بـه        
کند و  کنندة داده واگذار می  کنترل

وي داده را، از جمله توزیـع آن بـه    
  .کند پردازشگران را مدیریت می

  مالک

مالک دارایی الکترونیکی خود را  
ــرور   ــار س ــع در اختی جهــت توزی

»DRM «  خالف بـر . دهـد   قرار مـی
ــاي خــود  ــشتر » PRM«همت کــه بی

موضوع داده در آن مطرح است و 
ــا    ــسه بـ ــی در مقایـ ــان کمـ مالکـ

  .موضوعات داده وجود دارد

  کنندة داده کنترل
رور کامپیوتر س  
  مبتنی بر وب

عنـوان مجـري      کنندة داده به    کنترل
شرایط الزم براي استفادة مرتبط با      

ــا   داده ــراهم و ب هــاي شخــصی را ف
وسـیلۀ گـزارش    بهگویی که     جواب

ــی   ــراهم م ــصل ف ــل   مف ــود، عم ش
اي را  سـرور وب میـانجی  . کنـد   می

ــی ــه  در اختیــــار مــ ــذارد و بــ گــ
ــوعات داده دیــــدگاههاي   موضــ
ــدگاه  ــون دیــ ــاگونی همچــ گونــ

کنـد و کـاربران       مخالفت اعطا مـی   
هاي شخصی خود  توانند به داده   می

ــا را   دسترســی داشــته باشــند و آنه
نظرات . اصالح، لغو، و حفظ کنند    

مدیریتی عملکرد سیستم در اختیار    

  کنندة محتوا فراهم
رور کامپیوتر س  
  مبتنی بر وب

رور وب فـراهم     کننـدة   کامپیوتر س
کند   اي را فراهم می    محتوا، واسطه 

ــت      ــتفاده جه ــر اس ــالوه ب ــه ع ک
مدیریت سیستم، به کاربران اجازه 

هـاي شخـصی را در        دهد داده   می
ــد  آن ــداري کنن ــان . جــا نگه مالک

ــی ــتفاده و   م ــات اس ــد اطالع توانن
هاي  دیگر اطالعات مربوط به داده

  .آنها را ردیابی کنند
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  هاي سیستم در مقایسۀ مؤلفه. 11جدول 
DRM و PRM (Kenny and Korba 2002) 

 

در اینجا به قوانین مربوط به حـریم       
گانـۀ    شخصی کـه موجودیـت سـه      

منـدیها، و مقتـضیات       حقوق، عالقه 
  .شود کند، پرداخته می را اجرا می

کامپیوتر 
رور  س»DRM«  

» DRM«ســـــــرور کــــــامپیوتر  
ــه    ــت ک ــوانینی اس ــدة ق دربرگیرن
روش مدیریت دارایـی مالکـان و       

  .کند تعامل مشترکان را ارائه می
  

 

ــه ــوع داده در  داده بـ ــیلۀ موضـ وسـ
شــود و تــا    اختیــار گذاشــته مــی  

توان آن را بـراي فـرد         اي می   اندازه
  .ردگیري کرد

  دارایی

داراییهــاي الکترونیکـــی جهـــت  
مالـک  وسـیلۀ    شده به   توزیع کنترل 

ــستم  ــار سی ــرار » DRM«در اختی ق
  .گیرد می

  

 

ــدة   ــت ش ــی محافظ ، »DRM«دارای
اي اسـت کـه بـه     اطالعات شخصی 

کنندة داده سپرده شده است       کنترل
و بــا اســتفاده از حفاظــت از داده   

تعـداد  . شـود  نگهداري و توزیع می 
موجودیتهایی که دارایی بـین آنهـا    

ــه اشــتراك گذاشــته مــی شــود از  ب
ــناریو دارایــ  ــت شــدة  س ی محافظ

»DRM «کمتر است. 

دارایی 
  محافظت شده

دارایی محافظت شده با استفاده از  
حفاظت از اطالعات نگهـداري و      

ــی ــل م ــه . شــود تحوی دسترســی ب
مشیِ اسـتفاده     وسیلۀ خط   دارایی به 

ممکـن  . شـود   از حقوق کنترل می   
ــی    ــه دارای ــادي ب ــراد زی اســت اف
  .حفاظت شده دسترسی پیدا کنند

 

 

تواننـد آن را بـراي    کند که مالکان محتوا می اي را توصیف می     ق دیجیتالی فناوري  مدیریت حقو 
کار ببرند و مجاز بودن عملـی محتـوا و ارائـۀ پیوسـتۀ آن بـر        حفاظت از محتواي دیجیتالی خود به     

ایـن سیـستم از دو مؤلفـۀ مجـزا شـامل مولفـۀ محتـوا و مولفـۀ                 . سازد  روي اینترنت را ممکن می    
  .مؤلفۀ محتوا وظیفۀ مشخص کردن و حفاظت از محتوا را دارد. یل شده است تشک1نامه گواهی

محتوا با استفاده از فرادادة تعبیه شده، که نشانگرهایی چون نام کاربر، مالک حق مؤلف، تـاریخ           
ایجاد محتوا، عنوان، اندازه، و برخی نشانگرهاي خاص را مانند شمارة شابک بـراي کتابهـا ذخیـره        
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نگـاري عالمتـی را در خـود       انگـشت . شـود   بندي شود، تأیید می     اینکه با استفاده از کدگذاري بسته     
  .کند کند بلکه از الگوریتمی جهت ایجاد کدي خاص از محتوا، استفاده می محتوا تعبیه نمی

توان با خروجـی الگـوریتم     یافته به محتوا براي شناسایی آن را میکد منحصر به فرد اختصاص   
تواند براي پیـشگیري از       عالمت می . کند  کاري عالمتی را در محتوا تعبیه می        نقش  آب. مقایسه کرد 

. برداران باتجربه غیرقابل مشاهده باشد      کاربرد نادرست قابل مشاهده یا براي به دام انداختن نسخه         
یریت حقوق از یک روبات براي کنترل پیوستۀ سایتها یـا گروههـاي خبـري و              نوعی از سیستم مد   

هاي داراییهاي محافظت شده را بیابـد و   کند تا تمام نمونه   سازي اشیاي دیجیتالی استفاده می      نمایه
  .گزارشهاي مفصلی براي کاربرد ایجاد کند

یري غیرمجـاز از محتـوا   کارگ شود، بلکه مکان و به      افزاري نمی    نرم 2چنین سیستمی مانع سرقت   
مولفـۀ  . گرچه بر اساس تعریف این خدمات محدود بـه اسـتفادة اینترنتـی اسـت         . کند  را ردیابی می  

کند، به کـاربر   نامه، دسترسی به محتوا، و قوانین خاصی که استفادة کاربر از داده را کنترل می        اجازه
اننـد اینکـه آیـا کـاربر اجـازة      سیـستمهاي اولیـه تنهـا امکانـات ابتـدایی، م        . کنـد   نهایی اعطا مـی   

تـر امکـان    کردند اما سیـستمهاي پیچیـده   برداري یا چاپ را دارد یا خیر، را به کاربر اعطا می      نسخه
تـر کمـک    گذارند که به مـدلهاي تجـاري جـذاب    تري را در اختیار می    تنظیمات و امکانات منعطف   

  .کنند می
مایکروسـافت وینـدوز   « برنامـه  نمونۀ چنین سیستمهایی، سیـستم مـدیریت حقـوق دیجیتـالی     

توانـد   اي داشته باشـد، مـی   که مجوز معتبري جداگانه در این سیستم کاربر در صورتی   .  است 3»مدیا
کاربري که قصد باز کردن فایلی را داشته باشد کـه بـراي آن مجـوز نداشـته               . محتوا را توزیع کند   

شود تا جزئیاتی دربارة شـیوة       سایت سیستمهاي مدیریت محتواي دیجیتال متصل می        باشد، به وب  
تـوان   شـود و مجـوز را مـی    به کاربر حق انتخابهاي مختلفی داده مـی  . گرفتن مجوز را مطالعه کند    

طوري تغییر داد که دیده شدن محتوا به صورت نامحدود و براي تعـداد مشخـصی پخـش دوبـاره      
 مـشخص مـشاهده   تواند مشخص کند فایلها تنها بین تاریخهـاي  مجوز همچنین می . ممکن باشد 

  .کار رود  و نیز دانلودها به4دار اي دنباله شوند و جهت فایلهاي زنجیره
افـزار   که مجـوز داده شـده مـرتبط بـا نـرم      روندة محتوا و نیز مجوز نظارت، هنگامی    توزیع پیش 

این بـه معنـی آن اسـت     . شود  پخش خاصی است که تنها روي یک کامپیوتر است، نیز کنترل می           
توانـد محتـوا را مـشاهده کنـد و       محتوایی را به دوست خود بدهد، دوست وي نمی که اگر کاربري  
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حتی اگر دوست وي مجوز را دریافت کند باز هم وضع به همـین صـورت اسـت، چـون آن فایـل            
دهـد انـواع    پذیري به مالکـان محتـوا امکـان مـی     این انعطاف. کند افزار پخش او کار نمی      روي نرم 

وري را به همـراه دارد   را ایجاد کنند و براي مالک محتوا افزایش بهره        وکار    کسبمدلهاي گوناگون   
عنـوان واسـطۀ    کند، بـه   مالک درآمد مجوز را از سیستم مدیریت حقوق دریافت می      که    وقتیزیرا تا   

  .شود توزیع شناخته می
سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتالی نقاط ضعفی نیز دارنـد و کـاربرد آن از سـوي کـاربران و                 

پـذیري رمزگـذاري    مالکان محتـوا نگـران آسـیب   . مالکان با بدبینی و انتقاد مواجه شده است       حتی  
نسبت به حمالت هستند و کاربران از اینکه سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتالی آسـانی اسـتفاده           

بخشی و انتقال در سرتاسـر پایگاههـاي مختلـف بـه        تعامل بین . دهند، شکایت دارند    را کاهش می  
بنـابراین  . کـار گرفتـه شـده اسـت     هـا بـه   اي سازگاري بستگی دارد که در تمامی رسانه       استاندارده

موفقیت مدیریت حقوق دیجیتالی به استانداردهایی بستگی دارد کـه بـراي کـاربر قابلیـت تعامـل                
برخـی  . کننـد  کند و نیز از مالکـان محتـوا حمایـت مـی             بخشی و همکاري متقابل را ایجاد می        بین

وسیلۀ سیستم مدیریت حقوق دیجیتالی ایجاد شـده    محدودیت در کاربرد که به   دهند که   هشدار می 
هـاي   در قانون طراحیهاي حق مؤلف و پروانه      چنانکه   شاید تا آنجایی پیش رود که به کاربر،          ،است

عالوه بر این، به دلیـل  .  و دیگر قوانین وارد شده است، اجازة استفادة منطقی را ندهند      1ثبت اختراع 
دگیري استفاده از محتوا، سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتالی باعث نگرانیهاي مربـوط            کنترل و ر  

  .اند به حریم خصوصی شده
توزیع پیوسـتۀ اینترنتـی   . اند البته این سیستمها فرصتهایی را نیز براي مالکان محتوا ایجاد کرده          

تر توزیـع   هاي سنتی   ، گونه تواند امکاناتی جالب به همراه، و یا جایگزین         آثار براي مالکان محتوا می    
گـران   در واقع تحلیل. شوند بندي، بازاریابی، و توزیع می هاي بسته  باشد چرا که باعث کاهش هزینه     

اند که مدلهاي تجاري که در توزیع واحدهاي یک اثر داراي حق مؤلـف و بـا هزینـۀ        پیشنهاد کرده 
  .کمتر نقش دارند، کمتر در معرض سرقت هستند

مالک محتوا این است که از وجـود محافظـت کـافی و از امنیـت سیـستم در      مسئلۀ مهم براي    
هـاي غیرمجـاز محتـوا منجـر       برابر استفادة غیرقانونی مطمئن باشد زیرا این امر به توزیـع نـسخه            

این امیدواري بیش از پیش وجود دارد که سیستمهاي جدیـد مـدیریت حقـوق دیجیتـالی           . شود  می
مدلهاي جدید پرداختی براي ایجاد شرایط استفادة اینترنتـی  .  کننداین حفاظت را براي کاربر فراهم  

. رسـانند    سرعت بـه محتـواي مدنظرشـان مـی          اند که کاربران را به      محتواي دیجیتال شکل گرفته   
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توان ارزیـابی و بـر    ن نوع اشتراك به مواد داراي حق مؤلف را می     ای. همزمان درخواست هزینه کرد   
  .اساس آن هزینه دریافت کرد

 وارد سیـستم  1خواهند تا با شمارة کـاربري پرداختـی         کنندگان محتوا از کاربر می      برخی از تأمین  
 را آوري محتـوا  وسیلۀ پیام کوتاهی به محتوا دسترسی داشته باشند، که هزینـۀ فـراهم      شوند و یا به   
کنندگان محتـوا تـشویق       هاي مجاز از تأمین     برخی نیز مشتریان را به خرید نسخه      . کند  پرداخت می 

کنندگان محصوالت دیگر با ارزشِ افزوده، محصوالت و خـدمات اضـافی و        کنند که این تأمین     می
  .کنند شود را عرضه می اي که در بازار معمولی یافت نمی یا تولیدات سفارشی
سیقی در تدبیر محصوالت دیگر پیشگام بودند و تجهیزات انتقال اطالعات به            فروشگاههاي مو 

دهـد تـا بـه     این امر به مشتریان اجـازه مـی  .  را در فروشگاههاي خود رایج کردند     2لوحهاي فشرده 
دانلودکنندگان بیشتر دانلود آهنگها از اینترنت را چنین توجیـه         . دلخواه خود موسیقی گردآوري کنند    

کـه آنهـا    نصاف نیست براي کل یک آلبوم موسیقی از آنها پول گرفته شـود در حـالی      کنند که ا    می
کارگیري سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتالی با مدلهاي پیـشرفتۀ   به. خواستند تنها یک آهنگ می  

اعطاي مجوز این قابلیت را دارد تا مجوزدهی محتواي مرکب همچون برنامۀ اخبـار را بـه آسـانی                   
وسـیلۀ مـدلهاي     توانـد بـه     چنانکه هر مجوز الزمی براي تولیدکننده یا کاربر مـی         . پذیر نماید   امکان

اعطاي مجوز ارزیابی و شود و به دست آید و بدون دسته بندي براي مناسبات پیچیده بعدي تأیید                  
  .شود

منـد   چنانکه پیش از این اشاره شد مالکان محتوا تمایل دارند تا از یک محمل توزیع جدید بهره            
توانند محتوا را در اختیار سـایر کـاربران قـرار دهنـد تـا آنهـا             طوري که کاربران مجاز می      بهشوند،  

دست آورنـد،   اي را از طریق سیستم پیوستۀ اینترنتی مدیریت حقوق دیجیتالی به    مجوزهاي جداگانه 
که مالکان نیز حق امتیازهاي مناسب را از طریق سیستم تسویه حـساب مـدیریت حقـوق                  در حالی 

هـاي آن ایـن اسـت کـه      این فرصتها در این محمل وجود دارد و نشانه. کنند تالی دریافت می  دیجی
روزي کـه امکـان چـاپ در ایـن     . تر حرکت مـی کننـد   کاربران و مالکان محتوا با همدیگر نزدیک     

. مشاهده خواهد شداین صنعت با دنیاي جدید      از سازگاري   هاي بیشتري     محمل فراهم شود، نشانه   
پذیر نماید و کمـک    دارند که این اقدام سازگاري با استانداردهاي این صنعت را امکان         برخی اعتقاد 

 . (Craig and Graham 2003)کند تا سیاستهاي همگانی بین گروههاي رقیب ایجاد شود 

  رایت کپی. 8-2-1
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همچنـین  . کند برداري غیرقانونی و توزیع عمومی آثار داراي حق مؤلف جلوگیري می      ز نسخه قطع ا 
برداري و توزیع آثار حـوزة عمـومی ماننـد آثـار داراي حـق             تواند به آسانی از نسخه      فراتر از آن می   

 دهد که اجراهـاي  عالوه بر این، اگرچه قانون حق مؤلف به مالکان امتیاز می   . مؤلف جلوگیري کنند  
 را مـدیریت حقـوق دیجیتـالی   عمومی و نمایش این آثار را در کنترل داشـته باشـند، سیـستمهاي             

  .توان براي کنترل اجراي خصوصی و نمایش محتواي دیجیتالی استفاده کرد می
این فناوریها در واقع نه تنهادربارة مدیریت حقوق دیجیتالی هستند بلکه براي مـدیریت برخـی                

اگر سیـستمهاي  . روند  کار می   وسیلۀ اطالعات دیجیتالی به     اي گوناگون به  مجوزها براي انجام کاره   
اي   دربارة مدیریت دیجیتالی حقـوق هـستند، پـس الزم اسـت بـه گونـه          مدیریت حقوق دیجیتالی  

تاکنون زبانهـاي ابـراز   . طراحی شوند که کاربران نیز بتوانند حقوق خود را با حق مؤلف ابراز نمایند             
اي براي ایجـاد ابـراز مفهومهـایی همچـون اسـتفادة منـصفانه          معنا شناسی   فاقد 1حقوق دیجیتالی 

توانـد    بدون واژگان این زبان که قابلیت ابـراز آنهـا را دارد، نمـی            مدیریت حقوق دیجیتالی  . اند  بوده
اي جهـت ابـراز حقـوق      حتی اگر این زبانها، باعث ایجاد معناشناسی      . حقوق کاربران را فراهم سازد    

وسیلۀ قانون یـا بـه دلیـل     شاید مالکان محتوا از ابراز آنها دست بکشند مگر اینکه به         کاربران شود،   
  .(Samuelson 2003) رقابت مجبور به این کار شوند

  )واترمارکینگ (کاري نقش آب  ودیجیتالیامضاي . 8-2-2
کـارگیري امـضاي دیجیتـالی و     از رویکردهاي رایج براي حفاظت از محتواي پویاي دیجیتـالی بـه    

  .پردازیم کاري است که در ادامه به آنها می نقش آب
  امضاي دیجیتالی. 8-2-2-1

  اولیـه اسـت  يترین کدنویسیها یکی از مهمو یندي آسان ا فری یک سند دیجیتال یامضاي دیجیتال 
تـوان بـه    ها می استانداردۀ ایناز جمل. ایجاد شده استالمللی  استانداردهاي ملی و بین که براي آن    

ملـی اسـتانداردها و فنـاوري،    ۀ سـس ؤممحصول  2 ایاالت متحدة آمریکایامضاي دیجیتال استاندارد  
ــه ــد   اي از الگوریتم مجموع ــشی مانن ــتانداردهاي چندبخ ــشنهادي و اس ــاي پی ، »ISO/IEC«ه

»ISO/IEC9796« و ،»ISO/IEC14888 «اشاره داشت.  
، احـراز   3رچگی پیـام  یکپاکند شامل     ی فراهم می   که امضاي دیجیتال   اي  ترین خدمات ایمنی   مهم

که تمامی اسـتانداردهاي امـضاها، از جملـه         باید توجه داشت    .  است 4هویت ابتدایی، و فقدان انکار    



  فصل هشتم ـ ابعاد مدیریتی

کـار برنـد و       بـه پردازند که کدام الگـوریتم را        به این می   »ISO/IEC «و »DSS «استانداردهاي
  .هاي امضا شده، اهمیت ندارند دادهنوع از اینکه چه 

د امـضاي   أییـ ینـد ت   ممکن است در فرا    محتواي پویا با  اسناد دیجیتالی    دهد  نوشتجات نشان می  
. شود تا به برخی از این مشکالت اشـاره شـود       در اینجا تالش می    .جاد کنند ی مشکالتی ای  دیجیتال

شـود و سـپس بـا اشـاره بـه       اشـاره مـی  پویا با محتواي امضاي اسناد دیجیتالی ۀ  لئمسادامه به   در  
مطرح شـده  حلهاي موجود براي مسائل   اهکامپیوتري رمضا در سیستم   یتهاي ممکن عملکرد ا   موقع

  . شوند بررسی می
عنوان مثال یک سند ایجـاد    را روي یک ساختار داده، بهیبخواهد امضاي دیجیتال  اي    اگر برنامه 
امضا بـدون ابهـام   سپس  . اي از بیتها و بایتها کدگذاري کند       آن را به صورت زنجیره    د  کند، ابتدا بای  

کـه امـضاکننده و    هنگـامی با این حـال،  .  تحویل شودوار امضاکننده به محتواي این سند زنجیره  از  
هـا پـیش    دادهۀ  ، ابهامـاتی در تعبیـر رشـت       طور متفاوت تلقـی کنـد      هه را ب  تییدکنندة امضا این رش   أت

  .آید می
نده تغییر  آیة آن در    توان یک سند دیجیتالی را امضا کرد که در زمان مشاهد           عبارت دیگر، می   به

 شـده در  سـند دیجیتـالی امـضا   کـه   هنگامی. اثر شود خواهد کرد، بدون اینکه امضاي دیجیتالی بی 
  .شود ساز می تواند مسئله میبرگیرندة محتواي پویا باشد، 

کننـده،  ایجاد. یکی نیستة آن  با امضاکنندیبراي مثال فرض کنید که ایجادکنندة سند دیجیتال   
کند که آنچه که وي قـرار   کند که به امضاکننده این حس را منتقل می        میاي تولید    سند را به گونه   

در عـین حـال شـاید ایجادکننـده،     . است امضا کند همان چیزي است که نـشان داده شـده اسـت    
کـه در آینـده     را در سند بگنجاند تا محتواي نمـایش داده شـدة آن را، هنگـامی     یمحتواي دیجیتال 

تواند ابهاماتی را پیرامـون    تغییر قلم نوشتاري اسناد دیجیتالی می      حتی. شود، تغییر دهد   مشاهده می 
. امضاي دیجیتالی آن و مفهومهاي مختلفی را در سیـستمهاي کـامپیوتري گونـاگون ایجـاد کنـد                  

عالوه بر این انواع اقدامات اختیاري یا تصادفی ممکن است در ایجـاد ایـن ابهـام دخالـت داشـته                  
  . شوند روز بیشتر می  به باشند و پیچیدگیهاي اسناد روز

حلهاي زیر را براي مـشکالت احتمـالی پیرامـون امـضاي دیجیتـالی        راه »میتچل«و  » السعید«
  :(Alsaid and Mitchell 2005)کنند  اسناد با محتواي پویا مطرح می

اطالعـاتی کـه    یا به عبارتی     محتواي پویا یا فعال    1از کار انداختن  : از کار انداختن محتواي پویا     
بـا  . له اسـت ئحلی براي این مس راهچنانچه برخی پژوهشگران اشاره دارند، ، شوند روزآمد میپیوسته  
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، جـاي از کـار انـداختن آن    ، بـه 1عمال محتواي فعالیک روش محدودسازي اَ. شدپیشنهاد  مشکل  
رویکرد دیگـر اسـتفاده   . نیاز دارد تمام عملکردها   2دوبارة مهندسی   طور قطع به      بهاست که این کار     

ایـن اسـت کـه ایـن     الزمـۀ آن   است تا اسناد امضاشده را مشاهده کند، اما          3گر مطمئن  از مشاهده 
 .مام قالبهاي ممکن سند را تجزیه و تحلیل کندبتواند تگر  مشاهده
در این رویکرد، تنها قالبهاي ایستاي فایل که محتواي : 4یرپویاي فایلقالبهاي ایستاي و غ  §

محتواي پویا، سادة بدون » سکیاَ«براي مثال، فایلهاي . پویا ندارند، اجازة امضا شدن دارند
در . تواند بدون نگرانی دربارة ابهامات، آنها را امضا کند  مییدر نتیجه برنامۀ امضا دیجیتال

 توان یک قالب فایل را به صورت دیجیتالی که تنها میاست ه این معنعین حال، این امر ب
. شمرند هایی از محتواي پویا را مجاز می  گونهی کرد، زیرا بیشتر قالبهاي اسناد دیجیتالامضا

د امضا شوند،  که باییتواند در موقعیتهایی که در آن تمام اسناد دیجیتال این رویکرد می
  یا امکانات،»جاوا اسکریپت«، »ماکروها«ندارند براي مثال هاي محتواي پویا را  خصیصه

 . سودمند است».ال.ام.تی.اچ«
گذاري   به قالب زبان نشانهیحل دیگر، تبدیل سند دیجیتال راه: ».ال.ام.ایکس « §

 است تا 6».ال.ام.ایکس«ی  و سپس اعمال استاندارد پردازش امضاي دیجیتال5پذیر گسترش
اما شاید هنوز هم محتواي شود  ا این کار مشکل به نظر حل میب. دست آید بهامضاي سند 
ییدکنندة امضا أبه تدر ادامه وقتی سند .  وجود داشته باشد».ال.ام.ایکس «پویا در نسخۀ

توان محتواي پویا را دوباره فعال  ره به شکل اولیه الزم باشد، میارائه شد، اگر تبدیل دوبا
محتواي پویا یا ۀ لئمسبه » .ال.ام.ایکس« 7گیري ملفان سیستمهاي پشتیبان تصمیؤم. کرد

» .ال.ام.ایکس «امضاي سندراي در استاندارد به وضوح آمده است که ب. فعال آگاهی دارند
بیند را  د تنها آنچه میهمانگونه که کاربر بای .را امضا کند برنامۀ امضا باید تمام اسناد بیرونی

 به اعتبار سند تغییر یافته، بر اساس یک امضا کند، اشخاص و سازوکارهاي خودکار که
اند و نه  اند و امضا شده هایی که تغییر یافته  روي دادهدامضاي معتبر، اطمینان دارند، بای

رخ  ی معیني تغییراتی که در امضاراین توصیه ب. از تغییر، عمل کنندپیش هاي اصلی  داده
اند، اعمال  گنجانده شدهدر آن د عنوان بخشی از خود سن و نیز تغییراتی که بهاند  داده

                                                
1 restrict the actions of active content 
2 re-engineering 
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دربرگیرندة یک قالب برگۀ سبک تعبیه » .ال.ام.ایکس «براي مثال، اگر یک سند .شوند می
جهت برآوردن این .  باشد، این سند تغییر یافته است که باید به کاربر ارائه و امضا شود1شده

 آن منبع خارجی نیز دهد، محتواي که سند به برگۀ سبک خارجی ارجاع می توصیه، در حالی
این صورت محتواي منبع خارجی شاید تغییر در غیر  امضا، امضا شود، وسیلۀ مرجعِ  بهدبای

یک مشکل این  . بدون اینکه امضا را باطل کند،دهد یابد و این امر سند نتیجه را تغییر می
د اولیه  دیگر دربرگیرندة تمامی محتواي پویاي سن».ال.ام.ایکس «حل این است که سند راه

اجتناب راي کسل شامل ماکروها باشد، پس ببراي مثال اگر یک سند مایکروسافت ا. نیست
  تمامی ماکروها از نسخۀدشود، بای از هر گونه مشکل احتمالی که از محتواي پویا ناشی می

الزم که ماکروها براي ارائۀ سند به کاربر  این کار، در صورتی.  حذف شوند».ال.ام.ایکس«
و یا اگر کاربر بخواهد با استفاده از ماکروها تغییراتی را در سند ایجاد کند، باعث باشند 

 .شود استفاده شدن سند می بی
 است، یله ایجاد برنامۀ امضاي دیجیتالئرویکرد دیگر جهت حل این مس: 2کنندة سند  تجزیه §

واهد سندي را به عبارت دیگر هر گاه کاربر بخ. خود باشد ویژة سندکنندة  که داراي تجزیه
و تمامی محتواهاي پویا کند   را تجزیه میی سند دیجیتالی،امضا کند، برنامۀ امضاي دیجیتال

قالبهاي سند بیشتر  با یاست برنامۀ امضاي دیجیتال الزم در این رویکرد. کند را حذف می
فراهم بنابراین این رویکرد به دلیل نیاز به  . آشنا باشد که به نظر غیرعملی استیدیجیتال

اگر چه ممکن . عملی است ازاي هر قالب قابل تصور سند غیرسند بهکنندة  آوردن تجزیه
با این حال، ،  براي بیشتر قالبهاي معروف سند فراهم ساختاي کننده است بتوان تجزیه

هنوز هم مشکالتی پیش خواهد آمد، زیرا تمامی مشخصات قالب سند در دسترس هستند و 
صی سند با هر بار انتشار محصول جدیدتر خود، قالب سند را تغییر مالکان قالبهاي اختصا

 .دهند می
براي ، 3»کنید بینید دقیقاً همان چیزي است که امضا می آنچه می«مفهوم : نسخۀ گرافیکی  §

، ایجاد شده ستحل مشکل ابهام که ناشی از امضاي اسناد دیجیتالی داراي محتواي پویا
 و سپس امضاي آن ی از سند دیجیتالی گرافیکی دیجیتالۀاین رویکرد با ایجاد ارائ. است
سیستم مبتنی بر این رویکرد از یک محصول تجاري . کند صورت دیجیتالی عمل می به

 :استگرفته شده با عملکرد زیر عامل ویندوز 
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چاپگر، که همانند یک انداز ویژة  راه، یک یهنگام نصب برنامۀ امضاي دیجیتال ¨
کند و تنها تفاوت آن با چاپگر معمولی این  ند، را نصب میک چاپگر معمولی کار می

 به چاپ 1است که به جاي چاپ سند روي کاغذ، آن را در یک فایل تصویري
  .رساند می

وسیلۀ چاپ سند با چاپگر  تا سند را بهخواهد  ی میکاربر از برنامۀ امضاي دیجیتال ¨
 و یبرنامۀ امضاي دیجیتالدازي ان ا راهداخل برنامه امضا کند و یا اینکه آن را بویژة 
 به یبرنامۀ امضاي دیجیتال حالت دوم در.  کندعنوان خروجی امضا سند بهعبور 

تا سند را با چاپگر خواهد  میکمک زیرسیستم چاپ سیستم عامل، از برنامه 
  . چاپ کندیمخصوص برنامۀ امضاي دیجیتال

 ۀکند، یعنی ارائ  یک تصویر ایستا از سند ایجاد مییبرنامۀ امضاي دیجیتال ¨
یا » پِگ.جی«مانند  سند با استفاده از یک قالب تصویري معروف 2گرافیکی

 به درك یه برنامۀ امضاي دیجیتالباید توجه داشت ک. شود انجام می ».پی.ام.بی«
تصویر ایستا با چنانچه بیان شد . نداردنیازي قالب سندي که قرار است امضا شود، 

 استفاده از ی وامضاي دیجیتالویژة  با چاپگر درخواست چاپ سند از برنامه
  .شود زیرسیستم چاپ سیستم عامل ایجاد می

یید أکند و آن را براي امضا ت  را مشاهده مییکاربر تصویر ایستاي سند دیجیتال ¨
  .کند می

نیاز، در صورت . کند تصویر ایستاي سند را امضا میی سپس، برنامۀ امضاي دیجیتال ¨
ند سند اصلی را امضا و آن را به همراه تصویر ایستا بفرستد، توا برنامه همچنین می

روش ، این 3آمریکاة  ایاالت متحدی امضاي دیجیتالبازاریابی استانداردبر اساس اما 
رسد این رویکرد به خوبی   به نظر می.کار گرفته شود بهعنوان مرجع مجاز  باید بهن

محیط تجاري فعلی وجود دارد را با این وجود، انعطاف فراوانی که در . کند عمل می
تنهاي فرستادن تصویر نیز پهناي باند فراوانی را، نسبت به فرستادن . برد از بین می

  .کند ی اشغال میسند دیجیتال
با توجه به مطالب پیشین در ادامۀ فرایند ایجاد یک امضاي دیجیتالی در یـک سـند دیجیتـالی              

کنـد تـا     ، از برنامۀ مربـوط اسـتفاده مـی        ی دیجیتال امضاي یک سند  براي  امضاکننده  . شود  بیان می 
. کنـد  کند و آن را به سند اعمال مـی    ۀ امضا را اجرا می    امضاکننده برنام . سند را بررسی کند   درستی  
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 Alsaid)) 33شـکل   (دهـد  امضاي سند انجـام مـی   براي  مراحل زیر رایبرنامۀ امضاي دیجیتال
and Mitchell 2005):  

  

 
  ریزي اجراي امضاي دیجیتالی مهمراحل برنا. 33شکل 

 

ۀ عنوان کلید، برنام کند و با استفاده از پسوند نام فایل به  همفکري می1برنامه با رجیستري  §
 منحصر به فرد جهانی برنامه را ۀ سپس شناس.کند میجوي و سند را جستایجادکنندة 

 یربر امضاي دیجیتالکند تا به رابط کا اي از برنامه را ایجاد می آورد و نمونه دست می هب
 نتواند شناسه منحصر به فرد جهانی برنامه را یاگر برنامۀ امضاي دیجیتال. دسترسی یابد

 آگاه شود و به وي حق انتخاب امضا کردن د، کاربر بایعنوان مسئول ایجاد نوع سند بیابد به
 .یا نکردن سند داده شود

، به برنامۀ 2 متصل به یک درگاه سريیوسیلۀ رابط کاربر امضاي دیجیتال  برنامۀ سند را به §
خواهد تا سند را تجزیه کند  فرستد و از آن می دست آمد، می بهۀ یک تعیین شده که در مرحل

 . قالب ایستا برگرداندهو آن را ب
  .کند کند و آن را امضا می برنامۀ امضا قالب ایستاي سند را دریافت می  §
  تالی دیجیکاري یا واترمارکینگ نقش آب. 8-2-2-2
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 اسـت   ی عالمت نامحـسوس   ینقش دیجیتال  یک آب . ی است جیتالکاري یا واترمارکینگ دی     نقش  آب
  و کنترل حق مؤلـف 1دهی عنوان مانند  گوناگونهاي و براي هدفیتوان در محتواي دیجیتال که می 

نقشها پایداري در برابر دگرگونیهـاي معمـول عالمـت همچـون فیلتـر              مهم آب ویژگی  . ودکار ر   به
  . است2گري سازي فایل، و مقاومت در برابر مداخله کردن و فشرده

ها براي افزودن اطالعاتی همچـون      نقش  توان از آب    می یدر سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال    
ها نقـش  آب.  اسـتفاده کـرد  یخت، به محتواي دیجیتالمالکان محتوا و خریدار محتوا و اطالعات پردا   

اشند تا حق مؤلف محتوا و پرداختهـاي مربـوط   بی ببازیاقابل نقش   افزار ویژة خواندن آب     با نرم  دبای
.  اسـتفاده کـرد  یردیـابی سـارقان دیجیتـال   براي نقشها  توان از آب می. ندنبه حق امتیاز را کنترل ک    

جوي و مرتب در وب در جستطور    بهبینند که     را تدارك می   3 وب ةخزندخدمات  شرکتها  از  بسیاري  
از سـرپیچی  شناسـایی  خـدمات  هدف از ایـن  . اند دار شده نقش  هستند که آب  اي  فایلهاي دیجیتالی 

  .شدة محتوا استأییدحق مؤلف براي مالکان ت
تـواي  کـه مح  زمانی.  کاربر ممکن است4وسیلۀ برنامۀ کاربردي پخش کنترل استفاده از محتوا به  

، برنامۀ پخـش کـاربر، محـدودیتهاي        گیرد  میدسترس قرار   در   5 در دستگاه سازگار کاربر    یدیجیتال
نقـشها بـا    اگـر میـزان آب  . کند میروزآمد است، الزم نقشها را همانگونه که      را بررسی و آب   کاربرد  

تفاده از مزیـت اصـلی اسـ   . کند شمارش استفاده منطبق نباشد، دستگاه کاربر درخواست را اجرا نمی      
رود، بـه    این است که حقوق استفاده را بدون توجه به اینکه محتوا به کجا می       يهاي تفسیر نقش  آب

شـوند و   ، مالکان محتـوا آگـاه مـی     6با شناسایی موارد عدم رعایت حق مؤلف       .کند محتوا اضافه می  
کنتـرل  تفـسیر داده و  بـراي  ها نقـش  تـوان از آب     همچنـین مـی   . شـود  متخلف به دادگاه احضار می    

تـوان   براي مثال، مـی . شوند  نامیده می  7نقشهاي تفسیري  نقشها، آب  این آب . دسترسی استفاده کرد  
ـ    دومـین را مـشخص مـی   8هـا و بازنواختهـاي   قانون استفاده که تعداد مجاز نسخه  عنـوان   هکنـد، ب

  .نقشهاي تفسیر در هر نسخۀ محتوا تعبیه کرد آب
ـ    9امتحان کردن قبل از خرید    ار  وک  کسبکاري در مدل     نقش  کاربرد دیگر آب   کـاربر  ه   است که ب

 با کیفیـت پـایین دسترسـی     یدار شدة دیجیتال   نقش تا جهت ارزیابی به محتواي آب     دهد    میامکان  
                                                
1 captioning 
2 tampering 
3 web spider service 
4 player application 
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 با کیفیت اصلی نخواهد بود،      یمحتواي دیجیتال . داشته باشد و سپس تصمیم به خرید محتوا بگیرد        
حـل اسـتانداردي    راه و نـاقص اسـت  کنونی کاري  شنق فناوري آب. که پرداخت انجام شود   تا زمانی 

توانـایی بـسیاري از سیـستمهاي       . هـاي موجـود، وجـود نـدارد        برنامـه در  دار کردن    نقش جهت آب 
گـذاري   ههاي نشاندهد بیشتر طرح  بررسی نوشتجات نشان می .بخش نیست  کاري، رضایت  نقش آب

اي  اري بـه گونـه  ک نقش فناوري آبوضعیت فعلی  . پذیر هستند   آسیب تهاجمات در برابر    1حق مؤلف 
راب کنـد کـه   آن را خـ توانـد طـوري    ، میآشنا باشدکاري  نقش روش آببه ، مهاجمیاست که اگر   

تواند محـدودیتهاي اسـتفاده از محتـوا را از بـین ببـرد و        می2یک هکر. دیگر قابل شناسایی نباشد  
کـاري بـه راه     نقش   فناوریهاي آب  اعمالتنها  بنابراین  . حقوق استفادة دیگري براي خود اضافه کند      

بـه انـدازة کـافی      وکـار     کـسب نیازمندیهاي  براي پاسخ به    تواند    نمی یحل مدیریت حقوق دیجیتال   
  .(Liu, Safavi-Naini, and Paul Sheppard 2003) مطمئن باشد

نقش باید بـه آن   نکتۀ مهمی است که دربارة آب  4 در برابر توانایی سیستم    3قابلیت عدم مشاهده  
سـازي،   ، نمایـه 5تندنویسیتوان براي هدفهاي گوناگونی مانند    سازي داده را می     پنهان. جه داشت تو

بـه تـازگی   بـرداري، و   ، کنترل نـسخه 6نگاري  انگشتۀوسیل احراز هویت، محفاظت از حق مؤلف به      
طـور کامـل متفـاوت     با دیگري بهشرایط هر یک از این کاربردها    . کار برد   بهجهت ارزیابی کیفیت،    

 و توانـایی  ،7ناپیدایی حق مؤلف، ظرفیت دادة تعبیـه شـده      ی  مدیریت حقوق دیجیتال  پیرامون  . است
اولـین  . در معـرض آنهاسـت، از نیازمنـدیهاي مهـم هـستند           بسیاري که تصویر    تهاجمات  در برابر   

جـایی بیتهـاي کـم چـشمگیرتر      ه یا جاب 8کاري، باعث تغییرات درخشندگی ناچیز     نقش طرحهاي آب 
  .شدند
سازند، امـا شـرط    نقش و ظرفیت باالي تعبیه را حتمی می طور قطع ناپیدایی آب    به تکنیکها   این

 مـشهود   9اطمینان از ناپیدایی عالی در برابـر جـایگزینی توانـایی          . شود توانایی سیستم برآورده نمی   
  داده تعبیه شـده اسـت،  هاي ناچیز ادراکیِ لفهؤنقشی که در م روشن است که آبنیست، براي مثال  

 را بـه  10این مشاهده، نظریۀ طیف گـسترش . گیر مناسب از بین برد سازي وقت توان با فشرده   را می 

                                                
1 copyrights marking schemes 
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ارتبـاطی، و  مجراي عنوان  ها به رسانهانواع در نظریۀ طیف گسترش،      .وارد کرد کاري   نقش  آب فنون
 بنـابراین  . منتقل شودمجراسیلۀ این و د بهشود که بای عنوان عالمتی تلقی می نقش تعبیه شده به    آب

این امر ناپیدایی مناسـب را  . نقش را با تکرار تا حد ممکن گسترش داد          آب ةهدف این است که داد    
نقـش توجـه بـه آن الزم اسـت      نکتۀ دیگري که در آب   . سازد   حتمی می  در برابر جایگزینی توانایی   

عمول یـا بـه     طور م   نقش به   هاي بصري، ناپیدایی آب     پیرامون جنبه .  آن است  1پذیري  میزان مشاهده 
عالمت نسبت  همچون 2هاي سادة کیفیت    شود و یا اینکه تنها با سنجه        صورت تجربی پنداشته می   

کاري کـه   نقش بیشتر رویکردهاي آب.  سنجید4 یا مجذور خطاي میانگین ریشه     3پارازیت به   حداکثر
د، از ویژگیهـاي  شون  سازي رابطۀ جایگزینی توانایی سیستم در برابر ناپیدایی استفاده می           براي بهینه 

ایـن  . گیرند تا اینکه بر پایۀ مدلهاي دیداري کیفـی پیـشرفته باشـند          ادراکی دیدگاه کیفی الهام می    
سـازي،   هاي پردازش تصویر گوناگونی مانند ارزیابی کیفیت یا فشرده باعث تعجب است، زیرا برنامه 

کـاري، چنـد بررسـی     شنقـ  هـاي آب  در برنامـه . سازند اجراي مدلهاي ادراکی پیچیده را ممکن می      
رود پوشـش   گمـان مـی  . سازي داده صورت گرفت      در زمینۀ پنهان   5دربارة ایجاد پوششهاي ادراکی   

 به بیشترین میزانی اشاره داشته باشد کـه شـخص در       6ادراکی یا پوشش کمترین تفاوت محسوس     
. )34شــکل  (توانـد اضـافه یــا کـم کنـد     هـر محـل تـصویر، بــدون ایجـاد تفـاوت مــشهود، مـی      

(Autrusseau and Callet 2007).  

                                                
1 visibility 
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  (Wood 2005)شناسه و مدیریت دسترسی . 34شکل 

 

  مدیریت دسترسی دیجیتالی. 8-3
ثیر مداومی که این امـر بـر محتـواي اینترنـت            أ وب، و نیز ت    1سازي پیوستۀ  تجاري با وجود    امروزه

از پژوهـشگران  برخی  . مند است  هاي جمعی کمتر قاعده    دارد، وب هنوز هم نسبت به تمامی رسانه       
تـوان بـه     نمـی 2د که در فضاي مجازينده د و توضیح میننگر اینترنت اشاره دار قابلیت تساوي به  

توان بـه صـداي کـسی بـا      تر است، وي را ساکت کرد و نمی       این دلیل که شخصی از همه ساکت      
  .تر هستند ثیر بیشتر گوش فرا داد تنها به این دلیل که آنها تهاجمیأت

وار قابلیـت آزادي    اي بـه تـصور رویـا         بیان شاعرانه  3»کالرك.آرتورسی «،1965سالها پیش در    
هـاي ارتبـاطی بـه معنـاي برداشـته شـدن             پیـدایش مـاهواره   . فناوریهاي ارتباطی جدید، بخـشید    

تواند دیـوار بلنـدي     نمیاي هیچ گونه خودکامگی  . محدودیتهاي فعلی جریان آزادانۀ اطالعات است     
را قابلیـت اینترنـت   برخی . دن شهروندانش به صداهایی از ستارگان شودبسازد که مانع گوش فرادا  
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 و برقـراري  ترسی پیوسته اینترنتی به اطالعاتسد .دانند میابزار دموکراسی   عنوان    در توانایی آن به   
و امکان تـراکنش و مباحثـه را   کند   آسان می ، انتشار و بازیابی اطالعات را       وسیلۀ کامپیوتر   بهارتباط  

تـر   مهـم . سـازند  گیرند، فراهم مـی  عات مستقل الکترونیکی، که کنترل رسانه را نادیده می   در اجتما 
توانند گروههاي ایدئولوژیکی و سیاسی شخـصی ایجـاد کننـد و سـاختارهاي           اینکه شهروندان می  

 ایجاد  پذیر انطباقپذیر و    و در نتیجه یک حوزة سیاسی انعطاف      سیاسی تثبیت شده را نادیده بگیرند       
ابزارهـاي کنتـرل محتـوا و دسترسـی بـه      اي که دربارة اینترنت در اینجا مطـرح اسـت            نکته .کنند

  .  استاینترنت
ثیر سیاسی دسترسی به محتواي اینترنتی نامناسـب و تـرس    أدر پاسخ به نگرانیهاي مربوط به ت      

کننـدة اینترنـت و مـدیران شـبکه روشـهاي       کنندگان دسترسی همگانی و شرکتهاي فـراهم    فراهم
ایجاد و اجراي فیلترسازي، فناوریهاي ردیـابی و       . ایجاد شده است  محدودیت و کنترل    اگونی از   گون

 مجاز  ة و سازماندهی منابع اینترنتی، سیاستهاي استفاد      توصیف براي   فراداده، طرحهاي   1بندي طبقه
مـوزش   آ،اسـتفاده از اینترنـت در نهادهـا و سـازمانها    کننـدة    کنترل و قوانین اجرایی،2و قابل قبول 

مناسب امکانات، و مجبور بودن کاربران بـه امـضاي فـرم رفـع     کارگیري  براي گسترش به کاربران  
 از انواع این روشـها      کنندگان دسترسی  مسئولیتهاي قانونی فراهم  براي کاهش    3مسئولیت فروشنده 

  .هستند
نترنـت و  اینترنت، اغلب عنوان شده است که کنترل محتواي ای    پیرامون  از زمان نگرانی اخالقی     

کـاربرد  ویـژه   بههاي فنی و حل اهکارگیري ر ا بهتوان ب مشکالت دسترسی به محتواي نامناسب را می  
  .افزار فیلترسازي حل کرد نرم

 اسـتفاده   کـردن  اجباري در تالش براي 4 ابتکاري قانونیۀدر ایاالت متحدة آمریکا چندین برنام     
هـا   سترسی همگانی به اینترنت در مدارس و کتابخانـه      در ارتباط با د   ویژه    بهافزار فیلترسازي،    از نرم 

افـزار   شرکتهاي خصوصی و سازمانهاي بخـش خـصوصی نیـز نـرم    از بسیاري . برداشته شده است  
عنـوان ابـزاري جهـت اجتنـاب از اتـالف وقـت        فیلترسازي و نظارت و ردیابی را بـا اشـتیاق و بـه       

  .اند گرفتهطاتشان به کار  براي ارتبا5کارمندان و نیز کاهش خطر مسئولیت قانونی
افزارهایی محدودیتهاي فنی قابل تـوجهی دارنـد و تـأثیر بـالقوة آن بـر           با این وجود، چنین نرم    

افـزار   اگرچه استدالل شده اسـت کـه نـصب نـرم         . آزادي بیان و آزادي اطالعات جاي سئوال دارد       
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کند و حـق آزادي بیـان    یفیلترسازي کنترل بیشتري را بر دسترسی کاربر نهایی به محتوا اعمال م         
کنـد، امـا ایـن دیـدگاه      رو شود، موازنه مـی  اي که فرد نباید با مطالب ناهنجار روبه را با حق فرضی   

اي  ویژه اینکه به دلیـل فقـدان حـساسیت زمینـه     دستخوش بسیاري بحثها و چالشها بوده است، به       
فیت فراینـد کـه تـصمیمات      بسیاري از تولیدات، امکان بـالقوة آنهـا در جانبـداري، و فقـدان شـفا               

  .کنند افزار را تعیین می کنندگان نرم وسیلۀ فراهم مسدودکننده به
مسائل بالقوة ناشی از نقصها و محدودیتهاي فناوریهاي فیلترسازي و نیز مشکالتی کـه جهـت        

ثیر هنجارهـاي اسـتانداردهاي     أتحت ت  و   آیند ینائل شدن به تعریف جامع محتواي مناسب پیش م        
ثیر بالقوة مسدود کردن بـیش از حـد آزادیهـاي       أجدا از ت  . دارنداهمیت  بسیار  ی هستند،   جوامع محل 

، نگرانیهـایی هـم دربـارة خـشنودي     آید میپدید افزار فیلترسازي    سازي نرم  پیادهکه به علت    فردي  
ها و معلمـان، شـاید مفهـوم     والدین، کتابخانه.  وجود دارد  ،شود یکاذب که از استفاده از آن ناشی م       

 و جهت باز داشتن کودکان از دسترسی به محتوایی کـه        در ذهن داشته باشند   ادرستی از امنیت را     ن
  .از نظر آنها مضر است، بیشتر بر فیلترها نسبت به نظارت شخصی اتکا داشته باشند

سیـستمهاي  . کننـد  یهاي فیلترسازي بر پایۀ رد کردن منابع کار نم         گونه همۀ انواع    با این وجود  
. سـنجند   منـابع را مـی     ،کننـد  یبرگزیدن آن منابعی که معیارهاي خاصی را برآورده م        مشاور جهت   

 محتـوا  1گذاري بندي و برچسب درجهسازي  براي آسان رد کردن و هم برگزیدن،      ا  فیلترسازي، هم ب  
دن یـک منبـع خـاص     ناسب بو پیرامون م گیري   ها اتکا دارند تا کاربر نهایی را در تصمیم         ادادهفربر  

گذاري ابزاري براي شناسایی محتواي یک فایل دادة الکترونیکی بدون نیاز بـه    برچسب. یاري کنند 
گیري دربـارة بـاز کـردن فایـل در       را جهت تصمیم   اي  برچسب اطالعات کافی  . باز کردن آن است   

بندي بر اساس فرضیات یا معیارهـاي ارزشـی معـین را بـه فایـل       درجهدهد و  قرار می اختیار کاربر   
  .دهد یداده نسبت م

 کـه  اي بنـدي  توان فیلترسازي را بر اساس گزینش یا مستثنی کردن فایلها و در نتیجۀ درجه            می
بنـدي و    توانـایی نظـري طرحهـاي درجـه       بـرخالف   .  انجـام داد    اسـت،  به آنها نـسبت داده شـده      

گذاري جهت انتقال کنترل بیشتر به کاربر نهایی دربارة دسترسـی بـه منـابع الکترونیکـی،           برچسب
ثیرات بلندمـدت  أتاز است که به شدت  گوناگونی   یکی از نهادهاي     2ادیۀ آزادیهاي مدنی آمریکا   اتح

  .کند میانتقاد ی بندي اینترنت طرحهاي درجه
آوري و یکنـواختی     کارگیري گستردة چنـین طرحهـایی بـه مـالل          که به دهد    بررسیها نشان می  

از العـات   طانـسور و کنتـرل ا     منـد بـه س     هحکومتهـاي عالقـ   همچنـین   . اینترنت منجر خواهد شد   



  تالیمحتواي دیج

گـذاري   طرحهـاي برچـسب   . کننـده اسـت    و این بسیار نگـران    کنند    میسواستفاده  گونه طرحها     این
 و نیز فقدان شفافیت در محدودیتهاي دسترسی به اطالعـات را           1امکان فیلترسازي معکوس پنهان   

 اطالعـات را نـشان   این امر بسیار اهمیت دارد زیـرا رخ دادن سانـسور در جریـان   . شوند  یموجب م 
ۀ چـه کـسی اسـت، دولـت،     دهی وظیفـ   همچنین دانستن این موضوع که تصمیمات نظم      . دهد  می

گیري و تحمیـل     فیت تصمیم ئلۀ شفا  یا کاربران نهایی؟ این امر همچنین مس       ،کنندگان محتوا  فراهم
در بـه    قابلیـت کـاربر      ،تصمیمات مربوط به سانسور    نبودن   فاف زیرا ش  شود محدودیتها را سبب می   

  .برد چالش کشیدن چنین تصمیماتی را از بین می
، حتی اگر فنـاوري     اعتراض دارند  2فیلترسازي کامل نظران نسبت به      از صاحب اري  رو بسی   از این 

امکـان فیلتـر   گذاري بـه درسـتی    بندي و برچسب جهاگر طرحهاي در. امکان استفاده از آن را بدهد     
 فقیرتر خواهد شد زیرا ما هرگز مجبور به رویـارویی بـا      ، جامعه کنند  فراهم می نامطلوب را   محتواي  

   .شویم موارد فیلتر نشده، براي مثال مسائل فقر و نابرابري در دیگر نقاط جهان، نمی
چنین استداللی را به استفاده از فیلترها در محیط دانـشگاهی          نظران که     گروه دیگري از صاحب   

 برخـی ویژگیهـاي ناخوشـایند زنـدگی      در برابر فاظت دقیق دانشجویان  دهند، معتقدند ح    نسبت می 
انگیز یـا   بر شود افراد از رویارویی با حقایق چالش   موجب می فیلترسازي  زیرا  . وظیفۀ دانشگاه نیست  

  .(Cooke 2007)زندگی دور شوند ناخوشایند 
. کنـیم  در ادامه به مبحث دسترسی به منابع الکترونیکی از طریق اینترنت و موانع آن اشاره مـی          

کند دسترسی به اطالعات دیجیتالی موجود در اینترنـت بـه فاکتورهـاي     بیان می » مینگ«چنانچه  
، مهارتهـا،  3هاي دسترسی به اینترنت، پشتوانۀ فنی، آگاهی کاربران، برتریها      زیادي مانند انواع شیوه   

عی را گفتـه مـشکالت و مـوان     بنابراین تفاوت در هر کدام از نکات پـیش        . بستگی دارد ... آموزش، و 
 Ming)کند که بـراي افـزایش دسترسـی بایـد آنهـا را حـل کـرد         مانند مشکالت زیر ایجاد می

2000):  
جـوي  و کاربر، جهت جـست میانجیهاي  و ،جوو هاي جست  جوي فعلی، گزینه  و  موتورهاي جست  

 اما میزان زیاد اطالعات بازیابی شده اغلب توازن نیرومنـدي           ،اطالعات در اینترنت سودمند هستند    
 .زند، زیرا زمان و کوشش زیادي جهت انتخاب از بین آنها نیاز است نها را به هم میآ
انجام براي از کاربران پایگاههاي اطالعاتی پیوسته اینترنتی مطابق با زمان صرف شده   §

جو آسان و این است که محاسبۀ هزینۀ جستآن امتیاز . شود جو، هزینه دریافت میو جست
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اما مانع کار این است که . ادتوان پوشش د اطالعاتی را میانواع پایگاههاي  و است
توانند به آسانی هزینه را  بینی مدت زمان اتصال آسان نیست، بنابراین کاربران نمی پیش

هزینه منجر کم از نظر  دستاي  این امر اغلب به تاوان دادن کاربران غیرحرفه. برآورد نمایند
  .شود می
هاي موجود در  تمام هزینه. کنند خود را انحصاري میة د ناشران بزرگ اطالعات منتشرش §

 و نیز هزینۀ دسترسی مواد با استفادة کم، ، تبلیغات،، هزینۀ توزیع، بازاریابییانتشار دیجیتال
هاي  هاي الکترونیکی از ماهنامه در نتیجه اشتراك ماهنامه. شوند به کاربران تحمیل می

 یمندي بیشتر ناشران به دسترسی الکترونیک هعالق یکی از دالیل. کاغذي کمتر نیست
کاربران و ، و کنترل قیمتهاة محصوالتشان، تعیین دربارة استفاد آنها کنترل بیشتر

 .ي کاربرشان استها کتابخانه
الت الکترونیکی رایگان در اینترنت چیزي غیر از تجمل نیست جکم مقاالت ماندك تعداد   §

ند مجبوراز بین خواهند رفت و کاربران د و نگهداري هاي تولی که به زودي با افزایش هزینه
 و یا پرداخت به ازاي هر ،مجوز، اشتراكوسیلۀ   به براي اطالعات چندان دور اي نه در آینده

 تبدیل هزینۀ دسترسیبه مالکیت هاي  به این ترتیب هزینه. ندبار بازدید، پول پرداخت کن
 لوحهاي فشرده و سیستمهاي نروي کار آمدهزینۀ دسترسی از زمان . خواهد شد

 و نیز سیستمهاي امانت 80جوي اینترنتی در پایگاههاي اطالعاتی در دهۀ و جست
 .، به عهدة کاربران بوده است70ۀ  در ده1اي کتابخانه بین
که تمام امکانات در جاي  زمانیویژه  بهاز لحاظ نظري، دسترسی به اطالعات الکترونیکی،   §

و تر،  ارزانتر،   آساندخزن الکترونیکی ذخیره شده باشند، بایخود و تمامی فایلها در م
 و اتصال آنها 2تر از همتاي چاپی خود باشد اما هزینۀ ایجاد زیرساخت اطالعاتی ملی سریع

به . هاي فیبر نوري، بسیار زیاد خواهد بود  از طریق شبکه3به زیرساختهاي اطالعاتی جهانی
کشورهاي عضو گروه هشت، سازمان توسعه و همین دلیل تنها چند کشور، از جمله 

 و سازمان ارتباطات از راه دور ،4 سازمان کشورهاي صادرکننده نفت،همکاریهاي اقتصادي
 .آیند  از عهدة آن بر می5اقیانوسیه ـ آسیا
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 ةشوند، بنابراین از حوز بسیاري از انتشارات الکترونیکی هنوز هم با حق مؤلف محافظت می  §
 شود  هر چه چنین ناشرانی بیشتر باشند مسائل حق مؤلف شدیدتر می.عمومی دور هستند

ها دربارة  کتابخانه. شود مالکیت در برابر دسترسی میئلۀ این امر باعث به وجود آمدن مسکه 
 ،هاي خودشان را داشته باشند و یا اینکه به منابع خارجی اتکا داشته باشند اینکه آیا مجموعه

مورد اول بسیار پرهزینه است، اما مورد دوم نیز از لحاظ . نددر وضعیت دشواري قرار دار
 .  قابل اطمینان نیست،سازي جهانی اطالعات ناشی از تجاري هاي رو به افزایشِ هزینه

جویی پرطرفدار و که موتور جست همین. اند هۀ وب بیش از پیش فشرده شد اینترنت و شبک §
شوند کمتر قابل اتکا باشد، زیرا   میآورند و باعث شود، کاربران به سوي آن هجوم می

طور کلی به  بهفرصتهاي آینده . تحمل کندتواند بار اضافی را   اصلی نمیکامپیوتر سرور
چگونگی گسترش اینترنت و فناوریهاي مرتبط بستگی دارد که آن نیز به نوبۀ خود به 

 و ،ی، فنیهیچ کشور، ناشر یا نهادي از لحاظ مال. مشارکت تمام بخشها وابسته است
را بهتر از بزرگراههاي فعلی  1مدیریتی به تنهایی توانایی ساخت بزرگراه اطالعاتی جهانیِ

پایگاههاي اطالعاتی بزرگ، گسترش در هنگفت گذاري  این امر نیازمند سرمایه. ندارد
 .کاربري استمیانجیهاي آسان و نیز دیگر کاربري جوي با و  و موتورهاي جست،مخزنها

از تنها یک درصد برآورد شده است که ، ید چشمگیر اطالعات دیجیتالرش با وجود  §
 درصد باقیمانده، اطالعات متنی 99. در قالب دیجیتالی هستند اطالعات ذخیره شده،

د پیش این اطالعات بای.  موجود در دهها هزار کتابخانه در سراسر جهان استیغیردیجیتال
 اما به دلیل هزینۀ ، شوند، اسکن یا دیجیتالی شوند مداوم و جهانی ارائهة استفاداز آنکه براي

 .خواهد کشید درصد آنها چندین دهه طول 10سازي، تبدیل تنها  جاري باالي دیجیتال
اوطلبان، وسیلۀ د به در حال حاضر، مسائل مربوط به دسترسی به اطالعات الکترونیکی  §

هر گروهی . شود ررسی میجداگانه و مقطعی بورت ص گروههایی مانند آن به و ،دانشجویان
تنها تعدادي از ناشران که توانایی . شوند  و یا پس از تالش اولیه خسته می،روند میآیند،  می

. ادامه دهندخود تالش توانند به  میاتکایی دارند  گذاري ویژه و قابل  سرمایهمناسب ومالی 
دهاي سریع و زیاد و با منافع و درآممشکل اینجاست که بیشتر ناشران تجاري به اطالعاتی 

این کار اطالعات . کنند گزینش میدیجیتالی را مواد اساس  این مندند و بر زودبازده عالقه
 و الهیات را به سرعت از بین ،ها، فلسفه سرشار از میراث فرهنگی، از جمله شعر، نمایشنامه
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ندارند، زیرا اي  عالقهآسان و یا پایگاههاي اطالعاتی توانمند ة  با استفادياربرمیانجیهاي ک
 .ا خیرشود یگذاریهایی به سود منجر  معلوم نیست چنین سرمایه

هر . به اینترنت براي اطالعات خود فناوري استکامل  دسترسی مسیر مانع دیگر در  §
تواند رسانۀ فعلی را  ه اغلب نمیکند ک مطرح میرا ي، ابزار نشر جدیدي ا اورانهپیشرفت فن

هاي  ها با وجود منابع کم، حق انتخابی جز نگهداري رسانه کتابخانهراي پشتیبانی کند و ب
  .ماند  باقی نمیموجود

متغیرها شامل دسترسـی  . استگوناگونی دسترسی به اینترنت دستخوش متغیرهاي      به هر حال    
. ه شـوند هر دو حوزة شهري و روستایی سنجیدکه باید در    هستند  به تجهیزات و توانایی دسترسی      

  هاي شاخصهاي دسترسی مربوط به دسترسی هر کشور بـه جهـان و نـسبت سـرانۀ             لفهؤیکی از م  
تعداد کاربران اینترنت اغلب جهت سنجش میزان دسترسی بـه اینترنـت      . استسایتهاي محلی    وب

  .رود کار می بهو مقایسۀ استفاده از اینترنت در کشورها 
ویـژه در کـشورهاي در حـال توسـعه، بـسیار دشـوار           تخمین تعداد کاربران اینترنت، به    بنابراین  

کنند و در این کشورها مراکـز اجتماعـات و      استفاده می  1است، زیرا بسیاري از افراد از یک اشتراك       
 را 2ندارد اسـتا ۀپس بهتر اسـت تعـداد میـانگین سـاعات سـران          . نتها در حال گسترش هستند     کافی

ن کـار   ای. ها در نظر گرفت    عنوان مرجع داده   عنوان پایۀ دسترسی به اینترنت و اتصال تلفنی را به          به
ــا بررســی تعــداد کــل ســاعات اســتانداردي انجــا  را مــی م داد کــه مــشترکان در تمــامی تــوان ب
را نـت  شاخصهاي دسترسـی بـه اینتر    12جدول  . اند  گذراندهکنندگان خدمات اینترنتی کشور      فراهم

  .دهد نشان می
  

  شاخصهاي دسترسی به اینترنت. 12جدول 

  شاخص  متغیرهاي کمکی  نوع متغیر
  تعداد
  تعداد

 شخصی در هـر صـد نفـر در          کامپیوترهايتعداد  
  مناطق روستایی

شخصی بـه ازاي هـر     کامپیوترهاي  تعداد  
  صد نفر

  تعداد
  درصد

شخـصی بـر حـسب    کامپیوترهاي نسبت کاربران   
  شخصیکامپیوترهاي تعداد کاربران    و درآمد،التجنسیت، سن، تحصی

  تعداد
  درصد

نسبت کاربران اینترنت بر حسب جنـسیت، سـن،         
تعداد مشترکان اینترنت به ازاي هـر صـد        تحصیالت و درآمد

  نفر



  تالیمحتواي دیج
  شخصیکامپیوترهاي هزینۀ  تعداد تعداد
  رنتهزینۀ اشتراك اینت تعداد تعداد
  هزینۀ ساعتی دسترسی به اینترنت تعداد تعداد
  تعداد
 درصد

هزینۀ دسترسی به اینترنـت از منـزل، محـل کـار،        
  نتها  و یا کافی، محل تحصیل، مراکز اجتماعات

دسترسـی  بـا    ساله و باالتر     10تعداد افراد   
  به اینترنت

ــه     تعداد ــومی ب ــی عم ــاي دسترس ــداد مکانه تع
ــت ــه اینترن ي عمــومی، هــا شــامل کتابخان

  نتها  و کافی،مراکز اجتماعات
  اینترنتیخدمات کنندگان  تعداد فراهم  تعداد
  هاي دسترسی به اینترنت شیوه  تعداد
 و هزینۀ ساعتی براي هر     ،هزینۀ اولیه، شارژ ماهانه    تعداد

  گونه دسترسی به اینترنت
،  DSL،ADSLتعـداد اتــصاالت تلفنــی،  

ISDN بخشی و  ، بازپخشی و تقویتE1 و 
T1 

هزینۀ اولیه، شارژ ماهانه، و هزینۀ ساعتی براي هر         تعداد
  گونه دسترسی به اینترنت

ظرفیت کامـل سیـستمهاي اصـلی انتقـال         
  اطالعات

  سرانۀ پهناي باند اینترنت   تعداد
  وجود تبادالت اینترنتی    دودویی
  تعداد میزبانهاي اینترنت    تعداد
ــه ازا تعــداد وب    تعداد ي هــر ســایتهاي محلــی ب

   نفر1000
رور ایمـن بـه ازاي            تعداد تعداد کامپیوترهاي س

   میلیون نفر1هر 
  

در دهـد کـه      تحقیقات نشان می  .  نیست 1کنندة شدت استفاده   با این وجود این سنجش منعکس     
تعـداد  . وجـود دارد شـکاف  راه دور در تعداد مشترکان و نیز در ترافیک خروجی سـرانه   از  ارتباطات  

اي در مقایسه با جامعۀ دیگر بیشتر باشد کـه بـه دلیـل چنـدین          تواند در جامعه   ت می کاربران اینترن 
 United Nations) عامل، در آن زمان بیشتري براي اسـتفاده از اینترنـت صـرف شـده اسـت     

2005b).  
  رضایت الکترونیکی. 8-4

ط کـارگیري سیـستمهاي واسـ    وکـار و مراقبتهـاي بهداشـتی بـه     در بسیاري از تراکنشهاي کـسب     
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تواند براي جـایگزین   در سطح باالتر فناوري می. رود  کار می   فعالیتها و بهبود سرعت و دقت آنها به       
ـ . کنـد  گیریهـاي مـرتبط کمـک مـی     اي ـ تخصصی، و تصمیم  کردن فعالیتها، فعالیتهاي حرفه ن ای

راحتی در سیستمهاي مراقبت بهداشتی براي انجـام فعالیتهـاي زیـر قابـل اجراسـت                  مالحظات به 
(Milton 2000):  

 جلب توافق مشتریان در به اشتراك گذاشتن اطالعات سالمت فردي آنها براي کاربردهاي  §
 آماري یا پژوهشی؛

 گاه اطالعاتی؛ دریافت خدمات مراقبت بهداشتی از سیستم اطالعات الکترونیکی یا پای §
  . ضبط اطالعات سالمت فردي در سیستم اطالعات الکترونیکی یا پایگاه اطالعاتی §

اطالعات پایگاه اطالعاتی رضایت الکترونیکی براي اهداف جاري مدیریتی یا تجزیـه و تحلیـل    
» اي ـ کانـسنت  « یـا  1اي، سیستم رضایت الکترونیکـی  چنین سیستمهاي اطالعاتی. رود کار می به

مـشیهاي مراقبـت بهداشـتی را در     کننـدگان خـط   گذاران و فراهم شوند که توجه سیاست ه می نامید
این توجه تا حدي به دلیل بهبودهاي مـشاهده شـده در   . اند کشورهاي گوناگون به خود جلب کرده    

هاي مراقبت بهداشتی و تا حدي نیز به دلیل مـسائل مربـوط بـه خطـرات               کیفیت و کارآیی برنامه   
آوري، ذخیـره، و انتقـال الکترونیکـی اطالعـات      وط به حریم خصوصی ناشـی از جمـع  احتمالی مرب 

 Galpottage and Norris)شـوند    این سیـستمها در چهـار سـطح اجـرا مـی     .شخصی است
2005):  
اي را براي  شود که رضایت کلی در این سطح بیمار ملزم می. رضایت عمومی:  سطح اول §

در نتیجه براي موقعیتهاي جدید به توافقهاي . هر نوع درخواست اطالعاتی ارائه دهد
 .بیشتري نیاز نیست

در این حالت بیمار رضایت عمومی را امضا . رضایت عمومی با استثناهاي ویژه:  سطح دوم §
 . شود ها استثنا قائل می کند اما دربارة ارائۀ اطالعات پیرامون برخی مقوله می
حالت شبیه به حالت دوم است به جز این . رضایت عمومی با رضایت ویژه:  سطح سوم §

  شناسی، اینکه در اینجا بیمار تنها اجازة دسترسی به اطالعات خاصی مانند اطالعات جمعیت
 .کند شرایط پزشکی ویژه، و مانند آن را براي موقعیتهاي ویژه صادر می

درمانی در این حالت بیمار از ارائۀ هر نوع اطالعات بهداشتی و . ممانعت کلی:  سطح چهارم §
کند و در هر موردي که به اطالعات وي نیاز باشد باید از وي اجازه گرفته  خودداري می
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  ها، مزایا، و کاستیهاي سیستمهاي رضایت الکترونیکی مشخصه. 8-4-1
 در مقایسه، مدل سـطح . دارد اول سیستم رضایت الکترونیکی کاربردهاي محدودي در مدل سطح   

آورد، امـا از لحـاظ    حریم خصوصی و محرمانه بودن را بـه عمـل مـی           ، بیشترین محافظت از     چهار
کنندگان مراقبت بهداشتی بایـد دربـارة رضـایت بیمـاران در هـر       مدیریتی پیچیده است زیرا فراهم   

بیمـار  ممکـن اسـت   بر است بلکه  یند نه تنها زمانااین فر. ال کنندئوگیري، از آنها س    تصمیم ۀمرحل
ـ     در جریان درمان ببینـد و هـر مراقبـت          راگوناگونی  کنندگان   فراهم  از قـوانین افـشاي      دکننـده بای

  .مناسب آگاه باشد
شـبکۀ تعـاملی کـه    کامپیوتر مبتنی بـر  ه شکل کارت هوشمند یا    بسیستم رضایت الکترونیکی،    

هاي جاري سازمانی را به میـزان زیـادي کـاهش دهـد و نیـز        تواند هزینه  کند، می   همزمان کار می  
مطمـئن  نیز  ،دارندروزآمد کنندگان دربارة مقررات افشا آگاه هستند و اطالعات   اقبتدربارة اینکه مر  

نیـاز باشـد   آشکار رضایت به عالوه بر این، هرجا براي پرداختن به اطالعات و یا اشتراك آن           . شود
تواند از اینکه تمام بررسیهاي ضـروري بـراي جلـب     ، سیستم میعنوان مثال سطح دوم و چهارم  به

و برونداد رضایت انجـام شـده و نیـز از رواج و    ه آوري و ذخیرة نتیج جمعسازي  آسان نیز  رضایت و 
همچنـین ایـن    . ینـد مراقبـت، مطمـئن شـود       اقابلیت دسترسی به آن براي تمام افراد دخیل در فر         

  . کنندگان را بیازماید تواند شایستگی بیمار جهت درمان و اعتبار مراقبت سیستم می
ـ         ، می گذشته از این مزایا    ه بیمـاران  توان سیستم رضـایت الکترونیکـی را جهـت آگـاهی دادن ب

اطالعات و یا عواقـب امتنـاع از       کارگیري    بهدرمان و یا    ة  گیري جهت اجاز   دربارة پیامدهاي تصمیم  
ریـزي   تـوان برنامـه   افزار تعاملی را مـی   نرمچنانکهاین مزیت بسیار مهم است  . کار برد   بهانجام آن،   

یید کند که پیامـدهاي تـصمیم خـود را        أ رضایت خودداري کند، تا زمانی که بیمار ت        کرد تا از دادن   
گیـري   کند که تصمیم کننده را مطمئن می  این کار بیمار و نیز مراقبت .مطالعه کرده و فهمیده است    

بـرداري صـورت گرفتـه        نـسخه  و قابـل     ،شده، قابل بازبینی   شرایط کنترل با  اي   قانونی و ثبت شده   
  .است

براي بیمارانی که به اشتراك گذاشـتن اطالعـات خـود را تأییـد              تواند   یستم همچنین می  این س 
تیجه جزئیات رضایت ذخیره شده در سیستم، بـه         در ن .  تبدیل شود  اطالعاتیگاه  دراند به یک      کرده

کنـد   فراهم میپزشکان درمانگاه و دیگر کارمندان مجاز، امکان دسترسی به اطالعات افشا شده را      
جلـوگیري  اسـت،  ن حال از دسترسی به اطالعاتی که بیمـار اجـازة انتـشار آنهـا را نـداده                و در عی  

 نـد از ا رضـایت الکترونیکـی عبـارت   ویژگیهـاي سیـستم   بنابراین . کند می
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 ؛آگاهی به بیمار  §
 ؛کسب رضایت  §
 .انتشار اطالعات  §

کـامپیوتر   چنین سیـستمهایی در مراقبـت بهداشـتی مبتنـی بـر          گیري ها در شکل   این مشخصه 
توان، با رضایت بیمار جهت پـذیرش و رد رضـایت            می. روند  شمار می   امروزي محرکهاي مهمی به   

اسـتفاده کـرد   این سیستمها در موقعیتهاي مختلف و پیش از هر گونه درمان یا انتشار اطالعات، از      
در شـرایط بحرانـی،   ه ویـژ  خاصیت بهاین  . یت را از بین برد    و در نتیجه تقاضاهاي بعدي براي رضا      

 و نیـز در موقعیتهـاي   بدهنـد، رضـایت   نتواننـد آگاهانـه      یا اینکـه     ،که بیماران بیهوش باشند    زمانی
  .گرفته شود، سودمند استمجاز  از خانوادة بیمار یا دیگر افراد دوکالتی که رضایت بای
 اشخاص نابالغ، افراد با معلولیت ذهنی، بیمارهاي مسن،         تواند شامل مراقبت از    این موقعیتها می  

 هـاي بحث. گیریهاي مربـوط بـه پایـان زنـدگی شـود            و دیگر تصمیم   ،معتادان، جراحی، اهداء عضو   
و سیستمهاي رضـایت الکترونیکـی    وجود دارد 1گیري وکالتی  فراوانی دربارة اصول اخالقی تصمیم    

بت و اشتراك اطالعات نقـشی را ایفـا کننـد کـه جهـت          توانند در توصیه دربارة پیامدهاي مراق      می
  . حساس و دشوار یاري رسانندزمانی هاي  دستیابی توافق در برهه

طـور کامـل شـناخت، زیـرا چنـین           توان محدودیتهاي سیستم رضـایت الکترونیکـی را بـه          نمی
نکـات قابـل   هزینـه یکـی از   . سیستمی در بخش بهداشت عمومی هیچ کشوري اجرا نشده اسـت      

ـ          جتو  در ده است اما کاستن خطر احتمالی و اشتباه پزشـکی و افـزایش بـالقوة کیفیـت مراقبـت بای
 و مـدیریت رضـایت بیـشتر        2قابلیـت پـذیرش بیمـار     . تر باشد  مدت از هزینه مهم    درازمدت یا میان  

 و در 3 و همانگونه که اشاره شد، سیستم رضایت الکترونیکی با اشخاص شایـسته    هستندساز   ئلهمس
 براي طراحی و ابـداع چـارچوب رضـایت الکترونیکـی در     .تر است آشده کار  زیابی و کنترل  محیط ار 

  :(Galpottage and Norris 2005)هاي زیر توجه داشت  مدت باید به توصیه کوتاه
ایجاد معیارهاي اعتمادسازي با مشتریان براي سازمانهاي بهداشتی راهبردي و اصلی باید   §

  اقدام کنند؛
ینده آماده  براي تعامل با سیستم رضایت الکترونیکی آدت الکترونیکی بایسیستمهاي بهداش  §

 باشند؛
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 تحمیلی باشند و باید از منابع و فعالیتهاي موجود دسیستمهاي رضایت الکترونیکی نبای  §
 ؛استفاده کنند

 ؛ قابل سنجش باشددسیستم رضایت الکترونیکی بای  §
 بیانگر این امر باشد که از دکننده بای رفکنندة مراقبت بهداشتی و مص ارتباط بین فراهم  §

 ؛ استفاده نخواهد شدءاطالعات شخصی سو
 ؛کردکننده، تبعیت  باید از مقررات و قانونهاي موجود، و تأثیر آنها بر مصرف  §
چه کسی اطالعات شخصی آنها را یابی بفهمند دوسیلۀ ر د بتوانند بهکنندگان بای مصرف  §

 ؛دیده است
ة هر گونه مسیر جهت خروج افشاي اطالعات و پیامدهاي بعدي آگاه مشتریان باید دربار  §

 ؛شوند
 خدمات به اطالعات را ةکنند زارش رسیدگی از دسترسی مشتري و فراهمگ دسیستم بای  §

 ذخیره کند؛
 تحمیلی باشند و باید از منابع و فعالیتهاي موجود دسیستمهاي رضایت الکترونیکی نبای  §

 .استفاده کنند
هـاي زیـر توجـه       مدت باید به توصیه     و ابداع چارچوب رضایت الکترونیکی در بلند      براي طراحی   

  :(Galpottage and Norris 2005)داشت 
پشتیبانی، آموزش کارمندان، و خدمات مین بودجه، أت در سیستم رضایت الکترونیکی باید به  §

 ان توجه داشت؛آموزش کاربر
نۀ مشترك یکپارچگی و ادغام صورت  باید بین سیستمهایی با همکاري متقابل و پیشی §

 گیرد؛
از نظر د  بر سیستمهاي رضایت الکترونیکی نیز باییثیر امضاها و گواهیهاي دیجیتالأت  §

 ؛مشی تجزیه و تحلیل شوند خط
گذاري اطالعات بهداشتی فردي براي مطالعات پزشکی آینده، پژوهشهاي   براي به اشتراك §

 اي فراهم شود؛ مشی ژنتیکی، و موقعیتهاي اضطراري باید خط
شناسایی کامل عوامل خارجی در تمامی تراکنشهاي بهداشت الکترونیکی جهت آگاهی   §
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 تمامی انتخابها و که آیا مصرف کننده دربارةاین مورد سیستمهاي رضایت الکترونیکی باید   §
 ؛ را ثبت کند یا خیرپیامدها آگاه هست

بیمار توانایی کافی جهت رضایت آیا سیستمهاي رضایت الکترونیکی باید بررسی کنند که   §
  یا خیر؟ اطالعات مرتبط را داردداريدادن و نگه

 ؛با توجه به اطالعات شخصی رضایت دهدد بتواند کننده بای  مصرف §
 تعهد باشند؛براي حفظ حریم خصوصی و امنیت اطالعات بهداشتی م دکنندگان بای مصرف  §
با د بتواند فعالیتهاي رضایت را یمار بایراي افزایش پذیرش سیستم رضایت الکترونیکی بب  §

 .وب انجام دهد استفاده از فناوري متداول مرورگر

  1استانداردهاي محتواي دیجیتالی. 8-5
د هستۀ مرکزي اصالحات آموزشی در ایاالت متحدة آمریکـا         هاي ابتکاري مبتنی بر استاندار     برنامه

ریـزي   هـاي گونـاگونی از اصـالحات برنامـه     واژة استاندارد مؤلفـه . براي بیش از دو دهه بوده است 
تحصیلی، از جمله استانداردهاي محتوا، استانداردهاي اجرا، و استانداردهاي فرصتهاي یـادگیري را             

کننـد   به استانداردهاي محتوا و اسنادي معطوف است که معین میبیشتر این بررسی   . گیرد می دربر
تواننـد    چـه کـاري را مـی       بداننـد و     دهاي موضوعی مفروض، چه چیزي را بای       دانشجویان در حوزه  

هـاي خـاص، روایـت      روایت استانداردهاي محتوا، روایتی ملی، ایـالتی، روایـت رشـته   دهند؟انجام  
ست که بر دیـدگاههاي مربـوط بـه تـدریس و یـادگیري در      تغییرات و تفاوتهاي فلسفی و نظري ا  

ه اسـت کـه چـه       ئلاستانداردهاي محتوا بیانگر عقایـدي دربـارة ایـن مـس          . اند  ثیر گذاشته أها ت  رشته
تـر    مهـم یوران تحـصیل فعالیتهاي دانجام آگاهی و و جهت   جویان  براي دانش اي    آموزشیمحتواي  

کننـدة ارزشـها و اعتقـادات        لوژیکی هستند و منعکس    با این وجود استانداردهاي محتوا ایدئو      ؟است
 2یافتن فعـل و انفعـال     . تر هدف آموزش هستند    طور کلی   مربوط به ماهیت تدریس و یادگیري و به       

هـاي عقالنـی    و یا به عبارت دیگـر بررسـی ریـشه   گسترش آنها  ها و ارزشها در استانداردها و        ایده
بیـانگر  ، گیـري و اسـتفاده از آنهاسـت    از شـکل هـایی کـه حـاکی        استانداردهاي محتـوا و مباحثـه     

شود تا بـا توجـه        در اینجا تالش می    .پیچیدگیهاي نهفته در این جنبه از اصالح استانداردمدار است        
نوشتجات دربارة استانداردهاي محتواي دیجیتالی به ایـن موضـوع بـا دیـد         سه حوزه از    به بررسی   

اسـت کـه آغـازگر    اسـناد و گزارشـهایی   امل دسـتۀ اول از نوشـتجات شـ   . تري نگاه شـود    گسترده
 نوشـتجات   دومدسـتۀ   سوي اسـتانداردهاي ملـی بـود؛         مشی آموزشی ایاالت متحدة آمریکا به      خط
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کـه  اسـت  هـایی   سـوم نوشـته  دسـتۀ  گیري و تکامل استانداردهاي خاص محتوا؛ و  مرتبط با شکل  
  .ج و انتشار آنها شددربارة مباحثات بین گروهها بود که باعث توسعه استانداردها و روا

ثر هـستند و  ؤدهی یـک اسـتاندارد خـاص مـ     همچنین عواملی که در هر تالش در جهت شکل 
هاي موضـوعی،   هایی همچون سازماندهی حوزه تصمیماتی که در حوزهبر اینکه چگونه این عوامل  

 ۀثر مجموعـ ؤ و ارزیابی مـ   ،یابی دستانجام شده در مسیر     یندهایی  ا، فر 1سطح مطلوب خاص بودن   
  .شوند گذارند، در این بحث بررسی می میثیر تأاستانداردهاي مفروض 

 کمک کرد تا یک موج اولیه در اصالحات آموزشی آغـاز شـود            2»ملت در معرض خطر   «برنامۀ  
که به باال بردن استانداردهاي درسی براي دبیرستان، اجرا، و گسترش برنامه هاي ارزیـابی و بـاال                 

اگر چه بـسیاري از مـدارس محلـی و        . ان و استادان آینده معطوف بود     بردن استانداردها براي معلم   
گـذاران از عـدم     آموختگی و ارائۀ دروس دانشگاهی را افزایش دادنـد، سیاسـت            ایالتی شرایط دانش  

گذاران و نیز مربیـان از مـوج         در نتیجه، سیاست  . آموزان ناامید شدند    پیشرفت در نمره گرفتن دانش    
ایـن  . اي کـردن معلمـان بـود        د که خواستار بازسازي مدارس و حرفـه       دوم اصالحات حمایت کردن   

 در تغییر محتواي آموزش تأثیر نـاچیزي داشـت و نیـز بـه تغییـرات مطلـوب و              80اصالحات دهۀ   
  .آموزان منجر نشد دلخواه در تدریس، یادگیري، و موفقیت دانش

شغلی آنها در صـورت      و براي توسعۀ الزم      نده توجه معلمان را منحرف کرد     هاي گسست مشی خط
بخش کـه در مـدارس در حـال         وجـود آوردنـد و حفـظ اصـالحات نویـد            حمایت ناچیزي به   ،وجود
، اصـالحات بـراي    80تالشهاي صورت گرفته در دهۀ      . گیري بود را با مشکل مواجه ساختند       شکل

فاقـد   ،که شرایط و الزامات بیشتري را ایجاد کرد بدون اینکه مشخص کند محتوا چگونه باید باشد       
 باعـث عـدم   80عـالوه اصـالحات دهـۀ     به. سودمندي واقعی جهت تغییر چشمگیر در مدارس بود 

مـشیهاي گونـاگون بیـشتر        خـط  زیـرا    مشیهاي اعمال شده در مدارس بود،       خطانسجام در الزامات    
تـر جهـت    یـک رویکـرد سیـستمی     .هت استانداردها و اهداف مختلف در نظر گرفته شده بودنـد          ج

 عنوان روشـی   به90ه پیرامون استانداردهاي منسجم آموزشی ایجاد شد، در دهۀ    اصالح آموزشی ک  
مـدار و سیـستمی، دگرگـونی     هدف اصالح استاندارد. وجود آمد براي پرداختن به این موضوعات به    

آموزان اسـت و ابـزار فـراهم سـاختن           ترین مسیر تغییر در یادگیري دانش      عنوان مستقیم  تدریس به 
 و ، در کالسـهاي درس، مـدارس  4 جهت بهبود آموزشی از پـایین بـه بـاال    3پایینحمایت از باال به     

مـشی و سیاسـتگذاري در       پژوهـشگران کنـسرسیوم تحقیقـات خـط        .گذارد مناطق را در اختیار می    



  فصل هشتم ـ ابعاد مدیریتی

 ,Wixon) ناپـذیر اسـت   سـه مولفـۀ جـدایی   دربردارندة  نشان دادند که این نوع اصالح 1آموزش
Dutro, and Athan 2003):  

 بدانند و یا دآموزان بای برانگیز جهت آنچه که دانش  استانداردهاي تحصیلی چالشایجاد  §
 توانایی انجام آن را داشته باشند؛

اي، و نیز  یید صالحیت معلم و پیشرفت حرفهأمشیهایی چون امتحان گرفتن، ت تنظیم خط  §
 گویی براي استانداردها؛ هاي پاسخ برنامه

مسئولیت ایجاد رویکردهاي آموزشی خاص به اري براي واگذبازسازي سیستم مدیریت   §
. آنها جوابگوستبرابر استانداردهایی که یک استان در بر اساس مدارس و مناطق آموزشی 

بنابراین استانداردهاي محتوا مشخصۀ اصلی تالشها در جهت اصالح سیستمی هستند که 
 . آغاز شدند90در اوائل دهۀ 
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  وب یک و دو. 9-1
بسیاري افراد دریافتند که دربـارة  .  نقطۀ عطفی در وب بود2001 در پاییز 1دن حباب دات کام   ترکی

یـک ویژگـی معمـول تمـامی       در پـی آن     وب اغراق شده اسـت و در واقـع حبابهـا و بحرانهـاي               
 در حـال گـسترش،      دهند که یـک فنـاوريِ      بحرانها زمانی رخ می   . دگرگونیهاي فناوري بوده است   

و روایتهـاي  کننـد   ظهـور بیرونـی پیـدا مـی    فناوریها . شود در مرکز امور آماده میبراي قرار گرفتن   
وجـه تمـایز آنهـا از    درك  از این پـس اسـت کـه         دهندة توانایی آنها است و       واقعی موفقیت، نشان  

 و »اوریلـی « بـین شـرکت   3 طوفان ذهن گروهـی  ۀ با یک جلس   2مفهوم وب . شود  یکدیگر آغاز می  
  . آغاز شد4»یومدیاال«المللی  شرکت بین

 اظهار داشت که نه تنهـا وب بـا      »اوریلی«ب رئیس شرکت    ئ، پیشگام وب و نا    5»دیل داگرتی «
شوند، از هـر   طور مداوم پدیدار می شکست مواجه نشده بلکه با کاربردهاي جدید و سایتهایی که به       

تگی نجـات  نظر میرسد شرکتهایی که از ورشکـس    عالوه بر این، به   . زمانی بیشتر حائز اهمیت است    
، 2آیا ممکن است فروپاشی دات کام، همانند فراخوان وب          . مشترکی داشته باشند  هاي     جنبه یافتند

  ؟(O'Reilly 2005) نقطۀ عطفی براي وب بوده باشد
در ایـن  .  بـه وجـود آمـد    2 ما معتقدیم که نقطۀ عطف بوده است و بنابراین کنفرانس وب             ۀهم

را بـه   میلیون استناد در گوگـل  5/9 بوده است و بیش از يثرؤمواژة  2زمان سپري شده، واژة وب    
آن را رخـی   و بآن توافق وجود ندارد با این وجود هنوز هم دربارة مفهوم        .خود اختصاص داده است   

 1عـام پذیرفتـه شـدة   عنوان دانش جدید  را بهگروهی آن کنند و   تلقی می 6امعن  بازاري بی  ةیک واژ 
                                                
1 dot-com bubble 
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 .پذیرند می
 2بلکـه جهـت ارتباطـات چندحـسی    تشکیل نشده است    انتشارات متنی    ازطور اساسی     به 2وب  

 کـاربر مـدار اسـت     2وب  . 3گوییهـا  اي از تـک    گوهاست و نـه مجموعـه     و   شبکۀ گفت  2وب  . است
  .یما هنمونۀ آن را نداشتپیش از آن که  صورتی به

بـه   2 و وب    1گرچـه توصـیف صـریح وب        شود،    میبا ماهیت وضعیت فعلی وب مخالفت        گاه
فنـاوري   وب در حال تبدیل بـه یـک فـضاي      ۀکه در واقع شبک   د گفت    دلخواه است، اما بای    نسبت
صـفحات وب   : کنـد   را چنین بیان مـی     2وب   ترین تأثیر   مهم »اوریلی«چنانچه  . استاي   رسانهچند

هـاي    بـه برنامـه   4ها، خودآموزهاي مبتنی بر مـتن      صورت ویکی  ها به   دانشنامه ،شخصی به وبالگها  
نامـۀ  پاسـخ و یـا   و  و زیرساختهاي پرسـش  ،6هاي مردمیبندی بندیها به رده   ، رده 5اي هاي رشت   رسانه

  .یابند می تغییر 7پیام فوريخدمات  پشتیبان مشتري به الکترونیکی
تأییـد و   8 کتابداريةدر وبالگهاي حوزبیشتر کتابداران، . این دگرگونی در وب معانی زیادي دارد 

ـ    هاي سـنتی  مجالت و دیگر نوشته. دنا نگارش پیرامون آن را آغاز کرده  بـه ایـن   د تـر همچنـان بای
طـور   هـا بـه   اي و مجموعه  در خدمات کتابخانه 2مفهوم بپردازند، اما کاربرد تفکر و فناوریهاي وب         

 توافـق دارنـد کـه    2بیشتر نویسندگان دربارة کتابخانۀ  .اند  بیان شده29گسترده به صورت کتابخانۀ  
بـراي مثـال،   . ه اسـت  ایـستا بـود   اند،    دست آورده   بهر اولین دگرگونی وب     ها د  بیشتر آنچه کتابخانه  

و اگـر چـه بـسیاري     دارد نیازوجوي افراد    به جست  10 یا اپکها   دسترسی عمومی  ۀفهرستهاي پیوست 
، 11کـاربر وسـیلۀ   بـه گـذاري شـده     مانند اقالم عالمت   هاي مربوط به کاربر    آوري داده  وسیلۀ جمع  به

 هستند، امـا    2وب  فناوري   در حال پذیرفتن     13جوو  هشدارهاي جست و  ،  12جوهاي ترجیحی و  جست
 2اي از خـدمات بـسیار پویـاي وب            کـه نمونـه    14ها، همانند سایت آمازون    به پیشنهادات و توصیه   

 ۀهـاي پیوسـت   بـه همـین ترتیـب، نـسل اول آمـوزش اسـتفاده از کتابخانـه       . کنند است، توجه نمی  
                                                                                                              
1 new conventional wisdom 
2 multi-sensory communication 
3 monologues 
4 text-based tutorials 
5 streaming media applications 
6 folksonomies 
7 instant messaging (IM) 
8 biblioblogosphere (weblogs written by librarians) 
9 Library 2.0 
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ر متن ایجاد شد که ایستا هستند و به نیـاز کـاربران پاسـخ    وسیلۀ خودآموزهاي مبتنی ب    به 1اینترنتی
با ایـن وجـود اینهـا بـه        . دهند با یکدیگر تعامل داشته باشند      گویند و نیز به کاربران اجازه نمی       نمی

هـاي    تکامـل یافتنـد کـه از برنامـه        2اي تر و سرشار از امکانات رسـانه       صورت خودآموزهاي تعاملی  
در حــال . کردنــد  اســتفاده مــی3تــر پایگاههــاي اطالعــاتی چیــدهانیمیــشن و دیگــر آزمونهــاي پی

  در حال حرکت هستند امـا ایـن حرکـت تـازه آغـاز شـده اسـت             2ها به سوي وب      حاضرکتابخانه
(Maness 2006).  

 پذیري و قابلیت استفاده دسترس. 9-2

زمـرة  چراغهاي خطر در تقاطعهاي خیابانها، ابزاري براي راهبري هـستند کـه همـه در زنـدگی رو       
این چراغها براي افرادي که بینـا هـستند از المـپ اسـتفاده            . خود، ناگزیر از استفاده از آنها هستند      

در نهایت نیز . شود  شنوند، اما قدرت بینایی ندارند، از صدا استفاده می          براي افرادي که می   . کنند  می
ـ               ر پـاي آنـان تعبیـه شـده      براي افرادي که نه قدرت شنوایی دارند و نه بینایی، دکمۀ لرزانی در زی

به عبارت دیگر چراغهـاي خطـر بـا نیازهـاي طیفـی از      . دهند است که هنگام عبور آن را فشار می   
وب نیز ساخته شده است تا قابل تطبیق با نیازهاي کاربران باشـد، امـا در                . کاربران سازگار هستند  

 New Zealand Government)شـود   طراحی وب، اغلب این نکتۀ مهم نادیـده گرفتـه مـی   
. شـود  مفهوم سازگاري وب با توان کاربران گوناگون، بـا عنـوان دسترسـی شـناخته مـی             . (2006

دسترسی در وب، به این معناست که همۀ افراد جامعه از جمله افرادي که ناتوانیهـاي جـسمی یـا                     
صورت مستقیم یا بـه   تواند به این دسترسی می. رند، بتوانند از پایگاههاي وب استفاده کنند     ذهنی دا 

  .(.Ma and Zaphiris n.d)وسیلۀ فناوریهاي کمکی باشد 
قلـم  کاربرانی که دید ضعیف دارند نیاز بـه  . دسترسی وب، بسته به نوع ناتوانی افراد متغیر است  

اري که براي کاربرانی که بیمـ  زمینه دارند، در حالی    زمینه و پیش     بین پس  4بزرگ با تقابل رنگ زیاد    
کـاربران  . کوررنگی دارند، اطالعات رنگی باید به طیفهاي رنگی خاکستري و قابل تشخیص درآید      

ایـن  .  به اطالعـات پایگـاه وب دسترسـی پیـدا کننـد            5توانند با استفاده از خوانندة صفحه       نابینا می 
 وسیله یک فناوري کمکی است که اطالعات نمایش داده شده روي صفحه کامپیوتر را بـه گفتـار               

 هـزار نفـر در آمریکـا بـراي دسـتیابی بـه       400در حال حاضر تقریبـا     . کند   ترجمه می  6الکترونیکی
                                                
1 online library instruction 
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زمانی که پایگاه وب با ایـن وسـایل کمکـی سـازگار          . کنند   از این وسایل استفاده می      محتواي وب 
 .Lazar et al) تواننـد بـه پایگـاه وب دسترسـی داشـته باشـند       نباشد، این بخش از جامعه نمی

2003; W3C 2005) . ممکن است براي تایپ با کلیـدهاي   کاربران داراي ناتواناییهاي جسمی
انـواع دیگـر    . ترکیبی یا راهبري با اسـتفاده از دسـتگاههاي ورودي دیگـر مـشکل داشـته باشـند                 

 متن بر روي صـفحه و نمایـشگرهاي   کردن نمایی براي درشت  هاي بزرگ   فناوریهاي کمکی برنامه  
رعایـت  . شود  را، شامل میگرداند  باز می1صورت خروجیهاي لمسی ها را به که متن صفحه  » بریل«

پذیري در پایگاه وب ممکن است هزینۀ طراحی را یک تا دو درصد افـزایش دهـد،             اصول دسترس 
 Hackett 2000; British) درصـد افـزایش خواهـد داد   20اما بازدیدکننـدگان پایگـاه وب را   

Standards Institution and Disability Rights Commission 2006).  
 ۀاتحادیــ«، در زمــان تأســیس 2گــستر وب ، رهبــر کنــسرسیوم شــبکۀ جهـان »نرزلــیتـیم بِرَ «

  :(Paciello 2001)گوید   چنین می3»پذیري وب دسترس
از این رو، در مسیر حرکت به سوي جهـانی      .  میلیون نفر ناتوان در دنیا وجود دارند       750بیش از   

  .لیتهایی که دارند، امري حیاتی استاز تواناییها و معلورها یکپارچه، استفادة همۀ افراد از وب 
 میلیـون نفـر در ایـن کـشور داراي نـوعی از        7/49بنا بر گزارش مرکز آمـار وزارت اقتـصاد آمریکـا،            

 4/12 میلیون نفر ناتوانی حسی شامل دیـدن یـا شـنیدن و    3/9هستند که از میان آنها      ناتوانیهاي دائمی   
یـاد سـپاري، یـا تمرکـز در      که در فرایند یادگیري، بهمیلیون مشکالت فیزیکی، فکري، و احساسی دارند   

انـد و از   افراد داراي ناتوانی در طول تاریخ همیشه در حاشیه بـوده       . کند  هاي وب مشکل ایجاد می      صفحه
. (U.S. Census Bureau 2003)انـد   فرصتهایی که به افراد سالم بخـشیده شـده، محـروم مانـده    

نیز، به علت شکاف بین پیشرفتهاي فناوري در وسـایل کمکـی بـراي افـراد              اي در اینترنت      چنین مسئله 
  . خورد نویسی و طراحی وب، تاحدي به چشم می ناتوان و پیشرفتهاي سریع برنامه

پذیري براي پایگاههاي وب دولتی اهمیت بیشتري دارد، زیرا ایـن سـازمانها خـدماتی                 دسترس
اي ارائـه   گونـه  خود را بـه پیوستۀ اي دولتی باید خدمات    از این رو، سازمانه   . کنند  انحصاري ارائه می  

 .(New Zealand Government 2004)پـذیر باشـد    کنند کـه بـراي همـۀ افـراد دسـترس     
انـع  پذیر ساختن پایگاههاي وب تنها براي افراد ناتوان سودمند نیست، بلکـه برداشـتن مو                دسترس

دسترسی در پایگاههاي وب نشان از طراحی خوب پایگاه وب دارد و براي کاربران دیگـر از جملـه          
  کننـد، نیـز سـودمند اسـت     سرعت استفاده مـی  هاي کم»مودم«و   افرادي که از فناوریهاي قدیمی      

(Hackett 2000).  
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  پذیري موانع دسترس. 9-2-1
ایـن زبـان قابلیـت    . اسـت » .ال .ام .تـی  .اچ«فناوري استفاده شده در طراحی بیشتر پایگاههاي وب  

توان از فناوریهاي دیگر در کنـار آن بهـره بـرد کـه البتـه پیچیـدگی را                نویسی ندارد، اما می     برنامه
، »زاینـ  پالگ«انواع . روند پذیري به شمار می معمول مانعی براي دسترسور ط بهدهند و     افزایش می 

پـذیري    مانع دسترس يبرخی از فناوریها   2»زبانهاي اسکریپتی «، و   »فریمها«،  1»هاي جاوا   برنامه«
ها تکنیکهـایی جـانبی هـستند کـه بـا اسـتفاده از آنهـا        »زاین پالگ« .(Hackett 2000) هستند

اي  بـه اسـتراتژي جداگانـه   » زاین پالگ«هر . افزود» .ال .ام  .تی. اچ«توان قابلیتهاي جدیدي را به        می
ة هـاي کـاربردي، بـراي مـشاهد         برنامـه دیگـر   هـا یـا     »زاین  پالگ«. داردنیاز  پذیري    براي دسترس 

اي ایـن امکـان را    فناوریهاي چندرسانه. شوند اي مانند صدا و تصویر استفاده می    محتواي چندرسانه 
 یا فیلمهاي کوتاه را با پخش همزمان صدا و تـصویر  ،3هاي وب، نمایشها    که صفحه کنند    ایجاد می 

سـت،  به چند حـس کـاربر وابـسته ا        بیشتر  اي    از آنجایی که درك محتواي چندرسانه     . داشته باشند 
» جـاوا «هـاي     برنامـه  .شـوند   هایی دچار مشکل مـی      افراد ناتوان براي درك محتواي چنین صفحه      

هـاي ویـژه در صـفحۀ      و به عبارت دیگر جلوه 4آرایی  معمول براي ایجاد نور، صدا، یا صحنه      طور    به
 .کننـد  پـذیري ایجـاد مـی    ها به چند دلیل مشکالتی بـراي دسـترس   این برنامه. روند  کار می   وب به 

از . کننـد  هـا پـشتیبانی نمـی    کنند، از این برنامـه  بسیاري از مرورگرهاي که افراد ناتوان استفاده می      
ها ممکن است خروجیهاي صوتی یا تصویري نیز ایجاد کنند، مهم است کـه      آنجایی که این برنامه   

اري ماننـد  براي افزودن امکان خواندن عناصر غیرنوشـت . همراه با آنها متن جایگزین نیز آورده شود  
، و دیگر محتواي صفحۀ وب کـه        »جاوا«هاي    اي، لوگوها، برنامه    تصویرها، موجودیتهاي چندرسانه  

 با وسـایل کمکـی، الزم اسـت کـه همـراه بـا آنهـا متنهـاي              ،نباشند» اسکی«قابل تغییر به متن     
ن معـادل  تواند تصویرها را توصیف کند، امـا مـت   وسیلۀ کمکی نمی. دارِ جایگزین، اضافه کنیم     معنی

  .(Hackett 2000)کند  به شکل گفتار یا خط بریل امکان دسترسی به محتوا را فراهم می
اي کاربرانی کـه از  تواند بر کنند و این می     وب را به نواحی مختلف تقسیم می       صفحۀها  »فریم«

طـور   کنند، دشواریهایی را پدید آورد چـون ممکـن اسـت نتواننـد بـه      فناوریهاي کمکی استفاده می 
هـا را بـا   »فـریم «ها،  بیشتر وسایل خوانندة صفحه   . ها را از یکدیگر تفکیک کنند     »فریم«مشخص  

دیگـر  » فـریم «بـه  » فـریم «کنند، به این ترتیب که مـتن را از یـک          ترتیبی قراردادي بررسی می   
کنند و  ها پشتیبانی نمی»فریم«تمام مرورگرها از   . گردند  اول باز می  » فریم«خوانند و دوباره به       می
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. آینـد  کننـد، پدیـد مـی    مشکالتی براي این وسایل کمکی که تنها با مرورگرهاي خاصی کـار مـی      
گونـاگون روي   هـاي   »فـریم « نیز ممکن است در درك ارتباط بین         1کاربران داراي ناتوانی ادراکی   
  .صفحه مشکل داشته باشند

معمول براي اضافه کردن قابلیتهاي پویایی و تعامل با کـاربر در      طور    بهي  »اسکریپت«زبانهاي  
توانند زمانی کـه کـاربر بـر روي     ها می»اسکریپت«براي نمونه، . شوند هاي وب استفاده می    صفحه

هـا، بـراي برخـی      »اسکریپت«این نوع   . دهد، تصویر را تغییر دهند      را حرکت می  » ماوس«تصویر،  
، 2»گیـف «بـراي نمونـه در تـصویرهاي متحـرك بـا پـسوند              . آورد  کاربران دشواریهایی پدید مـی    

نیاز است و این سطح مهارت ممکن است براي برخی کـاربران نـاتوان   » ماوس«گیري دقیق    جاي
  .(Hackett 2000)و معلول ناممکن باشد 

پذیري شامل جدولها، تصویرهاي متحرك و ساکن، و متنهاي لـرزان یـا           موانع دیگري دسترس  
ایـن  . کننـد  جدولها مشکالتی براي وسایل کمکی خوانندة صفحه ایجـاد مـی     .  هستند 3زن  چشمک
هاي جدول که اطالعاتی در آنها نیست، بدون اینکه به کاربر اطـالع              همعمول از خان  طور    بهوسایل  

هاي جدول را ردیف بـه   چون بیشتر این وسایل، خانه. خوانند کنند و آنها را نمی     نظر می   دهند صرف 
این مشکل باعـث  . خوانند، ممکن است اطالعات را به ترتیب منظور شده برداشت نکنند         ردیف می 

  . انند یک خانه یا محتواي خاص را با ردیف یا ستون مربوط، ارتباط دهندشود که کاربران نتو می
 4تصویرها باید با متنهاي جـایگزینی . کنند تصویرها نیز دشواریهایی را براي افراد نابینا ایجاد می   

و » گیـف «تصویرهاي گرافیکی متحرك بـا پـسوندهاي        . کنند  ف می یهمراه باشند که آنها را توص     
متنهاي جایگزین بایـد ایـن    . شوند  یی هستند که شکلها در آنها تکرار یا عوض می         انیمیشنها فایلها 

حرکـت عناصـر در صـفحۀ وب    . توانند ببیننـد، قابـل اسـتفاده کننـد        فایها را براي کسانی که نمی     
توانـد موجـب از دسـت دادن تمرکـز و      جمله اینکه می   آورد، از   را به همراه می   گوناگونی  مشکالت  

 بدین ترتیب، بقیۀ محتواي صفحه براي افـراد داراي نـاتوانی ذهنـی غیرقابـل          شوند و  یپرت حواس
. عالوه بر این، متن متحرك براي وسایل خواننـدة صـفحه غیرقابـل خوانـدن اسـت        . خواندن شود 

افراد داراي ناتوانی جسمی ممکن است توانایی حرکت سـریع یـا دقیـق بـراي تعامـل بـا اشـیاي                 
زدن موجودیتهاي صفحۀ وب نیز ممکن است بـراي     یا چشمک  درخشش. متحرك را نداشته باشند   

  .(Hackett 2000)اند، آزاردهنده باشند برخی افراد که به نور حساس
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  پذیري استانداردهاي دسترس. 9-2-2
 1گـستر  نسرسیوم وب جهانوسیلۀ ک بهپذیري  المللی براي استانداردهاي دسترس ن سند بینتری  مهم

 Jaeger 2006; Section 508 of) افزون بر این، ایاالت متحـدة آمریکـا  . تدوین شده است
the Rehabilitation Act 1998) یها و انگلیــس(Cabinet Office 2002)  نیــز

با ایـن وجـود میـزان    . اند ذیري براي پایگاههاي وب دولتی خود تهیه کرده    پ  استانداردهاي دسترس 
  .همخوانی با این استانداردها در سطح پایینی بوده است

پذیري   پایگاههاي وب دولتی ایالت آالباما در آمریکا را بر اساس استانداردهاي دسترس           » پوتر«
ترین اشتباه در این    نشان داد که مهم    ، بررسی کرد و   »سی  دبلیوتري«دولت آمریکا و استانداردهاي     

در » شـاي «پـژوهش  . (Potter 2002)تن جایگزین براي تصاویر اسـت  ه نشدن مپایگاهها ارائ
وي با بررسی چندین پایگاه وب سازمانهاي دولتـی و ایـالتی،        . چین نیز نتایج مشابهی را نشان داد      

پذیري ایـن     ترین اشتباه دسترس    سومعدم ارائۀ متن جایگزین براي عناصر غیرمتنی را به عنوان مر          
بر اساس گزارش آمادگی دولت الکترونیکـی کـشورها، تعـداد    . (Shi 2006پایگاههاي وب یافت 

هاي اصـلی خـود رعایـت     پذیري را در صفحه   اندکی از پایگاههاي وب ملی استانداردهاي دسترس      
پـذیري خـدمات الکترونیکـی اتحادیـۀ      گزارش دسترس. (United Nations 2005b)اند  کرده

خدمت الکترونیکی بررسی شده معیارهاي سـطح یـک     436از  % 3دهد که تنها      اروپا نیز نشان می   
منتـشر شـده   » سـی  تري دبلیو«را که از سوي » رهنمودهاي دسترسی محتواي وب ـ نسخۀ اول «

  .(European Public Administration Network 2005) اند است، دارا بوده
ایـن  . دار اسـت  گستر مسئولیت تنظیم استانداردهاي جهانی وب را عهـده          کنسرسیوم وب جهان  

 را طراحی کرده که هر رهنمود       2سازمان، مجموعۀ کاملی از رهنمودهاي دسترسی به محتواي وب        
یـین  ها پایگاه وب را بـراي تع  توان صفحه با استفاده از این سند می. 3شامل فهرستی از معیارهاست 

نسخۀ اول این سـند     . پذیري آنها براي افراد داراي ناتواناییهاي مختلف ارزیایی کرد          میزان دسترس 
 مربوط بـه کـاربران بـا ناتوانیهـاي     یاساسطور   بهمنتشر شد که    یالدي  م1999سال  » می«در ماه   

ی  رهنمود است که ویژگیهاي ایجاد صفحۀ وب با قابلیت دسترسـ     14این سند شامل    . بینایی است 
اکنـون در   نویس نسخۀ دوم این سند که در حال تکمیل اسـت، هـم            پیش. کند  همگانی را بیان می   

از ناتوانیهاي کاربران توجه کـرده      تري    گستردهاین سند به ابعاد     . پایگاه وب این سازمان وجود دارد     
وانیهـاي  ویـژه افـراد داراي نات      است و دسترسی بیشتر گروههاي دیگري از افراد داراي ناتوانی، بـه           
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  . شود میموجب ادراکی و خواندن را 
دهـد کـه خـود     اولویت اول این اطمینان را می. اند این معیارها به سه سطح اولویت تقسیم شده      

هـاي    بر اساس این سند، رعایت تمام معیارهاي اولویت اول در صفحه          . صفحه قابل دسترس باشد   
ی به اطالعات پایگاه وب را داشـته        وب ضروري است تا گروههاي مختلف کاربران امکان دسترس        

. معیارهاي اولویت دوم بهتر است رعایت شوند تا دسترسی برخی از کـاربران دشـوار نباشـد      . باشند
 که در صورت رعایت نکردن،   تصمیم به رعایت معیارهاي اولویت سوم بر عهدة طراحان وب است          

رعایـت  . تاحدي مشکل خواهد بوددسترسی به اطالعات پایگاه وب براي یک یا دو گروه از جامعه   
 W3C)دسترس است  در کاملطور  بهکند که تمام محتواي صفحۀ وب  این معیارها تضمین می

 اسـتفاده  1توانند از لوگوهاي همخوانی با استانداردهاي سـازمان  حان وب میطرا. (2007 ,1999
خـوانی بـا اسـتانداردها،     سـطوح هـم  . پذیري پایگاه وب خود را نشان دهنـد      کنند تا سطح دسترس   

دهد که تمام معیارهاي اولویـت   نشان می» A«خوانی    سطح هم . متناسب با سطوح اولویت هستند    
دهـد کـه اولویتهـاي اول و دوم محقـق       نـشان مـی   » AA«خوانی    مسطح ه . اند  اول رعایت شده  

انـد    رعایـت شـده  3، و 2، 1بیانگر این است که تمام اولویتهاي  » AAA«اند و سطح تطابق       شده
(W3C 2006) . ست نشان داده شده ا35این موضوع در شکل.  

  
 (Potter 2002)ب با آن پذیري و سطوح تطابق متناس اولویتهاي دسترس. 35شکل 

نیز پایگاه وب سازمانهاي دولتـی را ملـزم      یالدي  م 1998پذیري آمریکا در سال       قانون دسترس 
طـور کلـی بـا اسـتفاده از      ندارد بـه ایـن اسـتا  . پـذیر باشـد   کرده است که براي همۀ افراد دسـترس    

 بـا ایـن وجـود    .ویژه از اولویت اول این سند تهیه شده است     رهنمودهاي دسترسی محتواي وب به    
 Watchfire)مجموعۀ کمتري از رهنمودها را بدون اشاره بـه سـطوح اولویـت آنهـا در بـردارد      

Corporation 2002).  
  پذیري محتواي وب رهنمودهاي دسترس. 9-2-3
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توان ایـن اولویتهـا و معیارهـا را     می» سی دبیلوتري«نویس سند دسترسی     بر اساس پیش  . شوند  می
  : (W3C 2007)پذیري پایگاههاي وب دولتی بیان کرد براي دسترس

  :لویت اول او §
صورت جایگزین نیز قرار  براي تمام محتواي غیرنوشتاري، متنی به: 1-1رهنمود  ¨

 ؛دهید
  .در نظر بگیرید 1 همزماناي جایگزین براي فایلهاي چندرسانه: 2-1رهنمود  ¨
مجزا  2از بازنماییتواند  که اطالعات و ساختار آن، میمطمئن شوید : 3-1رهنمود  ¨

  .شود
 . باشدشدنی آسانی  زمینه به زمینه از پس تمایز بین اطالعات پیش: 4-1رهنمود  ¨

  : اولویت دوم §
کلید قابل اجرا  صفحهوسیلۀ  بهتمام امکانات یا قابلیتهاي پایگاه وب، : 2-1رهنمود  ¨

  .باشند
ا یا ه کاربران امکان کنترل محدودیت زمانی در مطالعۀ صفحه: 2-2رهنمود  ¨

  .تعامالت با پایگاه وب را داشته باشند
به کاربران این امکان را بدهید تا بتوانند از محتوایی که به سبب : 2-3رهنمود  ¨

شود،   میویژه بیماري صرع حساسیت به نور موجب حملۀ ناگهانی بیماري به
  .اجتناب کنند

دهی  ، جهتسازوکارهایی را براي کمک به کاربران در یافتن محتوا: 2-4رهنمود  ¨
  .به آنها، و راهبري در محتواي پایگاه وب فراهم کنید

 .آنها کمک کنیداصالح ات و از اشتباهبراي پرهیز کاربران به : 2-5 رهنمود ¨
  :اولویت سوم  §

  .محتواي متنی را قابل خواندن و قابل درك نمایید: 1-3رهنمود  ¨
  .کنیدبینی   محتوا را پیشکاربردي بودنو موقعیت : 2-3رهنمود  ¨
 فناوریهاي کمکیبا را   ابزارهاي کنونی و آتی کاربر باسازگاريبراي : 3-3رهنمود  ¨

  .پشتیبانی کنید
 جایگزینبودن محتوا مطمئن باشید و براي آن پذیر  ترساز دس: 4-3رهنمود  ¨
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دهـاي  واحد دولت الکترونیکی انگلیس وابسته به هیئت دولت ایـن کـشور در مجموعـۀ رهنمو              
رهنمودهایی را براي بهبود دسترسی     » کتاب راهنماي گروهاي مدیریت وب    «برخط خود با عنوان     

طـور خالصـه    این رهنمودها به. هاي مختلف جامعه به پایگاههاي وب دولتی ارائه کرده است       گروه
  :(E-Government Unit, Cabinet Office 2006)اند از عبارت
  .ها را ساده طراحی کنید صفحه  §
  .ها از یک الگوي ثابت استفاده کنید در تمام صفحه  §
 .فرض اطالعات استفاده کنید براي قالب پیش» .ال .ام .تی. اچ«از   §
  .ي نباید در پایگاه وب استفاده شوند»اسکریپت«یا روشهاي » .ال .ام .تی .اچ«کدهاي خاص   §
  .رین حد ممکن برسانید و از تصویرهاي کوچک استفاده کنیداستفاده از تصویر را به کمت  §
  .سعی در انتقال اطالعات با کمک رنگ نداشته باشید  §
  .زمینه تقابل زیادي داشته باشد رنگ نوشته باید با پس  §
  .استفاده کنیدرایج تنها از فونتهاي مشخص و   §
  .آن استفاده کنیدبراي ساختاردهی مدرك و نه براي الگودهی » .ال .ام .تی .اچ«از   §
دهی و الگودادن عناصر اصلی پایگاه وب استفاده   براي شکل1».اس .اس .سی«از فایلهاي   §

  .کنید
  .باید از سوي کاربر قابل تغییر باشد» .اس .اس .سی«در فایلهاي قلمها اندازة تمام   §
  .سازي باشد باید از سوي کاربر قابل شخصی» .اس .اس .سی«تمام رنگها در فایلهاي   §
  . را داشته باشند2»مشخصۀ عبارت جایگزین«تمام تصویرهاي مهم باید   §
  .دار باشد توضیح عبارت جایگزین تصاویر باید روشن و معنی  §
  .نسخۀ متنی تمامی اطالعات در قالب صوتی یا تصویري باید ارائه شود  §
ه شده نیز  ارائيها»زاین پالگ«تمام اطالعاتی که در قالب » .ال .ام .تی .اچ«باید شکل   §

  .فراهم باشد
پذیري  استاندارد ابتکار عمل دسترس(A) هاي وب باید مطابق با اولویت اول  تمام صفحه  §

  .گستر ارائه شده است  باشد که از سوي کنسرسیوم وب جهان3وب
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تواند در صفحۀ اصلی پایگاه وب سازمان  پذیري می لوگوي متناسب با استاندارد دسترس  §
 .هاي کنسرسیوم را نشان دهد توصیهگاري پایگاه وب با  ساز تانشان داده شود

سکـشن  «قـانونی بـه نـام       . م1998پذیري محتواي وب، در سـال         مریکا نیز براي دسترس   در آ 
 به تصویب رسیده است که بخشی از آن به اطالعات مبتنی بـر وب در محـیط اینترنـت و         1»508

مـامی سـازمانهاي دولـت فـدرال امریکـا          این قانون که اجراي آن براي ت      . اینترانت اختصاص دارد  
الزامی است، براي برطرف ساختن موانع فناوري اطالعات در مسیر ایجاد فرصـتهاي جدیـد بـراي         

بر اساس این قانون، سازمانهاي دولتـی بایـد بـراي کارکنـان      . افراد ناتوان به تصویب رسیده است     
. ت را همانند دیگران فراهم سازد    خود و عموم مردم دیگري که ناتوان هستند، دسترسی به اطالعا          

  :(Section 508 of the Rehabilitation Act 1998)بر این اساس 
 .براي تمامی اجزاي غیرمتنی باید معادلی متنی نیز ارائه شود  §
 .اي باید با آنها همراه شود معادلهایی جایگزین براي تمام نمایشهاي چندرسانه  §
شوند که تمام اطالعاتی که با رنگ به کاربران اي طراحی  هاي وب باید به گونه صفحه  §

 .شوند، بدون رنگ نیز وجود داشته باشند فهمانده می
 قابل خواندن 2اي جداگانه نامه دهی شوند که بدون نیاز به شیوه سازمانچنان مدارك باید   §

 .باشند
§  3وررپیوندهاي متنی مازاد باید براي هر بخشی از تصویرها که در نقشۀ تصویري سمت س 

 .فعال هستند، ارائه شوند
ارائه » رورس«هاي تصویري سمت  جاي نقشه  باید به4مشتريهاي تصویري سمت  نقشه  §

 وجود 5ها با استفاده از شکلهاي هندسی شوند مگر در مواردي که امکان تعریف محدوده
 .نداشته باشد

 .ها باید عنوان سطرها و ستونها تعیین شوند براي جدولهاي داده  §
هایی که عنوان  هاي عنوان در جدول داده ها و خانه هاي داده ي ایجاد ارتباط بین خانهبرا  §

 . استفاده شود6گذاري دو سطح منطقی یا بیشتر دارند، باید از نشانهها سطرها یا ستونهاي آن

                                                
1 Section 508 



  هافصل نهم ـ محمل

سادگی  تعیین شود که شناخت و راهبري آنها بهشکلی  بهها باید با متن »فریم«عنوان   §
 .ممکن شود

 با بسامد بیشتر از دو هرتز 1ها باید به شکلی طراحی شوند که از پدید آمدن نوسانی حهصف  §
 . هرتز پیشگیري شود55و کمتر از 

طور  بهکه به هیچ شکلی نتوان از الزامهاي این قانون تبعیت کرد، یک صفحۀ  هنگامی  §
اي  ي چنین صفحهمحتوا. کامل متنی باید براي اطمینان از پیروي از این الزامها ارائه شود

  . زمان با تغییر در صفحۀ اصلی، روزآمد شود باید هم
براي نمایش محتوا یا ساخت عناصر رابط » اسکریپت«ها از زبانهاي  هنگامی که صفحه  §

شوند باید با متن قابل  ارائه می» اسکریپت«وسیلۀ  کنند، اطالعاتی که به کاربر استفاده می
 . که با فناوریهاي کمکی نیز خوانده شونداي مرتبط باشند، به نحوي استفاده

شوند، کاربران باید   در فرمهاي الکترونیکی که براي تکمیل به صورت پیوسته طراحی می §
بتوانند از فناوریهاي کمکی براي دسترسی به اطالعات، اجزاي فیلدها، و مانند آنها براي 

باید روشی را . مند شوند  ها بهرهها، و عالمت تکمیل و ارائۀ فرم، شامل تمام راهنماها، نشانه
 .تدارك دید که به کاربران اجازه دهد از پیوندهاي راهبري تکراري بگذرند

شود، کاربر باید از موضوع آگاه و به او  که براي ارائۀ یک پاسخ زمان تعیین می هنگامی  §
 .فرصت کافی داده شود تا نشان دهد که زمان بیشتري الزم است
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  عوامل
  پیشران



  تالیمحتواي دیج

  
شـوند   اي عامل پیشرفت فرایندها و بهبود آن مـی  کننده  در صنعت محتواي دیجیتالی عوامل تعیین     

الملل عوامـل پیـشران در صـنعت     مرکز اقتصاد بین. کنیم عنوان عوامل پیشران یاد می   که از آنها به   
  :(CIE 2005)شمرد  محتواي دیجیتالی استرالیا را چنین برمی

 یفزایش یا کاهش سطح خالقیت در صنعت محتواي دیجیتالبررسی روند رو به ا: خالقیت  §
بینی تولید کاالها، یا سایر نظرات و عقاید  ي براي پیش همچنین پیشنهاد روندواسترالیا 

، استمرار الگوي رواج خالقیت در استبینی  بیشتر قابل پیشآنچه . استخالق مشکل 
مدت اجرا شده ی در بلندجیتال که در صنعت محتواي دیاستمحتواي دیجیتالی استرالیایی 

ریزي  طرح .داردداللت اي  فراز و نشیبهاي تناوبی و دورهي از این امر بر استمرار. است
با .  استصورت گرفتهمتناسب با تقاضاهاي اقتصادي  پایۀ گسترش استعدادرشد و جهت 

به نظر تر  کننده نراگ، تصویر این بخش ن پایهاستعدادسازندة هاي  لفهؤنگاهی به عناصر و م
 ادهگسترش دتا جایی  شرایط محیطی حاضر را ،ریزي وضعیت این بخش طرح. رسد می

خالقیت هنري به خوبی آموزش دیده و مجهز بارة که شهروندان استرالیایی دراست 
نبود یک سنت و . اندك استخالقیت فنی و تجاري پیرامون گذاري  اند، اما سرمایه شده

گروههاي سسات یا ؤ م،شا در توسعه و پیشرفت افرادگ اهراي قدرتمند و  اخالق حرفه
احتمال به شود که   در استرالیا مشاهده مییاي در صنایع محتواي دیجیتال پروژه
  .کند پذیري و رشد و توسعه را در درازمدت محدود می رقابت

 همچنان با محدودیت دریافت سرمایه از منابع داخلی یصنعت محتواي دیجیتال .ظرفیت  §
 باز داخلیرة گیر مدیریت ذخی زیادي به مسائل سختاندازة تا که این موضوع رو است  هروب



  م ـ عوامل پیشرانفصل ده

تواند   مییصنعت محتواي دیجیتال .رو است هو نوآوري استرالیا همچنان با محدودیت روب
حذف به وسیلۀ  بهدر صنعت با توجه به اینکه افراد خالق را در سطوح پایه جذب کند، اما 

فعالیت همچنان  .پذیر نیست ، این کار امکانزندپردا میخود وکار  کسبقابلیتهاي گسترش 
رشد و .  فعالیت کوتاهی دارندةاغلب شرکتها کوچک هستند و دور. مبتنی بر پروژه است

مشکل زرگ بشرکت متوسط و سپس و تبدیل آن به یک یک شرکت کوچک گیري  شکل
تمرکز دارند  کارکنانکار و نام أیید  خالق بر شناسایی و تیرهبران محتواي دیجیتال. است

دائم ویژگیهاي قیمت و طور  بهدنبال تثبیت نامهاي تجاري معروف باشند که ه تا اینکه ب
 .ندنک کیفیت را منعکس می

 .اند به خوبی سازماندهی نشدهه نیز استرالیا امروزدر صنعت این کنندگان  شرکت .1ها خوشه  §
ماهیت روابط با  خاطر ه بیکنندگان در صنعت محتواي دیجیتال موفقیت شرکت .مجراها  §

شرکتهاي بسیار موفق از ارتباطات نزدیکی با خریداران . ارد دی به کاهشند رومشتریان رو
طور  بهتوانند  مید که نتولیدکننده در استرالیا وجود داراندکی  تعداد  ولیخود برخوردار هستند

 .ارائه کنندمشتریان را اي از   خدمات به سطح گستردهۀم راههاي دسترسی و ارائداوم
،  از آنخارجیا استرالیا داخل  در یتمامی شرکتهاي محتواي دیجیتال .2سازي تجاري  §

 و استفاده از محتواي شبیه به همکه براي یافتن راههاي دسترسی است  هاي طوالنیسال
محتوایی است که از ناشی  ،در حال حاضر درآمد. کنند  پرداخت تالش میساسا دیجیتال بر
. شود کننده حاصل می افزایش درآمد مصرفاز و کند  رشد مید اقتصادي رشمتناسب با 

توان  سختی می  برخی مکانیسمهاي جدید پرداخت، که در اینجا بهنپذیري روزافزو دسترس
دهد و هیچ  میزان پیشرفت در سیستمهاي پرداخت را نشان میتنها آنها را شناسایی کرد، 

تر  کنندگان و تولیدکنندگان کوچک توزیع .داردنوع سود دیجیتالی براي تولیدکنندگان ن
مسائل مدیریت حقوقی و حق مالکیت برداري و برابر  نسخه یراحتی از محتواي دیجیتال به

ها از حمایت   استرالیا که در برخی حوزهمعمول و متوسطصنعت . کنند میقاومت معنوي م
 در مذاکرات و پرداخت برد، با پیچیدگیهاي موجود  حقوق مالکیت معنوي سود میةگسترد

 .حقوق ورودیهاي ضروري خنثی شده است
پذیر  رقابتاش  اندازة موقعیت کنونی به استرالیا یصنعت محتواي دیجیتال. 3پذیري رقابت  §

موقعیت آن را در بازار داخلی تثبیت این صنعت متکی بر عواملی است که . نبوده است



  تالیمحتواي دیج

، یکی از ییاسترالیاگان شنوندراي یایی بعوامل فرهنگی، گفتن داستانهاي استرال. کند می
با کننده  عوامل منظم از قبیل حمایت از تهیه. عوامل اصلی بقاي صنعت این کشور است

 ةدورزیادي از الزامات محتواي محلی به شکل رایگان یا پخش تلویزیونی در بخش عنوان 
یونهاي دیجیتالی  تلویزکارگیري بهکه تغییراتی مانند  در حالی. بینی جریان دارد پیش

رو هستند،  هچندکاناله، به احتمال زیاد با الزامات سخت محتواي محلی کمتري روب
معمولی  آزاد استرالیا اشاره شده است، پتانسیل  تجارتۀضوابط توافقنامهمانطوري که در 

 حاصل از افزایش تقاضا متوسطدهند، با درآمد  که تولیدکنندگان استرالیایی از دست می
 .شود حتوا جبران میبراي م
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  چارچوب عناصر
  یتالیجی ديو عوامل اثرگذار بر محتوا



  تالیمحتواي دیج

  
تـرین عوامـل اثرگـذار بـر محتـواي دیجیتـالی را چنـین بـر                   دفتر دولت الکترونیکی نیوزیلند مهم    

  :(New Zealand Government 2007)شمرد  می
 ی تولید شده در واقعلدیجیتاکه از همان ابتدا به صورت  ییمحتوا: ا و حمایت از محتوایجاد  §

 این محتوا نیازمند مهارتهاي جدیدي براي خلق و . جدید استیاطالعات در قالب
کارهایی  نظیري براي نوآوري و خالقیت، و مستلزم راه اي بیهفرصتتهیۀ  آن، کارگیري به
 . است از آناستفادهء پشتیبانی در برابر سرقت و سوراي ب
، لید شده تو صورت دیجیتالی ، خواه بهیکل دیجیتال در شمحتوا: ا و کشف محتوسترسی د §

، با میلیاردها مورد دیگر از نمایه شده یا خیلی ساده به صورت دیجیتالی ،دیجیتالی شده
چون  مکانیسمهایی داشتن. کند محتوا براي جلب توجه کاربران بالقوه رقابت می

راي دسترسی و وجو ب تجس موتورهاي ايه سازي  و بهینه،استانداردهاي طراحی، فراداده
 است حیاتی یکشف محتواي دیجیتال

قابلیت ی شامل محتواي دیجیتالو ذاتی  عامل کیفی دو: ا و استفاده از محتواشتراك  §
محتواي . فرسودگی استآن بدون دوبارة  کارگیري به هزینه، و  کمترینبازتولید و توزیع با

جو و و توانند محتواي مرتبط را جست باید این قابلیت را به کاربران بدهد تا بیدیجیتال
اضافه کردن معیارهاي و دوباره، اري ذگ ارگیري، اشتراك، هدفک به .کار برند بهسادگی  به

 . استیبه آن از عوامل کلیدي عصر دیجیتالشخصی 
محتواي فیزیکی این قابلیت را برخالف  ی دیجیتالمحتواي: ا و محافظت محتومدیریت  §

گوناگون که قالبها و ابزارهاي  انچنهم. بندي شود شتر ذخیره و گروهدارد تا در ظرفیتهاي بی



  فصل یازدهم ـ چارچوب عناصر و عوامل اثرگذار بر محتواي دیجیتالی

تصورات پیشین ما از اطالعات، در حال تغییر  ی دیجیتالمحتواي: ا و هوشیاري محتوفهم  §
، نیازمند آن هستیم تا درك و یبه موازات گذار به عصر دیجیتال. است و ارزش مواد ،دانش

 و چالشها بیشتر کنیم تا ، فرصتهای،هوشیاري خود را نسبت به محیط محتواي دیجیتال
  . داشته باشیمتري   آگاهانهاریهايذگ سرمایه و ،مات، گزینشهابتوانیم تصمی

سیم اطالعات به مخاطبان وسیع از طریـق          اطالعات با ظهور خطوط تلگراف و انتقال بی        عصر
، و 1981شخصی در سـال  کامپیوتر پیدایش . رادیو و تلویزیون آغاز شد    مانند  وسایل ارتباط جمعی    

 ی، آغاز یک تغییر چشمگیر براي ورود به عصر دیجیتـال      1989 جهانی وب در سال      ۀآن شبک پیامد  
و اغلـب فراینـد بازتولیـد و    بود ، که زمانی پرهزینه ی اطالعات و دانش در قالب دیجیتال  لانتقا. بود

. ه اسـت رفت، ناگهان در سراسر جهان قابـل دسـترس شـد           برقراري ارتباط آن به کندي پیش می      
ابزارهـایی فـراهم سـاخت کـه     به کمک  و دانش را ،طالعاتها، ا  امکان تبادل ایدهیعصر دیجیتال 

  هــــاي چــــاپی اســــت   اهمیــــت آنهــــا ماننــــد اختــــراع کاغــــذ یــــا رســــانه      
(New Zealand Government 2007).  

ـ   ، عمـومی  ة، مشاور یپیرامون راهبرد محتواي دیجیتال   پژوهش   ا بـه شناسـایی چهـار     هض و تفوی
  : )38شکل (شده است منجر کنونی و آتی دهی محیط محتواي دیجیتالی  ثیرگذار در شکلأعامل ت
  باند پرسرعت؛ اي پهن  §
  ؛یهمگرایی دیجیتال  §
  ؛ تقاضامبتنی بري محتوا  §
  . عمومییایجاد فضاي دیجیتال  §

 در یکنند که در آن محتـواي دیجیتـال        یک از این عوامل به تبدیل محیط کنونی کمک می          هر
 زالنـدنو را بـدون در نظـر گـرفتن ایـن          یلمحتواي دیجیتا عنوان نمونه     به. حال رشد و تغییر است    

  .(New Zealand Government 2007)توان درك کرد عوامل نمی



  تالیمحتواي دیج

  چهار عامل تأثیرگذار در محتواي دیجیتالی. 36شکل 

انجـام   1».آي.اُ.ان«و » دسیتا«وسیلۀ  اي صنایع خالق به در پژوهشی که با عنوان مطالعۀ خوشه 
، نیروهاي محـرك واحـدي در   یها و سکوهاي نوین دیجیتال   فناوری کارگیري  به و   ظهورشده است،   

بیـشتر  در  فناوریهـا کارگیري این  به. شوند قلمداد می و کاربردهاي آن یبازار براي محتواي دیجیتال 
 ۀرود بـا توجـه بـه کـاهش هزینـ      کشورهاي پیشرفته به سرعت در حال رشد اسـت و انتظـار مـی       

.  از نظـر کمـی و کیفـی همچنـان افـزایش یابـد         تواح و بهبود میزان موجودیت م     آنهادسترسی به   
هــا انعکاســی از اشــتیاق تولیدکننــدگان و  مــشاغل و خــانوادهدر  یگــسترش فناوریهــاي دیجیتــال

، کـارآیی بـه  آنهـا   ابزارهاي نوین تولید و مصرف و تمایل کارگیري  انتخاب و به  کنندگان به     مصرف
 براي محتـواي    تجاريتقاضاي  .  است ی و آسودگی محصوالت و خدمات در شکل دیجیتال        ،تازگی
 تـرِ  هزینـه   و کـم ،تـر  تر، واکنـشی  میل به ابزارهاي سریععالوه بر این  و و کاربردهاي آن  یدیجیتال

سازي  رشد استاندارد  ،روندهاي درازمدت در کاهش هزینه    . استافزایش  رو به     تولید ۀتولید و توسع  
ن عوامـل بنیـادی   از اختی و سالیق مـردم شن  و تغییرات مهم در مسائل جمعیت ی،کوهاي دیجیتال س

  . هستنداین تغییر جهت و انتقال
انتظـار  . بخشد ت میکه تغییرات بازار داخلی تنها شتاب این روندها را سرعاست   شده   بینی  پیش

پیدا کند، هر چند کـه در حـال   گسترش رود تلویزیون دیجیتالی طی چند سال آینده در استرالیا        می
 بانـد، از  اي فناوریهاي دسترسی پهن کارگیري  بهنند دیگر نقاط جهان کم است،       حاضر در استرالیا ما   
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آل بـراي محتـواي    یـک بـازار ایـده   به ایجاد باند   اي  پهنکارگیري    بهسطح باالتر   رود که     انتظار می 
ـ آن   هـاي هاي ایجاد محتـوا و کاربرد       بسیاري از هزینه  . منجر شود ننده  ک   سرگرم یدیجیتال جـاي   هب

بنـابراین  .  با تعداد مشتریان و میزان اسـتفاده فرقـی نـدارد          در نتیجه شود و     تولید صرف توسعه می   
هـاي     پـروژه  خطـرات مربـوط بـه      و   توسـط و معمـولی    هاي م   تر باعث کاهش هزینه     مقیاس وسیع 

همچنین باعث افزایش احتمال ظهور خدمات پیـشرفته و تخصـصی   مقیاس این . شود   می شخصی
 و خدمات دیگـر  ،تخصصی، بازاریابیـ  ی قانون ستخداما. شود  می به آن    در صنایع و خدمات مربوط    

توانـد   میگیرد و  چنین خدماتی از دانش تخصصی صنعت شکل می. هایی از این مورد هستند  نمونه
ئله ایـن مـس  . تر ارائه کنـد  تري در مقایسه با عملیات کلی به مشتریان خود خدمات مقرون به صرفه 

پیـشران دیگـر ظهـور     . شـود   یبحـث مـ   ادامـه   الزاماتی براي بـازار کوچـک اسـترالیا دارد کـه در             
بـه تولیـد   نیـاز  له ئایـن مـس  .  اسـت  وسیعی از فناوریها و مصرف    ةاستانداردهاي عمومی براي حوز   

از محتـوا   کننده ایل به افزایش میزان پذیرش مصرفدهد و تم استانداردهاي گوناگون را کاهش می   
 الگوهـا و سـاختار ایـن پیـشرانها و          37شکل  . اردبه همراه د  براساس مصارف معمول و متعارف      را  

  دهد استراتژیها را نشان می
(DCITA and NOIE 2004).  

  :شود یان می را چنین ب در بازار  و عوامل شکستموانعبرخی از در این پژوهش 
  اصلی؛در بازارهاي  ساختار و سیستماتیک وارد شده موانع  §
 تأثیرات خوب یا ،خاطر کمبود اطالعات، عدم تقارن اطالعات هشکستهاي واقعی بازار ب  §

  عمومی؛
  مالی؛اصلی مانند ورودیهاي  مهم در ورودیهاي ةمسائل صنایع نوپا به دلیل فقدان تود  §
کار و رهاي صنعتی و مدلهاي کسببه فشار ساختاشده منجر   ساختارصالحخیر در اأت  §

 .نامتناسب
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  ، استراتژي، ساختار، و رقابت شرکتپیشرانها. 37شکل 
  

پوشانی دارند و جدا کردن آنها در یک سـطح کلـی دشـوار             ها با یکدیگر هم      عمل این مقوله   در
بـا  مشکل موجود در یـک صـنعت       . ت است تحلیل کامل تحلیل عمیق در سطح صنع      الزمۀ  . است

از  دیگـر  یصـنعت در توانـد   مـی موجـود در صـنایع      تفاوتوکار م  شرایط ساختاري یا کسب   توجه به   
مشاهدات این بخش مشابه مشکالتی اسـت کـه   . اهمیت باشد یا حتی بیي برخوردار اهمیت کمتر 

   .رو هستند ه با آن روبی و محتواي دیجیتاليبسیاري از صنایع کاربرد

  پیشرانها

استراتژي، ساختار، و رقابت 
  شرکت

  مشوقها و مقررات دولتی
وکار و ساختار سازمانی جدید براي  کسب

  مثال گروههاي مجازي
دست آوردن دارایهاي فکري و       توانایی به 
 گذاري روي آنها سرمایه

  زار و دسترسی به آنافزایش اندازة با
  دسترسی آسان و ممکن به تسهیالت پیوسته

  کاهش ارزش دالر استرالیا
  افزایش تقاضا براي اطالعات بیشتر

  :حضور پررنگ شرکت مایکروسافت
تواند جریان تولید را دنبال کند        می .1

  .و خطرپذیري را کاهش دهد
هــاي  اطمینـان مــشتري را بـا برنامــه   .2

  . دهدکاربردي قابل اعتماد افزایش

  سیستمهاي جدید و ترکیبی براي توزیع
  ماهیت مکمل سیستمهاي متفاوت

  زیرساخت
  مهارتها، تجربه، و استعداد خالق

 .نیروي کار چندفرهنگی و چندزبانی

 پشتیبانصنایع مرتبط و 

 شرایط عوامل  شرایط تقاضا
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مـوارد زیـر     شامل تولید و بازاریـابی       ی چیست؟ صنعت محتواي دیجیتال    ی محتواي دیجیتال  صنعت
  :(Australian Government 2005)است 
 ؛هاي تلویزیونی در قالب دیجیتالی و تلویزیون تعاملی فیلم و برنامه  §
 پیوسته؛ بازیهاي  §
 یت کاربرد دوباره؛قابلبا  محتواي آموزش الکترونیکی  §
 ی؛ قالب دیجیتالدرها  و کتابخانه، آرشیوها،  گالریها،ها  موزهي موجودیهاۀ بازاریابی و عرض §
 ؛و بازي،  اینترنت، متن، فیلمۀپای برسیقی انتشار مو  §
براي خلق دیداري پیوسته با تأثیرات ، بازیها و خدمات هاافزار  توسعه و بازاریابی نرم §

 .مدیریت و انتشار آنهاجدید یا ی اي دیجیتاله رسانه
 

وکار یا حرفه کسب  سرگرمی آموزش 
هاي دیجیتالی کتابخانه ارتباطات یکپارچه  انیمیشن یا بازیهاي کامپیوتري 
 بازیها یادگیري الکترونیکی نشر تجاري

سیم خدمات از راه دور یا بی  موسیقی الکترونیکی اطالعات مشتري 
اي هاي کاربردي غیررسانه برنامه  فیلم دیجیتالی نشر الکترونیکی 

 تلویزیون دیجیتالی نشر دیجیتالی تبلیغات
سیم خدمات از راه دور یا بی   تلویزیون تعاملی 
 رادیوي دیجیتالی  

گانۀ بازار محتواي دیجیتالی بخشهاي سه. 38شکل   
 

 و ، توزیـع محـصوالت، خـدمات     و شـامل ایجـاد، طراحـی، مـدیریت       را   صـنعت ایـن   » کسلز«
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ع رشـد سـری  ا یادي ب اندازة ز ا تا   هشهمگرایی بین این بخ   . شود   را شامل می   کیافزار الکترونی   سخت
کـه  همـراه   و ابزارهاي  ،سیم   دسترسی بی  ،باند ثابت   اي   پهن ،فناوري اطالعات و ارتباطات، اینترنت    

، امکـان یافتـه اسـت    شـوند  هر یک از آنها باعث تقاضـا بـراي توزیـع محتـواي الکترونیکـی مـی         
(Cassells 2006).  

 اصـطالح  ایـن . کننـد   از این صنعت با عنـوان صـنعت خـالق یـاد مـی             » .آي.اُ.ان«و  » دسیتا«
در مفهـوم  . اما داراي تعاریف و کاربردهاي مختلفی اسـت   رود    کار می   بهاي در جهان      طورگسترده به

ـ  ؤکلی، از صنایع خالق براي دربرگیري تمامی صنایعی کـه بـه تولیـد حقـوق م                 ثبـت  ۀلـف، پروان
یـن اصـطالح    در موارد دیگر، از ا    . شود طرحها یا عالئم تجاري اشتغال دارند، استفاده می       و  ،  عاخترا

بنـدي زیـر یـک        رده. شـود   تنها براي اشاره به صنایع تولید محتوا یا صنایع فرهنگی اسـتفاده مـی             
 صنایع خالق با ایجـاد مالکیـت   دهند که نوشتجات نشان می . راهنماي دقیق به این تمایزات است     

 و ،لـف ؤ موق ثبـت اختـراع، عالئـم تجـاري، حقـ        ۀپروانبه همین دلیل    . شوند  معنوي شناسایی می  
تمایز بین فناوري و عالئم و طراحـی    . گیرند  بندي قرار می    هاي اصلی این تقسیم      در شاخه  طراحیها
 متناظر با شکاف بین فعالیتهاي فرهنگی و صـنعتی اسـت، امـا هنـوز هـم                  یتقریبطور    بهو محتوا   

بـین  تمـایز  ماننـد  تمـایزات متفـاوت دیگـر     . ها وجـود دارد     اي بین مقوله    پوشانی قابل مالحظه    هم
 تجاري و غیرتجـاري، شـرح مـذاکرات و اطالعـات، تولیـد و بازاریـابی، و بازنمونهـاي                يفعالیتها

  .طور مناسب شناسایی کرد هبتوان   را میدیجیتالی و غیردیجیتالی
 صنایع خالق

   تجاريعالئمفناوري و 
 )عالئم تجاريهاي ثبت اختراع،  پروانه(

  طراحی و محتوا
 )طرحها، حقوق مؤلف(

 براي مثال براي مثال
 تجاري کردن تحقیقات پایه تجاري کردن فرهنگ

 یا یا

تراکنشها
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کـه اقتـصاد زیربنـایی دانـش در         رست اسـت    د.  مناسب به بافت و شرایط بستگی دارد       رویکرد

و فناورانـه،  تمامی صنایع خالق مشابه یکدیگر است، اما هر یـک در شـرایط مختلـف اقتـصادي،              
تمـامی صـنایع خـالق بـا مـسائل مـشابهی            توان گفت     همین دلیل نمی  به  . کنند  قانونی عمل می  

  . یا ارتباط مشابهی با تمامی اهداف دولتی دارندهستندرو  هروب
شود، که ارجـاع خـاص بـه           اختیارات مطالعه تعیین می    ۀحیطوسیلۀ    هبویژه  ایط در این مورد     شر

ـ 1افزار افزار و خدمات مبتنی بر نرم   محتوا و کاربردهاي آن یعنی نرم      ویـژه محتـوا و کاربردهـاي     ه، ب
 ةدر حـوز  يسـاز   اثر نیرومند دیجیتاله دلیل در اینجا بانجام شده کید تأ. دهد ا نشان می ری  دیجیتال

 طی سالیان گذشته بـه  ی و غیردیجیتالیهاي دیجیتال محتوا و طراحی شبکه. طراحی و محتوا است   
ـ    ۀاند که با رشد و توسـع        هاي نوظهوري تبدیل شده     حوزه در چنـین  . انـد   رو بـوده   ه چـشمگیري روب
  . رو هستیم هترین تهدیدات و فرصتهاي جدید روب هایی است که با مهم حوزه

وان نتیجه گرفت که این صنایع چیستند و کدام صنعت در استرالیا عـضوي از ایـن    ت  بنابراین می 
 یتر صنایع محتوا و کاربردهـاي دیجیتـال  زیر چ گروه است؟ صنایع زیادي در جهان وجود دارند که          

 يمتمـایز ویژگیهـاي  حتی در یک جهان به هم نزدیک شده، هر یک از صـنایع داراي              . قرار دارند 
از اي  گـسترده  ةسـازد، و فعالیتهـاي آنهـا حـوز     ن آنها را به یکدیگر دشوار می   هستند که تعمیم داد   

، که حـق  2محور لفؤمدهند که بین صنایع حق  نوشتجات نشان می. گیرد در بر میتولید و توزیع را    
لـف بخـشی از   ؤ کـه حـق م  3بخـشی  لـف ؤعنوان خروجی اصلی آنهاست، و صنایع حـق م     لف به ؤم

فهرست کامل، اما نه جامع از ایـن صـنایع و اقـدامات    در ادامه  . ارد تفاوت وجود د   خروجی آنهاست 
  .شود ارائه میکلیدي آنها 

  :حورم حق مؤلف صنایع  §
 فیلم؛ ¨
 موسیقی؛ ¨
هاي تلویزیونی پخش رایگان و  هاي رادیویی؛ شبکه پخش برنامه، مانند شبکه ¨

 ؛4باهزینه
 اخبار؛و ها،  ، روزنامهاتانتشار ¨
 بازیها؛ ¨
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  .هاي تعاملی رسانه ¨
  :بخشی حق مؤلف صنایع  §

 وکار؛ ها، مصارف کسب ردازش دادهافزار، مانند پ  نرمۀطراحی و توسع ¨
 ؛ ارتباطات ¨
 ؛تبلیغات ¨
 .اي مرتبط معماري و خدمات حرفه ¨

 این فعالیتها بخش مهم و رو به رشد فعالیت اقتصادي استرالیا را شکل             دهند  برآوردها نشان می  
  :طور که ، بهدهند می
عنوان درصدي از تولید ناخالص  ، بازده به2000 تا 1999 و 1995 تا 1994بین سالهاي   §

  افزایش یافت؛ میلیارد18 میلیارد به 8یعنی از حدود  درصد 3/3 درصد به 2/2ملی از 
 هزار 345 هزار به 312، رشد استخدام از 2000 تا 1999 و 1995 تا 1994بین سالهاي   §

 . د رسی، درصد به ازاي هر سال7/2میزان یعنی 
 تا 1999لف با رشد چشمگیري به یک میلیارد دالر در سالهاي ؤصادرات حاصل از حق م  §

 رسید، اما هنوز هم نتوانسته از واردات سبقت بگیرد، عاملی که بیش از دو به یک 2000
 .است

، باید به بخـشهایی از تقاضـاهاي مهـم بـسیار توجـه کـرد        1اي  براي همگامی با رویکرد خوشه    
(DCITA and NOIE 2004):  

 ها، فیلم و موسیقی؛ رگرمی، نظیر بازي س §
 اخبار و امور جاري؛مانند اطالعات،   §
 منابع آموزش از راه دور؛ی و  آموزش دیجیتالۀمواد برناممانند آموزش و پرورش،   §
ایجاد تصاویر بدن روي صفحه با  یعنی 2تصویرسازيپزشکی از راه دور،  مانند بهداشت  §

 ؛یوترکامپاسکنرهاي متصل به 
 ؛یاطالعات دولتی و خدمات  §
 داري الکترونیکی؛ بانکمانند خدمات مالی،   §
 .حسابداري و مشاورهمانند وکار،  خدمات کسب  §
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ی استرالیا را بررسـی کـرده       الملل بخشهاي موجود در صنعت محتواي دیجیتال        مرکز اقتصاد بین  
دهنده یـا بخـشهاي صـنعت       اجزاي تشکیل بارة   هنوز هم در    به اعتقاد پژوهشگران این مرکز     .است

عنـوان   فهرست فعالیتهایی اسـت کـه اغلـب بـه     13 جدول.  ابهاماتی وجود داردیمحتواي دیجیتال 
هایی از شـرکتهاي   ، و نمونه  شود  بخشهاي موجود در صنعت محتواي دیجیتالی استرالیا شناخته می        

ایـن بخـشها   فـرد بـودن    منحـصر بـه  الزم به ذکر است کـه  . دهد بخش را نشان می حاضر در هر    
 در ردیف مواردي قرار گیرد کـه بـه   یعملطور  بههر چند ممکن است این فهرست       . اجباري نیست 

مـوارد  صـنایع، حتـی     بیـشتر   سـفانه   أمت. شـوند   هاي صنعتی تلقـی مـی     ه تولید معاصر یا گرو    ۀمنزل
خـوبی   یـا فنـاوري اطالعـات، در چارچوبهـاي اقتـصادي بـه      دشگري گرو نوظهور مانند    رشدیافته  

 آن در حـال حاضـر در برخـی    ةدهند و اجزاي تشکیلی  صنعت محتواي دیجیتال  اند و       خته نشده شنا
 کلیدي در بررسـی اجمـالی از بحثهـا و تحلیلهـاي     ۀنکت. اند آمارهاي رسمی موجود شناسایی نشده 

  .  به لحاظ اقتصادي روشن نیستیلجاري این است که تعریف محتواي دیجیتا
جاي آنکه با تالشهاي پیشین در تعریف فعالیتی که رو به تکامل و با سـرعت زیـاد در حـال                 هب

تواند به روشن شـدن موضـوع    انداز کلی می    یک چشم رسیدن به    خود را محدود کنیم،      ،تغییر است 
  :(CIE 2005) انداز مفید واقع شود باید براي اینکه این چشم. کمک کند

 ؟چیستواقعی فعالیت اقتصادي اي طراحی کنیم که نشان دهد یک    نقشه §
 ؛ براي کاربران امکان تشخیص این نقشه و شکستن آن به اجزایش را فراهم کنیم §
  ؛ درك ارزش افزوده را منعکس کنیم عرضهة عناصر مختلف زنجیروسیلۀ  به §
، توجه کنیم دهد نشان میکاال در نوع خودش یک  را یهایی که محتواي دیجیتال شیوه به  §

 ارزش در فعالیتهاي دیگر است 1یک توانمندساز در آن محتواي دیجیتالی اي که و نیز شیوه
 را منعکس آید یابد و به چشم نمی ن در آمارها کاهش میخطر آ اغلب به صورتی که و

  .کنیم
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  (DCITA and NOIE 2004)زیرگروههاي صنایع خالق و اجزاي آنها . 40شکل 
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  بخشهاي موجود در صنعت محتواي دیجیتالی. 13جدول 

  اي از شرکتها نمونه  بخشها
 Trout Films, Working Dog, RB Films Porchlight  فیلم یا  و پس از تولید نمایش،تولید، تولید  از پیش

Films, Hi Hon  Cordell Jigsaw, Animal Logic, 
Cutting Edge, Dfillm, Movie Lab, 
Complete Post  

 و پس از تولید تلویزیون رایگان و ، تولید، تولید ازپیش
  اشتراکی

Southern Star, Grundy, Beyond, Becker, 
Screentime, XYZ, Working Dog, Imagination, 
Hilton Cordell 

 ABC, Chief Entertainment, Brainwaave, ITV  توسعۀ محتواي پهناي باند گسترده
World 

هاي کاربردي تلویزیون تعاملی و   محتوا و برنامهۀتوسع
  یدیجیتال

ITVWorld, ABC, Massive, Brainwaavee 

 ,Auran, Krome, Bullant, Microforte, Ratbag, Torus  بازیهاي تعاملی و اینترنتی پیوسته
Blue Tongue, InfoGrames, Perception 

 ,Hydro, Massive, Hothouse, Brainwaave, Swish   و تبلیغات مبتنی بر اینترنت،بازاریابی، طراحی
Morpheum 

 EBooks.com, Wired Records, Commonground   مبتنی بر اینترنتینشر و توزیع محتواي دیجیتال
Publishing, Chaos Music, Looksmart. Infomedia 

 ,The Performance Space, dLux, ACMI   آزمایشییهاي دیجیتال رسانه
Experimenta, Next Wage Festival, Electro-fringe 

 Qantm, Ryebuck Medio, Crank Media, Cadre   محتواي آموزشی اینترنتی پیوستهۀتوسع
Design, Roar Films, Nine Lanterns, Learning 
Curve, CWA New Media, Impart Corporation 

 ,Mobilesoft, Legion Interactive, BigWorid  موبایلتوسعه و انتشار محتواي نسل سوم تلفن 
Imagination Entertainment, 5, h Finger 

 MediaWare, AnimalLogic, Proximity  افزار تولید و دستکاري محتوا نرم
 ،هاي کاربردي مرتبط با مدیریت یادگیري، حقوق برنامه
  ی صنایع خالق دیجیتالدیگر  و ،محتوا

Harvest Road, Southrock, Catalyst Interactive, KE 
Software, TerraText (SIM), Wizard Information 
Systems, IPR Systems, Morpheum, iTVWorld, 
Brainwaave. Rumble Group, Aptrix 

  

  فعالیتهاي اصلی صنعت محتواي دیجیتالی. 12-1
اصـلی در صـنعت   یکی از فعالیتهـاي   1»دفتر آمار استرالیایی«بر اساس پژوهشهاي انجام شده در     

یکـی از ایـن     . بـر اسـاس اسـتانداردهاي موجـود اسـت         هـا   فعالیتاین  بندي    محتواي دیجیتالی رده  
کـار   بندي بـه  عنوان یکی از منابع اصلی رده     استانداردها که در صنعت محتواي دیجیتالی استرالیا به       

هاي س کـد اسـا  بندیهاي صنعتی بـر  ردهۀ در هنگام توسع.  استANZSIC«2«رود استاندارد     می
وکارهـایی اسـت کـه فعالیتهـاي         بنـدي آن دسـته از کـسب          استاندارد، هدف شناسایی و گروه     این

اي هستند با ضـوابط خاصـی         وکارهایی که داراي فعالیتهاي مشابه     کسب. اي دارند   اقتصادي مشابه 
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وکـاري یـک فعالیـت      کـسب گیرند که چنـین گروههـاي       براساس این واقعیت شکل می    ندارد  استا
  .گذارند را به اشتراك میاصلی مشابه 

 دفتـر آمـار   شناسیِ  از روش یتعریف صنعت محتواي دیجیتال   استرالیا در   المللی   مرکز اقتصاد بین  
ی کـه تولیـد محتـواي    وکارهـای  بـر همـین منـوال، آن دسـته از کـسب         . کند   می استرالیایی پیروي 

بنـدي   محوري گروهی هسته و ، مانند صنعت محتواي دیجیتال  ست منبع اصلی درآمد آنها    ی،دیجیتال
ماهیت محتواي دیجیتال، این تعریف تنهـا تـا آنجـا          ا توجه به    با این وجود، ب   . شوند  بندي می   و رده 

ئله بـه دلیـل   این مـس . ردازدپ    تولید محتواي دیجیتال میباافزوده  کارایی دارد که به سنجش ارزش   
شود کـه منبـع    وکارهایی تولید می ی نه تنها در آن بخش از کسب که محتواي دیجیتال  اهمیت دارد   

ـ               یاصلی درآمد آنها محتواي دیجیتال      ۀ است، بلکه در صنایع دیگر که بـه تولیـد محـصوالت و ارائ
اري پزشـکی در بهداشـت و   براي نمونـه تـصویربرد  . شود نیز ایجاد میخدمات مجزا اشتغال دارند،    

اي هـستند کـه در صـنایع       تولیـدات دیجیتـالی     در آمـوزش و پـرورش      یابزارهاي آموزش دیجیتال  
  .اند غیردیجیتالی ایجاد شده

المللی، تعریـف تولیـد    براي دستیابی به ارزش افزودة واقعی محتواي دیجیتالی مرکز اقتصاد بین   
محتواي دیجیتالی را به آن دسته از صـنایعی کـه   محتواي دیجیتالی را گسترش داده است و تولید         

بنـابراین تعریـف   . منبع اصلی درآمد آنها محصوالت و خدمات دیگر اسـت، نیـز وارد کـرده اسـت              
محتواي دیجیتالی نه تنها شامل تولید اصلی بلکه شامل تولید پیرامونی و توزیع محتواي دیجیتـال       

  . کند  یاد می1رامونی در برابر تولید اصلیپی این مرکز از این تقابل با عنوان تولید. است
 از راهنمـاي سـازمان      ی محتـواي دیجیتـال    ةسـنجش ارزش افـزود    کار رفته در      بهشناسی    روش

 گرفته شـده  3لفؤثیر اقتصادي صنایع مبتنی بر حق م  أبررسی ت بارة   در 2جهانی حق مالکیت معنوي   
کـار   آن را بـه جهـان  زیادي در  و کشورهاياست المللی  بینداراي پذیرش شناسی    این روش . است
اي نیاز دارد     تحلیل فضایی ی به    صنعت محتواي دیجیتال   ةشناسایی و سنجش ارزش افزود     .برند  می

ایـن تحلیـل داراي     . افزاید  به آن می   ی تأمین محتواي دیجیتال   ةاز طریق مراحل زنجیر   را  که ارزش   
  :سه مرحله است

 ؛یلب دیجیتالهاي اصلی در قا بیان ایده ایجاد محتوا شامل  §
 مانند تلویزیون و نگهداري محتواسنتی هاي  سازي رسانه  از جمله دیجیتال تولید آثار اصلی  §

 چاپ؛
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 .توزیع  §
در ایـن محتـوا     . دهـد   آن رخ مـی   تولیـد   بـا    ی محتواي دیجیتال  ۀوسیل ه اقتصادي ب  ةارزش افزود 

ا یــ اســت یشــود کــه منبــع اصــلی درآمــد آنهــا محتــواي دیجیتــال وکارهــایی تولیــد مــی کــسب
کنند، اما به گـروه    عرضه خود تولید میة را در زنجیریوکارهایی دیگري که محتواي دیجیتال   کسب

  .این نوع از تولید به تولید پیرامونی معروف است. دیگري از صنایع تعلق دارند
تولید پیرامونی نوع جدیدي از تولید محتـواي    .  نیست ی مصرف محتواي دیجیتال   ،تولید پیرامونی 

عنـوان   براي مثـال یـک شـرکت معمـاري بـه          .  تأمین محصوالت دیگر است    ة در زنجیر  ییتالدیج
ـ               تلقی نمی  ی اصلی محتواي دیجیتال   ةتولیدکنند  خـدمات   ۀشـود، زیـرا منبـع اصـلی درآمـد آن ارائ

 تأمین چنـین خـدماتی، مراحلـی وجـود دارد کـه محتـواي              ةبا این وجود، در زنجیر    . معماري است 
که باعث افـزودن ارزش بـه   کامپیوتر طراحی به کمک    براي نمونه   شود،    د می  در آن تولی   یدیجیتال

 در .شـود  در این نوع تولید است که تولید پیرامونی نمایان مـی . شود خدمات و در نهایت اقتصاد می  
کـه  » ANZSIC« فعالیتهاي ثبت شده در سطح استاندارد چهار رقمـی    16، و   15،  14جدولهاي  

 و توزیـع محتـواي      ،1 پیرامـونی  ی، محتـواي دیجیتـال    ید محتواي دیجیتـال   به ترتیب متناظر با تولی    
  .(CIE 2005)، ارائه شده است دیجیتال است
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  (CIE 2005)فعالیتهاي تولید محتواي دیجیتالی اصلی . 14دول ج

  شرح فعالیت  فعالیت  ANZSICکد 
C2413 فراهم کردن خدماتی براي چاپ  خدمات چاپ  
C2421  ها چاپ یا انتشار روزنامه  نامهچاپ و انتشار روز  

C2422  
 انتشار کمتر ةانتشار مجالت، نشریات پرحجم یا نشریات با دور  انتشار سایر نشریات ادواري

  از هفتگی
C2423  یا سایر مقاالت چاپی ،ها نشر کتاب، نتهاي موسیقی، نقشه  کتاب و سایر انتشارات   

C2430  
ضبط هاي  تولید و نشر رسانه

  شده
  و اطالعاتی،صوتی، تصویريشدة  ضبطهاي  نشر رسانهتولید و 

عکسها، نوارهاي کاست، نوارهاي ویدئو، دیسک فشرده، مانند 
  کامپیوتري یا نوارها و دیسکهاي »دي.وي.دي«

C2942  
بازي و کاالهاي  تولید اسباب

  ورزشی
  بازي و تجهیزات ورزشی ساخته شده از چرم تولید اسباب

J7124  خدمات اینترنتیۀایجاد و تهی  ات اینترنتکنندگان خدم فراهم   
L7831  ها  خدمات پردازش دادهۀایجاد و تهی  ها خدمات پردازش داده  

L7832  
خدمات ذخیره و بازیابی 

  اطالعات
اي  خدمات ذخیره و بازیابی اطالعات به غیر از خدمات کتابخانه

  شناختی یا کتاب

L7834  
یا کامپیوتري ، تحلیل سیستمهاي ة کامپیوتريشاورتهیه خدمات م  کامپیوترياي  خدمات مشاوره

  کامپیوترينویسی  خدمات برنامه

P9111  
تولید تصاویر متحرك در فیلم یا نوارهاي ویدئو براي تئاتر یا   تولید فیلم و ویدئو

 یا ،تلویزیون شامل خدماتی همانند بازیگري، ویرایش
  .بندي فیلم عنوان

P9241  ات تهیه نمایشهاي زنده تئاتر یا موزیکالخدم  تولیدات موسیقی و تئاتر  

P9242  
 و هنرهاي ،فعالیتهاي اصلی از جمله تنظیم موسیقی، هنرهاي ادبی  هنرهاي خالق

  ... و،سازي، سفالگري جسمی همانند نقاشی، طراحی، مجسمهت
P9251  عملیات استودیوهاي ضبط صدا  استودیوهاي ضبط صدا  
P9252  ي موجود در هنرهاي اجراییفعالیتها   هنرهاي اجراییةحوز  

P9259 
زیگري، ایجاد خدمات هنري شامل فعالیتهاي آژانسهاي با  يخدمات هنر

  فروشی تئاتر، و خدمات طراحی مجموعه فعالیتهاي بلیط

Q9522  
 یا پردازش فیلمهاي تصویر متحرك یا سایر ،ایجاد، چاپ  پردازش فیلم تصویري

  فیلمهاي تصویري
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  (CIE 2005)فعالیتهاي تولید محتواي دیجیتالی پیرامونی . 15جدول 

  شرح فعالیت  فعالیت  ANZSICکد 

L7810 
 یا ،شناسی، فیزیکی یقات در علوم کشاورزي، زیستاجراي تحق  تحقیقات علمی

  علوم اجتماعی
L7821  خدمات معماريۀایجاد و تهی  خدمات معماري   

L7822  
خدمات انجام پژوهشهاي 

  پیمایشی
  خدمات انجام پژوهشهاي پیمایشیۀ ایجاد و تهی

L7823  تهیه و ایجاد خدمات مهندسی مشاور  خدمات مهندسی مشاور  

L7829  
 خدمات علمی و فنی که در جاي دیگري وجود ایجاد و تهیۀ  خدمات فنی

  ندارد
L7841  براي جامعهآوري خدمات حقوقی و قانونی فراهم  خدمات حقوقی و قانونی   

L7842  
 و ممیزي یا ، خدمات حسابداري، حسابرسیۀایجاد و تهی  خدمات حسابداري

  دفترداري

L7851  
 تبلیغاتی در انتشارات یر از فروش فضايغ ایجاد خدمات تبلیغاتی به  خدمات تبلیغاتی

  شخصی خود یا پخش خود

L7852  
هنرهاي تجاري و خدمات 

  نمایشی
نویسی بر  ایجاد خدمات طراحی گرافیک یا تابلونویسی یا بلیت

  اساس سفارش مشتري
L7855  خدمات مدیریت بازرگانی    

M  
 حکومت و ة در ادار یا محلی درگیر،اي دولت مرکزي، منطقه  اداره و دفاع از حکومت 

  عنوان مقامات قضایی فعالیتهاي قانونی به
N  آوري خدمات آموزشی فراهم  آموزش  
O  آوري خدمات بهداشت و اجتماعی فراهم  خدمات بهداشت و اجتماعی  
  

  (CIE 2005)فعالیتهاي توزیع محتواي دیجیتالی . 16جدول 

کد 
ANZSIC  

  شرح فعالیت  فعالیت

F4793 
بازي و  فروشی اسباب عمده

  کاالهاي ورزشی
  فروش اسباب بازي و کاالهاي ورزشی به صورت عمده و کلی

F4794  فروش کتابها، نشریات و مجالت به صورت عمده و کلی  فروشی کتابها و مجالت عمده  
خرده فروشی صفحات گرامافون، نوارهاي صوتی یا دیسکهاي   شده فروشی موسیقی ضبط خرده
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  (CIE 2005)فعالیتهاي توزیع محتواي دیجیتالی . 16جدول 

  التحریر و لوازم

P9112  
لم یا نوار ویدئو به فروشی تصاویر متحرك در فی اجاره یا عمده  توزیع فیلم و ویدئو

  سسات براي نمایش یا فروشؤم
P9113  یسکهاي ویدئویی کاست، دنوار، نمایش تصاویر متحرك در فیلم  نمایش تصاویر متحرك  

P9121  

آوري  یی شامل جمعهاي رادیو فعالیتهاي موجود در پخش برنامه  خدمات رادیویی
زنده یا صورت  هاي رادیویی به اخبار براي رادیو و تولید برنامه

 ةوسایل ضبط براي استفادکاست یا دیگر شده بر روي نوار  ضبط
  شخصی

P9123  
فعالیتهاي موجود در تولید خدمات تلویزیونی رایگان شامل تولید   خدمات تلویزیونی رایگان

شده بر روي نوار  صورت زنده یا ضبط هاي تلویزیونی به برنامه
   شخصیةوسایل ضبط براي استفادکاست یا دیگر 

P9124  
پرداخت با تلویزیون اشتراکی 

  هزینه
 شامل تولید در تولید خدمات تلویزیون اشتراکیفعالیتهاي موجود 
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چالشهاي مواد و منابع دیجیتالی و انتشارات الکترونیکی بـه سـه دسـتۀ اطالعـاتی، اقتـصادي، و                   

  .شوند  می فناوري تقسیم
  اطالعاتیچالشهاي . 13-1
محافظت و آرشیو محتواي الکترونیکی مواد و منابع دیجیتالی از  .ت محفاظت از اطالعا §

   رو هستند ا با آن روبهــــه ري است که کتابخانهــــل پردردســـمسائ
(Guy 2000; Marcum 2003; Schwartz 2000) . 

اند، اما محافظت از  رو بوده ها اگرچه سالهاست که با موضوع حفظ منابع چاپی روبه کتابخانه §
انتشارات چاپی دهها سال پس از . بع دیجیتالی مسائل جدید و مهمی را پدید آورده استمنا

پذیر بودن کاغذشان،  انتشارشان همچنان قابل بازیابی هستند و علیرغم حساسیت و آسیب
آوري آنها  فراهمروشهاي مواد و منابع دیجیتالی جداي از . ممکن است قابل خواندن باشند

دربارة اي  ، نگرانیهایی جدي به دیجیتالی یا تبدیل از شکل چاپیخرید، اشتراك،مانند 
اگر . اند جود آورده ها به سیاستهاي دسترسی و ذخیره براي تولیدکنندگان، ناشران، و کتابخانه

براي کار رفته  بهافزار  افزار و نرم کنندة اطالعات دیجیتالی دانش الزم را دربارة سخت تهیه
ی و آیندة آنها نداشته باشد، اطالعات دیجیتالی حتی براي چند تولید محتواي الکترونیک

  .)(Marcum 2003سال محدود نیز قابل خواندن نخواهند بود 
 محافظـت  ۀکنندگان اطالعات دیجیتالی باید از ابتداي تولید مواد و منابع، به مسئل        بنابراین تهیه 

هـاي دیجیتـالی    مجموعـه مدیران . (Marcum 2003; Schwartz 2000)از آنها توجه کنند 
. هاي الزم براي بایگانی این اطالعات بپردازنـد  فرمها و نسخهپیرامون نیز باید به بررسی و مطالعه   
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گیـري از نـابودي محتـواي     هاي این حوزه بـراي پـیش       مدسازي استانداردها و همچنین رسانه    آروز
  .(Schwartz 2000)دیجیتالی ضروري است 

ایـن  . فظت، مسئلۀ کنترل ویرایـشهاي یـک اثـر الکترونیکـی اسـت            مقولۀ دیگر در چالش محا    
مسئله دربارة آثار چاپی یا دیسکهاي فشردة قابل خوانـدن مطـرح نیـست، چـرا کـه آثـار چـاپی و           

سـازي و   دیسکهاي فشرده شکل ثابت و پایداري دارند و ویرایشهاي گونـاگون آنهـا قابـل ذخیـره          
 اما وضعیت دربارة آثار الکترونیکی یـا پیوسـته فـرق         .درنگ قابل تشخیص هستند     تغییرات آنها بی  

مـد شـدن   آچطور کـاربران از روز : دربارة این مواد، پرسشهایی مانند این موارد مطرح است       . کند  می
هاي پیشین چگونه بـراي ارجـاع تـاریخی     شوند؟ نسخه مواد و منابع و تغییرات جدید آنها مطلع می 

 ذخیره شده چگونه است؟ اینهـا پرسـشهایی هـستند کـه          هاي  شوند؟ روابط بین نسخه     بایگانی می 
شوند، چرا که براي آنهـا صـحت، درسـتی، و قابلیـت اعتمـاد               براي کتابداران کلیدي محسوب می    

 ي آزمایشی شبیه به تولید کتابهـا یآثار پیوسته حالت. رکوردهاي مستند از اهمیت زیادي برخوردارند    
در اینجـا ایـن   . کنـد   هر بار ویرایش، اطالعات تغییر مـی      حالتی که در آن با      . پیش از چاپ را دارند    

تر است یا دوام و پایداري آن؟ در واقـع   شود که آیا اشاعه و انتشار اطالعات مهم      پرسش مطرح می  
تنش موجود در تولید آثار الکترونیکی باعـث افـزایش تـدریجی شـکل پیوسـتۀ آنهـا شـده اسـت                 

(Deegan and Tanner 2002, 34).  
 چالشی که در حفاظت منابع دیجیتـالی وجـود دارنـد، بـه چهـار چـالش             12 میان   از» هاروي«

تـر از بقیـه    کند که از نظر متخصصان استرالیایی حفاظت از منابع دیجیتالی مهم   مدیریتی اشاره می  
سازي آن با جریان عملیـات سـازمان،    ویژه ترکیب و یکپارچه     مدیریت حفاظت دیجیتالی به   . هستند

سـازي، و تناسـب       سـازي، تـأمین منـابع انـسانی بـراي دیجیتـال             ی براي دیجیتال  تأمین منابع مال  
دهنـد   ن چالـشها را تـشکیل مـی      ــــ سـازي بـا ویژگیهـاي انـواع گونـاگون سـازمانها ای              دیجیتال

(Harvey 2005, 185).  
طور معمول   در محیط دیجیتالی، به.آوري مواد و منابع مناسب شناسایی و فراهم  §

. یفیت اعمال شده از سوي ناشران دربارة آثار چاپی وجود ندارندفرایندهاي کنترل ک
ویژه   همین دلیل کاربران اطالعات، به اطالعات در منابع زیاد و گوناگونی وجود دارد و به

تجربه ممکن است قادر به تشخیص صحیح از ناصحیح و پژوهش  تجربه و کم کاربران بی
. کند  انتشارات شخصی رشد سریعی پیدا میدر چنین محیطی. خوب از عقاید فردي نباشند
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 Akeroyd)زیادي از اطالعات براي یافتن تعداد محدودي منابع ارزشمند بررسی شود 

2001; Marcum 1997; Guy 2000). 
 و فهرستگانها نقش هدایت ، در جهان آثار چاپی، کتابشناسیها.تأمین و حفظ دسترسی  §

اي  اما در جهان دیجیتالی، این ابزار یا مشابه. پژوهشگران را به محل وجود اطالعات دارند
در محیط دیجیتالی، . تاهمیتی در زمینۀ آن انجام شده اس ندارد یا کارهاي جزئی و کم

مانند و هیچ الزامی براي بازیابی آثاري وجود ندارد که  اطالعات در محلی ثابت باقی نمی
 .(Akeroyd 2001; Marcum 1997; Guy 2000)اند  پیش از این بازیابی شده

 پشتیبانی همزمان از منابع چاپی و دیجیتالی در .ادغام منابع الکترونیکی با منابع سنتی  §
ها به علت کمبود مدلهایی براي  آورد و کتابخانه  ها دشواریهاي زیادي را پدید می خانهکتاب

  .(Wilson 1997; Guy 2000) شوند مدیریت منابع ترکیبی دچار مشکل می
  :(Wilson 1997; Guy 2000) چالشهاي فناوري. 13-2
کی، کامپیوترهاي  دستگاههاي خوانندة کتابهاي الکترونی.ناتوانی در رقابت با آثار چاپی  §

. کیفی، و کامپیوترهاي قابل حمل یا خیلی بزرگ هستند یا صفحۀ نمایش آنها کوچک است
این در حالی است که کتاب کاغذي . از این گذشته در همۀ محیطها قابل استفاده نیستند

 . در همۀ محیطها قابل استفاده و خواندن استاغلباي متناسب و  داراي اندازه
به . آثار الکترونیکی براي بسیاري از افراد به سادگی قابل استفاده نیستند .پسندي کاربر  §

 .کنند عبارت دیگر بسیاري از افراد هنگام استفاده از آنها احساس راحتی نمی
.  فناوریهاي الزم براي آثار الکترونیکی براي کار نیاز به انرژي زیادي دارند.مصرف انرژي  §

  ین مصرف شده است اما انرژي نیز بهایی فزایندههر چند پیشرفت علوم باعث کاهش ا
 .دارد
اقالم .  آنهاستۀترین چالش اقتصادي آثار الکترونیکی، هزین عمده .چالشهاي اقتصادي  §

  :اند از گوناگون این هزینه عبارت
اي  نسبت پیشرفتهبه  انتشارات الکترونیکی نیازمند دسترسی به فناوري .خرید تجهیزات §

این در حالی است که حتی .  و هم تولیدکنندگان اطالعات هستندهم از سوي کاربران
همین امر . شود ترین سطوح فناوري نیز براي افراد معمولی گران تمام می آوري پایین فراهم
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علت مخاطرات احتمالی براي منابع دیجیتالی    به.تهیۀ همزمان منابع چاپی و دیجیتالی §
ها تصمیم به خرید  مانند کهنگی فناوري و قطع اشتراك، ممکن است بعضی کتابخانه

. ها دربر خواهد داشت اي اضافی براي کتابخانه اي منابع چاپی بگیرند که هزینه همزمان پاره
ها شود  تواند تا حدودي سبب کاهش هزینه اشتراك منابع در این زمینه میالبته 

(Oppenheim and Smithson 1999). 
آوري ممکن است عالوه بر  هاي فراهم هاي جدید، هزینه  در کتابخانه.تهیۀ مواد و منابع §

تبدیل . هاي تبدیل مواد چاپی به شکل دیجیتالی نیز باشند خرید و اشتراك، شامل هزینه
بر  متن چاپی و منابع تصویري به دیجیتالی همراه با قراردادن صدا و تصویر روي آنها، هزینه

مراحل این تبدیل شامل تهیۀ مدرك، اسکن، کنترل کیفیت، ویراستاري، و . گیر است و وقت
 .(Schwartz 2000)سازي هستند  نمایه

کی مستلزم پرداخت  دریافت اجازة دسترسی به مواد و منابع الکترونی.مجوز استفاده §
  .(Boyd 2002)زیاد هستند گاه است که هایی مانند آن  هاي اشتراك و هزینه هزینه

  جهانی شدن. 13-3
 رو به رشد بـین   1هم پیوستگی  تماعی و انسانی به بیان مفهوم به      جهانی شدن با استناد به علوم اج      

المللـی   بـین  2ی متقابـل  اشکال نوین تعامل و وابـستگ    ةبخشهاي مختلف جهان و پیچیدگی فزایند     
اسـت  از جهان معاصـر  مند  نظام  ویک ویژگی مشخصجهانی شدن   از دید بیشتر مردم   .پردازد  می

پـردازد و بـا سـطوح       اي و محلـی مختلـف مـی          بین هویتهاي ملی، منطقه    ةکه به ارتباطات پیچید   
 فنـاوري و  ةشدن بـر تحـوالت حـوز      جهانینظریۀحامیان  . شود  عمیق روابط متقابل شناسایی می    

انـد،   شـدن کمـک کـرده     پیشرانهایی که به ادبیات اخیـر جهـانی      یکی از   . کنند میکید  أاطالعات ت 
ـ هاي فناورانهینوآور شـدن بـر     هـانی نظریۀ ج بسیاري از مشتاقان . اطالعاتی در زمان حاضر است 

ران اصـلی  عنـوان پیـش   هاي نوین اطالعـات و ارتباطـات بـه    یا انتشار فناوری،ظهور، پذیرش فراگیر 
 اطالعات وخدمات ارتباطی بـه همـراه تغییـر در تقـسیم      شدن قوي و یا تغییر نقش جریان        جهانی

  .کنند کید میأداري ت کار، ساختارهاي شغلی و صنعتی در جهان پیشرفته سرمایه
 وسیع جریانهاي اطالعات و دسترسی فضایی       ةحوز ،مدرنیست  پستپردازان    نظریهبیشتر  از نظر   

، انحالل روابـط  3هنجاري اجتماعی  در نهایت به انواع جدیدي از بی   ی ارتباطی دیجیتال  به نظامهاي 
 ة اصـلی دور ۀشود که مشخص میمنجر   و فروپاشی هویتهاي سیاسی، فرهنگی و مکانی         ،اجتماعی
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رسـد کـه بـه ایجـاد فـضاي            اي به نظر می     مصنوعات چندرسانه . است 1داري  گرایی سرمایه   صنعت
هاسـت کـه بـه     شکل از دریاهاي دادهتد که منشو ز جهان ارتباطات منجر می    سایبر و شکل جدید ا    

کند و در ادامه با سرعت هر چه تمام در سراسـر جهـان         زبان جهانی دیجیتالی تغییر شکل پیدا می      
رسـد،   مسخره به نظـر مـی  . رود  که ماهیت سنتی زمان و مکان از بین می         طوري هشود، ب   منتشر می 

اي  ی اغلـب در انطبـاق نزدیـک بـا سـاختهاي محـصوالت چندرسـانه       این دیـدگاههاي دانـشگاه   
 نخبگان سیاسی و صنعتی برتر به پـیش  ۀوسیل هکنندگان قرار دارد که ب  و مصرف  ،، بازارها یدیجیتال

آنها تصاویر ذهنـی    . کنند  نگاه می یرات اجتماعی و اقتصادي     یتغبه   ابزاري   يدید و بیشتر با     رود  می
 جهـانی، موجـودات دیجیتـالی    ةکننـد  خودمختاري، رهـایی، مـصرف  : کنند یزیر را پیشنهاد و القا م 

طـور همزمـان    کننـد، هـر کـس بـه          جهانی سیر مـی    یبسیار تنها که در فضاي اطالعاتی دیجیتال      
  .فهرست مجزاي مورد عالقه خود از محتواي اطالعات را ایجاد و استفاده کند

 فـراون آنهـا بـراي    ةلزامات قابـل مـشاهد  سازي یا ا     ادبیات فرایندهاي جهانی   ةبازنگري گسترد 
ـ باعث شـد تـا       پژوهشها   با این وجود  . گنجد  تغییر اجتماعی و فرهنگی در این مجال نمی        صورات ت

دهد فناوریهاي جدید ارتباطات و اطالعـات   ، تصوراتی که نشان می   ده شود به چالش کشی  نی  بنیادی
ۀ شود کـه مشخـص   ات فضایی میبه فروپاشی یا انحالل سریع قالبهاي فضاي اجتماعی و مشخص  

هاي مقدماتی مهم مرتبط با     تا تعدادي از گزاره   الزم است   از این رو    . داري است    سرمایه ۀن مدرنیت آ
کـه از محاسـبات گـردآوري     یا محلی را مطرح کـرد  شهر و برجستگی مشخصات ملی    نقش دولت 

ـ   و اقتـص ییمعاصر جغرافیانوشتجات  نظري و تا حدود زیادي تجربی در   ةشد دسـت   هاد سیاسـت ب
 آغازین در نظر گرفته شود که در ادامـه بـه روشـن    ۀعنوان فرضی تواند به این بخش می  . آمده است 

  .کند که بیشتر تجربی هستند، کمک میمطلب شدن بخشهایی از 
وسـیلۀ   ها و فناوریهاي ارتباطی ممکن است امروزه بیشتر نابودي فضا بـه    که شبکه   اول اینکه در حالی   

جـایی در فـضاي فیزیکـی، گـستره، و اشـکال هـر نـوع         هاي جابه آسان کنند، با کاهش هزینه    را   2زمان
وسـیلۀ چیـدمانهاي خـاص فراینـدهاي اقتـصادي،            شدن یا نوع جدیدي از فضاي اجتمـاعی بـه           جهانی

وسـیلۀ    شدن بـه   فرایندهاي جهانی دوم اینکه، با آنکه  . اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی شکل خواهد گرفت      
 3سـازي  طـور الزامـی بـر هـر نـوع یکنواخـت       شود، به  هاي نوین ارتباطات و حمل و نقل آسان می        فناوری

دهـد کـه عامـل     در واقع، پژوهـشها نـشان مـی   . کند فضاي فرهنگی، اقتصادي، یا اجتماعی داللت نمی  
جغرافیا هنوز هم در معناي بسیار واقعی خود اهمیت دارد، چنانچه مشخصات جغرافیـایی ملـی و محلـی             

. هاي گونـاگون شـکل دهنـد    یابند تا فرایندهاي تولید و مصرف را در نواحی مختلف و به شیوه            اوم می تد
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المللـی   براي اطمینان، عمق بخشیدن به مـسئلۀ بـین  . شهر هنوز هم حائز اهمیت است   سوم اینکه، دولت  
ي صـنعتی  رسد باعث تحمیل محدودیتهاي جدید بر انواع خاصـی از راهبردهـا         کردن اقتصاد به نظر می    

جـاي اینکـه      شهرها به   در کشورهاي پیشرفتۀ صنعتی، بازسازي دولت     . شود  یا راهبردهاي اقتصاد ملی می    
در نقش یا مسئولیتهاي آن کـاهش مطلـق صـورت گیـرد، بـا ایجـاد تغییـر چـشمگیر در کارکردهـا و                         

 بـا  1دنشـ   چهـارم اینکـه بایـد بیـان کـرد کـه اسـطورة جهـانی                 . شود  ساختارهاي داخلی آن انجام می    
شـدن   عنوان مثال روشـهاي مـستحکم جهـانی     رویکردهاي توصیفی و تجویزي محصور شده است؛ به      

 بـه نـسبت   3مشی  محلی یا ابتکارهاي خط2اقتصاد به این موضوع گرایش دارند که بسیج عوامل سیاسی       
د شـدن بـه تحریـک دیـدگاهی از اقتـصا      هـاي جهـانی    که ایـن گونـه نظریـه    در حالی. فایده هستند  بی
توانـد بـا    کند، گرایشهاي قابل مشاهده مـی  پردازد که فرایندهاي ملی را به خود وابسته می         المللی می   بین

مشیهاي ملـی ایفـا    یک دیدگاه جداگانه وفق داده شود که هنوز هم نقش مهمی را براي بازیگران و خط             
مـامی فعالیتهـاي متمرکـز    پنجم، گفتمانهاي شایع اغلب اشتباه در برآورد این حقیقت است که ت         . کند  می

در تـضاد بـا ایـن مـسئله،     .  را باید متمایل به فشارها و فرصتهاي جهانی شدن در نظر گرفت       4اطالعاتی
سـازي مجـزا از یـک بخـش      شود که الزم است هر نوع مفهـوم    چنانچه که در باال بحث شد، تأکید می       

 5اي همگرایـی فنـاوري ـ محـور    هـ  ویژه آن بخشهایی کـه بـر نظریـه    اطالعات را باید کنار گذاشت، به
  .(Preston and Kerr 2001)استوارند

 6شکاف دیجیتالی. 13-4

معمول براي توصیف کاهش دسترسی به فناوریهاي اطالعـات،         طور    به یاصطالح شکاف دیجیتال  
ویژه اینترنت، براي اقلیتهاي نژادي و مذهبی، افراد معلول، مردمان روسـتایی، و آنهـایی کـه بـا               هب

سـوي شـمول     سقوط از شبکه به   . رود  کار می  هرو هستند، ب   هجتماعی و اقتصادي پایینی روب    شرایط ا 
داشـتن  از نظـر    اي    طور قابـل مالحظـه     بهپوستان    دهد که اسپانیاییها و سیاه       گزارش می  7یدیجیتال

از میـانگین ملـی    تـر     پایین و دسترسی به اینترنت در خانه        ،شخصی، دسترسی به اینترنت   کامپیوتر  
از ها  اسـپانیایی ة میـزان اسـتفاد  8» زندگی آمریکایی و اینترنت پیو  ةپروژ« بر گزارش اخیرِ   بنا. دهستن

 62پوسـتان   و سـیاه  درصـد  73سفیدپوستان بـا  وسیلۀ    بهراتر از استفاده آن      درصد ف  75با  کامپیوتر  
                                                
1 myth of Globalization 
2 political mobilizations 
3 policy initiative 
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. تـر اسـت  اسپانیاییها از اینترنت در مقایـسه بـا سفیدپوسـتان کم   استفادة رسید، گرچه میزان    درصد  
دسترسی به اینترنت در تمامی سطوح درآمدي رو به افزایش است، اما همچنان در اختیار گروهـی               

دارهایی که درآمد آنها بیـشتر   خانه درصد  89،  المثعنوان    به. است که از درآمد بیشتري برخوردارند     
 درصـد  55تنهـا   هزار دالر است، در منزل به اینترنت دسترسی دارند، این در حالی است که            75از  

میـزان اسـتفاده از     .  هزار دالر در خانه به اینترنت دسترسـی دارنـد          30دارانی با درآمد کمتر از        خانه
 درصـد در  65و چیـزي حـدود      اینترنت در شهر همچنان بیشتر از استفاده آن در نواحی روسـتایی             

 66یش یافتـه اسـت و   درصد افـزا  22ترها از اینترنت تا   بزرگةمیزان استفاد. است درصد   48برابر  
. کننـد  جـوي اطالعـات بهداشـتی اسـتفاده مـی     و درصد از این گروه سنی از اینترنت بـراي جـست    

، سـواد   کـامپیوتري سـواد   ماننـد    یهـاي دیگـر شـکاف دیجیتـال         موازات افزایش دسترسی، جنبه    به
  .ودش نمایان می.نظردمخدمات  موجود و ی و عدم تناسب بین خدمات سالمت الکترونیکی،بهداشت

با یک یـا بـیش از   کم    دست میلیون آمریکایی    50دهد که      نشان می  1گزارش مشارکت کودکان  
فقـدان  . سـازد  رو هستند که دسترسی آنها به اینترنت را دشـوار مـی            هیک مانع مرتبط با محتوا روب     

گونـاگونی  ، و ) میلیـون 32(، موانع زبـانی  ) میلیون44(، موانع سوادي   ) میلیون 21(اطالعات محلی   
با توجه به ارتباط خاص موضوع با گـزارش بهـار     .  برخی از این موانع هستند     ) میلیون 26(فرهنگی  

کنـد کـه سـواد سـالمت از       خـاطر نـشان مـی     2 پیرامون سـواد سـالمت     ».ام  ُ.ا  .آي« ۀکنگره، کمیت 
شود، یعنی    همگرایی آموزش و پرورش، عوامل فرهنگی و اجتماعی و خدمات بهداشتی حاصل می            

آژانسهاي دولتی و شـرکتهاي تعـاونی در حـال    . مت تنها یک ویژگی ساده از فرد نیست     سواد سال 
قداماتی هستند تا شکاف دسترسی به اطالعات اصلی و ارتباطات بهداشتی را پـر      گیریهاي ا   تصمیم
ـ    ،اي، دولتی   شرکتهاي ملی، منطقه  . کنند ثیرات اسـتفاده از فنـاوري   أ و مراکز بهداشت به ارزیـابی ت

با این حال، بخش قابل تـوجهی  . پردازند ر پیامدهاي مراقبتهاي بهداشتی و بهداشت میاطالعات ب 
رو هستند همچنان با مـوانعی دسترسـی یـا موانـع اسـتفاده از               هاز افرادي که با کمبود خدمات روب      

گروههـا رو بـه   بیـشتر   بـه سـرعت بـراي     یاگرچه دسترسی دیجیتال  . اند  مواجهاطالعات بهداشتی   
انـد، تهدیـد      پذیر را که با کمبود خـدمات مواجـه          افراد آسیب بیشتر   یشکاف دیجیتال افزایش است،   

 مهم است کـه در کـانون توجـه گـزارش بهـار کنگـره قـرار دارد        ئلۀ  این موضوع یک مس   . کند  می
(Chang et al. 2004).  

نترنـت  کاربران ای. دربارة شکاف دیجیتالی حقایقی وجود دارد که توجه به آنها بسیار اهمیت دارد  
 درصـد آنهـا   85دهند و از این میزان نیز  تنها در حدود شش درصد از جمعیت جهان را تشکیل می        
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. انـد   واقـع شـده  1 درصد میزبانهاي اینترنت90کنند، جایی که  یافته زندگی می  در کشورهاي توسعه  
. این حقیقت جوهر شکاف دیجیتالی جهانی است که باید به فرصت دیجیتالی جهانی تبـدیل شـود    

 گروهی واقعی تبدیل شود، الزم است به یـک همـاهنگی میـان        یک رسانۀ براي اینکه اینترنت به     
شکاف دیجیتالی ابعاد مختلفی ماننـد سـطح اقتـصادي          . کننده دست یابد    تمامی گروههاي مصرف  

افراد، شکوفایی اقتصادي کشورها، قومیت، سن، موقعیت شـهري یـا روسـتایی، جـنس، موقعیـت                
 را دربـر  2هاي کمی و کیفی، دسترسی از طریق پهناي باند یا خط تلفـن معمـولی              هجغرافیایی، جنب 

 429دهـد کـه در حـدود     انداز جهـانی نـشان مـی    حقایق شکاف دیجیتالی براساس چشم. گیرد  می
یعنی تنها شش درصد از کل جمعیـت جهـان در روز بـه اینترنـت دسترسـی             میلیون نفر در جهان     

 و ،فـر در اروپـا، خاورمیانـه   ن میلیـون    27لیون نفر در آمریکاي شمالی،       می 41که از این تعداد     دارند  
حتی در میان کشورهاي بـسیار پیـشرفته نیـز تفـاوت     .  میلیون نفر در اقیانوسیه هستند   20آفریقا و   

سـوئد بیـشترین میـزان اسـتفاده از         . فاحشی از نظر میزان دسترسی به اینترنت در خانه وجود دارد          
 20ایـن در حـالی اسـت کـه اسـپانیا بـا       .  را داراست درصد 61ی چیزي حدود    یعناینترنت در خانه    

افـرادي کـه در   از  درصـد  57همچنـین،  . درصد کمترین میزان استفاده از اینترنت در منزل را دارد        
ی حقـایق . آمریکا با ارتباطات اینترنتی سروکار ندارند، تمـایلی نیـز بـه برقـراري ارتبـاط آن ندارنـد             

افـراد  از  درصـد  51دهد که در حدود  انداز آمریکا نشان می  براساس چشمییتالشکاف دیج پیرامون  
داران  ز خانـه  ا3/86 به اینترنت دسترسی دارند،   درصد در منزل   5/41هستند،  کامپیوتر  مسن داراي   

 انـشگاه در آموختگـان د  دانـش  درصد   65،   هزار دالر به اینترنت دسترسی دارند      75 ۀدرآمد ساالن با  
 درصد خانوارهایی که تحصیالت کمتـر از دبیرسـتان   7/11ترنت دسترسی دارند و تنها   منزل به این  

اگرچه مناطق روستایی همچنان پشت سر منـاطق شـهري قـرار            . دارند به اینترنت دسترسی دارند    
 افـراد  ةدرصد اسـتفاد . آورند  دارند، به شهرهاي داخلی نسبت به ارائه و استفاده از اینترنت فشار می            

از .  اسـت  درصد7/37 درصد؛ و در شهر مرکزي 9/38 درصد؛ در روستا     3/42ر حدود   مسن در شه  
 درصـد  9/18 درصد در محل کار، 7/62کنند،  میان افرادي که خارج از خانه از اینترنت استفاده می       

 درصد در مراکـز  5/0ها،    در کتابخانه  6/9 درصد در دیگر محیطهاي آموزشگاهی،       3/8در مدارس،   
 درصـد از  63در حـدود   . کننـد    اسـتفاده مـی    ان دیگر یشخصکامپیوتر   درصد از    8/13 و   ،اجتماعی

 37 ةکننـد، در مقایـسه بـا اسـتفاد       سال از اینترنت اسـتفاده مـی       49 تا   18خانوارها با ساکنان بین     
در  درصـد و  51چیزي حدود  زنان ةمیزان استفاد.  سال یا بیشتر50درصدي خانوارهایی با ساکنان     

  .(Rao 2005) از اینترنت بیشتر است درصد استفاده 49ن مقایسه با مردا
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  تعاریف شکاف دیجیتالی. 13-4-1
  :شود ارائه می منتخبی از شکاف دیجیتالی هايعریفبا توجه به اهمیت شکاف دیجیتالی، در ادامه ت

 و افراد فاقد اطالعات یا داراي 1 فاصله به خوبی مستند شده بین افراد غنی از اطالعات §
 .2 ناچیزاطالعات

http://www.dcn.davis.ca.us/go/steve/terms.html 

 .آنفاقد   بین افراد داراي فناوري و افرادۀفاصل §
http://www.youngaustralians.org/Resources/BYTE%20Audit%20Report/Glossary%20of
%20Terms.htm 

نترنت و خدمات  فاصلۀ موجود بین افرادي با دسترسی به فناوري تلفن، کامپیوتر، و ای §
 .مرتبط به آن با افرادي بدون این دسترسی

http://www.contentbank.org/tools/glossary.asp 
وسیلۀ افراد با قابلیت دسترسی محدود به   فاصلۀ موجود در فرصتهاي تجربه شده به §

این مسأله شامل محدودیتهاي دسترسی در مسائل اجتماعی، . فناوري، به ویژه اینترنت
 .شود می... فرهنگی، مسائل ناتوانی، مسائل اقتصادي، مسائل یادگیري و آموزش، ومسائل 

http://www2.state.id.us/itrmc/pubs&resources/acronyms.htm 
تواند به دو دسته افراد داراي دسترسی یا توانایی جهـت   ، جهان می  بیان شده با توجه به تعاریف     

 و افـراد فاقـد   ، اینترنـت ۀد تلفـن، تلویزیـون، یـا شـبک    استفاده از مصنوعات جدید و نـوین، هماننـ   
شکاف دیجیتالی بین افـراد شـهري و روسـتایی، آمـوزش دیـده و آمـوزش       . دسترسی تقسیم شود 

یافته یا در حـال توسـعه    کشورهاي توسعه، ندیده، طبقات ثروتمند و محروم جامعه از نظر اقتصادي 
ت دیگري که در توضیح بیشتر شکاف دیجیتالی        مشاهدا. یافته وجود دارد   و کشورهاي کمتر توسعه   

تفاوتهاي موجـود بـر اسـاس وضـعیت نـژادي، جنـسیتی، جغرافیـایی،        شامل  کنند   به ما کمک می   
 ؛دسترسی به اطالعات، اینترنت و سایر فناوریهاي اطالعاتی       ۀ  در مقول ؛  اقتصادي و توانایی فیزیکی   

در ادامه، تأکید بر دسترسـی،  . ستایر فناوریها در مهارتها، دانش و توانایی استفاده از اطالعات و س         
به ایـن سـه جنبـه    د بنابراین هر تالشی در جهت کاهش شکاف دیجیتالی بای       . ، و محتواست  دانش

 Rao) تواند بـه صـورت زیـر دسـته بنـدي شـود        مییشکاف دیجیتال. توجه کندهمزمان طور  به
2005):  

http://www.dcn.davis.ca.us/go/steve/terms.html
http://www.youngaustralians.org/Resources/BYTE%20Audit%20Report/Glossary%20of
http://www.contentbank.org/tools/glossary.asp
http://www2.state.id.us/itrmc/pubs&resources/acronyms.htm
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حسابهاي کاربري اینترنتی تنها که در است این اولین شکاف :  شکاف دیجیتالی جهانی §
یافته   درصد از آنها در کشورهاي توسعه85 درصد از جمعیت جهان وجود دارد و ششبراي 

 . درصد میزبانهاي اینترنتی قرار دارند90 جایی که ،وجود دارند
رود که تا   درصد از مردم کره جنوبی انتظار می50در آسیا، : اي شکاف دیجیتالی منطقه  §

که این میزان براي مردم  ز خدمات اینترنتی پیوسته استفاده نمایند، در حالی ا2004سال 
 .هند بین این دو کشور قرار خواهد داشت. درصد خواهد بود یک اندونزي تنها

تامیل «، 2»کارناتاکا«، 1»ماهاراشترا«در هند، استانهایی همانند : شکاف دیجیتالی ملی  §
و کمتر  دیجیتالی 6»اوتارپرادش« و 5»بیهار«ستانهاي  بیشتر از ا4»پرادش آندرا« و ،3»نادو

 .محرومند
شکاف دیجیتالی وستایی  و ردر یک استان بین مناطق شهري:  شکاف دیجیتالی استانی §

ندیده ، شکاف دیجیتالی وجود   و آموزشدیده  نیز بین افراد آموزشدر شهرها. وجود دارد
تهی از اطالعات وجود  ـ یجیتالی غنیدر میان افراد آموزش دیده شکاف دهمچنین . دارد
  .دارد

  یالزامات اجتماعی شکاف دیجیتال. 13-4-2
 و مـشکالت زیـادي   مفاهیم دشـوار و پیامدهاي آن توجه نشود، شکاف دیجیتالی  اگر در جامعه به     

نـد  ا  عبارت،عواملی که در توجه به شکاف دیجیتالی تأثیر دارند     برخی از   . شود  پیرامون آن ایجاد می   
  :(Rao 2005) از
توانند  نسبت به افرادي که نمیکار کنند کامپیوتر توانند با  کسانی که می: کامپیوتري سواد  §

با این توانایی حتی اگر نتوانند یک شغل اجرایی . دارندشانس بهتري با کامپیوتر کار کنند، 
 .کنند دست آورند، یک شغل دفتري مناسب پیدا می به
تواند از  یک شرکت صادرکننده از یک کشور که نمی: الکترونیکیهاي   استفاده از تبادل داده §

شبکه اینترنت استفاده کند، ممکن است مقدار زیادي از مبتنی بر تجارت الکترونیکی 
سفارشات صادرات را به شرکت دیگري از یک کشور متفاوت ببازد که اطالعات بیشتري 

آوري  هاي الکترونیکی جمع بادل دادهاینترنت و درخواستهاي ارائه شده از طریق توسیلۀ  به
                                                
1 Maharashtra 
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هاي   تبادل دادهغیرکاغذيِة که با شرکتی که نتواند به شیوکرد سنگاپور اعالم . کرده است
. با آن تعامل داشته باشد، تجارت نخواهد کردکامپیوتري هاي  الکترونیکی از طریق شبکه

اف دیجیتالی جهانی به این ترتیب عمل کنند، یک شکنیز اگر بسیاري از کشورهاي دیگر 
ه دلیل اینکه شود تنها ب در نتیجه، صادرات در یک کشور دچار وقفه می. شود میایجاد 

 .هاي الکترونیکی از طریق شبکه بپردازند توانند به تبادل داده شرکتهاي آن کشور نمی
ر  کا2دانند چطور با یک دستگاه خودپرداز پول که می کسانی: 1 فعالیتهاي فناورانه هوشمند §

توانند با آن کار کنند نیازمند  تر پول دریافت کنند و کسانی که نمی توانند سریع  می،کنند
 .هستند پرداخت دستی ۀصرف زمان بیشتري در یک باج

ممکن است افراد ساکن در شهرها به دلیل اطالعات جانبی بیشتر : استفاده از اطالعات  §
که ساکنان روستا ممکن  اده کنند در حالیبهتر و با سرعت بیشتري بتوانند از اطالعات استف

 .است این اطالعات را نداشته باشند
 درصد صفحات وبی اینترنت به زبان 80بیش از : کار گرفته شده  دانش انگلیسی به §

در .  درصد از کاربران اینترنت از افراد انگلیسی زبان هستند54اگر چه تنها . هستندانگلیسی 
توسعه، محرومیت بسیار گسترده منجر به یک شکاف زبانی هند و سایر کشورهاي در حال 

  .شده است
در . حتی در کشورهاي پیشرفته، نگرانیهـا در مـورد شـکافهاي نـژادي و جنـسیتی وجـود دارد                  

طـور   کـه بـه  است  شکافهاي اقتصادي و اجتماعی    ةکنند به نوعی تقویت  حقیقت، شکاف دیجیتالی    
تواند شکاف دیجیتالی را به سود و منفعـت دیجیتـالی       میتنها وجدان است که     . جهانی وجود دارند  

  .تبدیل نماید تا محرومیتهاي اقتصادي و اجتماعی رایج را تسکین و کاهش دهد
داننـد کـه بـه کمـک آن نـابرابري و عـدم        شکاف دیجیتالی را یکی از روشهایی می     » فو«و  » تین«

ده یک فاصلۀ توانایی فناوري اسـت کـه   این پدی. شود گیري می محور اندازه    در یک جامعۀ دانش    3تساوي
جنـسیت، سـن، نـژاد، وضـعیت      . در بین افراد غنی از اطالعات و افراد داراي اطالعات ناچیز وجـود دارد             
عنـوان عوامـل مـرتبط گـزارش      اجتماعی ـ اقتصادي، منطقۀ جغرافیایی، و سطح آموزش افراد اغلب بـه  

وههاي موجود در داخل کشورها اغلـب واحـدهایی   کشورها و گر. شوند  شوند که باعث این فاصله می       می
واحـد کـشورها اغلـب مـرتبط بـه شـکاف        . کننـد   هستند که محققان براي مقایسه از آنها اسـتفاده مـی          

عنـوان   اگرچه شکاف دیجیتالی به   . دیجیتالی جهانی و واحد گروهها مرتبط با شکاف دیجیتالی ملی است          
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ناخته شده است، هیچ تـوافقی بـین محققـان دربـارة            یک مشکل اجتماعی از نابرابري و عدم تساوي ش        
 اسـتفاده از اصـطالح شـکاف    1که وزارت بازرگـانی آمریکـا     از وقتی . گیري آن وجود ندارد     چگونگی اندازه 

 مـیالدي آغـاز کـرد، شـکاف دیجیتـالی           1990دیجیتالی در مجموعۀ گزارشهاي خود را در اواسط دهۀ          
العاتی همانند دسترسی به اینترنت یا داشـتن کـامپیوتر بـراي      عنوان فقدان دسترسی به فناوریهاي اط       به

شـدت   همچنـان کـه مفهـوم شـکاف دیجیتـالی بـه      . گروههاي خاصی اطالق و ارجاع داده شده اسـت   
. عنوان یک مشکل دسترسی درآمده است، به اشتباه تنها به خریداري تجهیزات ربط داده شـده اسـت               به

وسیلۀ بـسیاري از محققـان انتقـاد شـده اسـت       اف دیجیتالی به  گیري دسترسی از مفهوم شک      چنین اندازه 
تواننـد   دهنـد و اینکـه آنهـا مـی     است زیرا در این روش این نکته که افراد چه کاري با کامپیوتر انجام می    

  . (Tien and Fu 2008)شود  چه کارهایی را با کامپیوتر انجام دهند، نادیده گرفته می
شـناخته  عنـوان اولـین شـکاف دیجیتـالی          دسترسی، کـه بـه    مربوط به   عالوه بر محرومیتهاي    

ایـن دو مـورد،   پس از . شود  شکاف دیجیتال تلقی میعنوان دومین بهکامپیوتر  ، استفاده از    شوند  می
اسـتفاده از  یی و مهـارت کـافی بـراي    توانـا داشـتن  بـا  داشتن فرصت دسترسی برابر به کـامپیوتر     

شـدید  تمرکز با وجود هاي اخیر  ت انجام گرفته در دهه    مطالعا. شود  مطرح می فناوریهاي اطالعاتی   
اسـتفاده از زمـان و    بـه  ، شکاف دیجیتالی به مسائل دسترسی به فنـاوري و محرومیـت اجتمـاعی           

، مطالعـات  کـامپیوتر در برابر مطالعات دسترسی به   . اند داشتهکامپیوتر توجه    وراي استفاده از     یهدف
دهنـد   دهد که افراد بیشتري گزارش مـی  نشان میعنوان مثال    به،  کامپیوترآمریکاییها بر استفاده از     

 بـه همـین   .هـستند جهت انجام تکالیف درسی خـود نـاتوان و ضـعیف            کامپیوتر  که در استفاده از     
دهـد کـه اگرچـه     آموزان دبیرستانی کانادا نـشان مـی   ترتیب، پژوهشهاي انجام شده بر روي دانش     

دسترسی داشته باشند، فراوانی و میزان      کامپیوتر   به    ر خانه جوانان روستایی کمتر احتمال دارد که د      
ارائـه  کشورهاي دیگر نتایج مـشابهی را      . با این روند همسانی و مشابهت ندارد      کامپیوتر  استفاده از   

چنین مطالعـاتی باعـث   . شود و نیازمند بررسی مطرح می   پژوهشی جالب    پرسش، یک   دهند یا خیر  
اصـطالح شـکاف دیجیتـالی      . شـوند  هیت شکاف دیجیتالی می   درك ما پیرامون  پیشرفت دانش ما    
، بـا  کـامپیوتر  مؤثر و کارآمد از ة بین گروهها در رابطه با تواناییشان براي استفاد        ۀهمچنین به فاصل  

ـ    توانـایی  کـامپیوتري  دانـش و مهارتهـاي   . گـردد  از مـی توجه به دانش و مهارتهاي فنی متفاوت ب
 ۀ و شـکلی از سـرمای   سـت داراکامپیوتر   در زمان استفاده از      دهند که یک فرد    اي را نشان می     ذهنی

با ایـن وجـود بایـد توجـه         . انسانی است که او در زمان رویارویی با تغییرات فناورانه در اختیار دارد            
طـور    بـه نیـز   کـامپیوتر   ، اسـتفاده از     کامپیوتر نیـست  دسترسی ضامن استفاده از     داشت که چنانچه    
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پژوهشها و بررسی انجـام شـده در مقیـاس    . استشکاف دیجیتالی   کامپیوتري جنبۀ بعدي    مهارت  
گیـري دانـش و مهـارت         بـراي انـدازه    1هاي خودارزیـابی   بزرگ در گذشته به میزان زیادي به داده       

دهنـدگان خواسـتند     لیکرت، از پاسخ  طیف  با استفاده از    شها  خی از پژوه   بر .کامپیوتري تکیه داشتند  
هـاي   کـه داده  از آنجـایی . افزار آن ارزیـابی کننـد     افزار کامپیوتر یا نرم     دانش خود را دربارة سخت    تا  

فـرد  کامپیوتري ممکن است سطح واقعی دانش و مهارتهاي اند،  اندیشۀ افراد وابستهارزیابی به   خود
  الزم است تا تالشی براي غلبه بر ایـن محـدودیت پـژوهش انجـام گیـرد     و ر از اینرا نشان ندهد،    

(Tien and Fu 2008). 

 مقررات. 13-5

آورندگان و کاربران محتـواي دیجیتـالی بـا آن مواجـه هـستند،         یکی دیگر از چالشهایی که فراهم     
تـی  مـدار نمـودن محتـواي اینترن     وراي مـشکل قـانون    . مقررات مربوط به محتواي دیجیتالی است     

آور و غیرمجـازي اسـت کـه در       مهم تعادل بین آزادي و جلوگیري از محتواي زیان        ئلۀ  پیوسته، مس 
. مناسـب نیـست   کودکان  ویژه براي    بهمحتوایی که   شوند،   سیستمهاي دیجیتالی نوظهور توزیع می    

ن مطمـئ  با پهنـاي بانـد وسـیع    یهای ستفاده از شبکهبراي ا هاي ابتکاري مقرراتی     بسیاري از برنامه  
 ایجاد نموده اسـت  2یبراي مثال، اطریش یک سیستم رسیدگی به شکایات اینترنت   . اند  مدهوجود آ  هب

این کـشور همچنـین   . مطمئن شودتا از کیفیت و مناسب بودن خدمات و محتواي اینترنتی پیوسته   
تـواي  وجود مح به کاربران امکان دهد     تا  کند   کت می ، نیز شر  3»هوپ ینا« ابتکاري اروپا،    ۀدر برنام 

 بـه مقامـات   نیـاز، شوند و در صـورت      این گزارشها بررسی می   . کنندآور را گزارش     غیرمجاز و زیان  
از محتـواي ناخوشـایند موجـود بـر روي     خـش زیـادي   بکـه   هنگـامی . شوند قانونی ارجاع داده می 

ئله مـس باشـد، بـه   طور خاص یک مشکل دولتی یـا مقرراتـی ن   هایی با پهناي باند گسترده به   شبکه
اینترنتـی  مهاي جر و ویروسهامانند کاربران یا مسائل امنیتی اشتباه   اگر آگاهی و درك      .دیل شود تب

گـسترده ناامیـد کنـد، مقـررات بـه مـشکل           هناي باند   ی با پ  های افراد را از سازگاري یا کار با شبکه       
امنیتـی  نگرانی دیگر این است که اگر تولیدکنندگان محتوا بیش از حد به مـسائل       . شوند  تبدیل می 

محتـوا  ة  رمزگـذاري و رمزگـشایی پیچیـد      و مسائلی مانند     ،سیستمهاي کدگذاري توجه کنند   مانند  
گـسترده  پهنـاي بانـد   هـایی بـا    موجود در شـبکه کار با محتواي از ، بسیاري از کاربران مطرح شود 
  .(Cawley and Preston 2007)شوند  ناامید می
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  اي الرنس لسیگمدله: مقررات مستقیم و غیرمستقیم. 13-5-1
طور قطع یک فضاي به دقت مقرراتی است کـه بـا چهـار     دهد فضاي سایبر به     مطالعات نشان می  

این وجـوه  . شود  شناخته می1وجه و قید ویژة مقررات یعنی معماري، قانون، بازار، و اصول اجتماعی    
اي  مقـررات شـبکه  . کنند، بلکه با یکدیگر تعامل و رقابت دارند       به صورت جدا از یکدیگر عمل نمی      

روست، برابر با تأثیر اثرات مقرراتی هر چهار وجه در یک شـکل واحـد               که فضاي سایبر با آن روبه     
براي نـشان دادن روشـی کـه در آن، ترکیـب      » لسیگ«این موارد در مدل مقررات مستقیم       . است

اند  ند، ارائه شدهکنند تا جریان اطالعات در اینترنت را محدود و تنظیم نمای           این چهار نیرو عمل می    
   ).41شکل (

  (Cooke 2007)مدل مقررات مستقیم لسیگ . 41شکل 

چهار نیروي قانون، بـازار، هنجارهـاي   وسیلۀ  به مرکزي ۀدر این مدل، مقررات بر روي یک نقط  
 اینترنت، سانسور یـا محـدودیت   ۀمقررات شبک بارة  بنابراین در . شود  و معماري اعمال می    ،اجتماعی

با اعمـال  از طریق بازار    انجام شده از سوي دولتها،       اقدامات قانونی وسیلۀ    بهست  دسترسی ممکن ا  
یـا از طریـق معمـاري    ، از طریق هنجارهاي اجتماعی، هزینه براي دسترسی به زیرساخت یا محتوا     

  .افزارهاي فیلترگذاري به کار برده شود نصب نرما براي مثال ب
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گذارد، واضـح و   اوقات براي کسانی که بر آنها تأثیر می مقررات به صورت مستقیم هستند و در بیشتر         
ویژه دربارة بـسیاري از   با این وجود، مقررات همیشه به صورت مستقیم نیست و این امر به    . روشن هستند 

هاي ابتکاري داراي ضوابط ویژة خود است که با توجه به کنترل استفاده از اینترنـت و محتـوا اجـرا       برنامه
مدتی بعد مدل خود را توسعه داد تا روشهایی را نشان بدهد که در آنها مقررات » لسیگ«ن بنابرای. اند شده
اي که تـأثیري بـر دیگـر بعـدهاي           ویژه با اجراي اقدامات قانونی      شوند، به   شکل غیرمستقیم اعمال می     به

  .شود  نشان داده می42این مدل از مقررات غیرمستقیم در شکل . کند مقررات اعمال می

  (Cooke 2007)مدل مقررات غیرمستقیم لسیگ . 42شکل 
  

در این مدل مقررات مستقیم، که به موجـب آن قـانون، شـهروندان را دربـارة چگـونگی رفتـار           
هـاي   دهد، با اقـدامات قـانونی و برنامـه    کردن و تنبیه شدن به دلیل دوري از آن رفتار آموزش می      

و اصـالح حالتهـاي دیگـر محـدودیت یعنـی      شود که براي تغییر  اي جایگزین می   ابتکاري مقرراتی 
کـار   بازار، هنجارهاي اجتماعی، یا معماري فنی براي ایجاد کنترل و نظارت مطلـوب و دلخـواه بـه      

وسـیلۀ دولـت    براي مثال، شرایط و وضعیت بازار همانند قیمت بنزین ممکن است به     . شود  برده می 
دربـارة  .  ازدیـاد ترافیـک تنظـیم شـود    دستکاري شود تا رفتار مردم دربارة مواردي چـون تـراکم و    

هـایی کـه از    مقررات محتواي اینترنتی، خودداري کردن از اعطاي کمکهاي بالعوض به کتابخانـه       
. کنند، نمونۀ خوبی از یک نظـارت غیرمـستقیم دولـت اسـت     افزارهاي فیلترگذاري استفاده نمی   نرم
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یش مالیـات ممکـن اسـت از سـوي          و نقل دیده شود، افزایش قیمت بنزین به عنوان نتیجـۀ افـزا            
کنندگان به اشتباه به گردن شرکتهاي نفتی و دارندگان پمپ بنزین حریص و طمـاع تلقـی            مصرف

  .(Cooke 2007)شود 
  قوانین و مقررات. 13-5-2

درستی آگاهند، ناپایداري ناشی از مقررات یـک مـشکل    کنندگان مقررات خود به همانطور که وضع  
کـارگیري    بـه روش، تعـاریف فعلـی  عامل  سه 1کمیسیون اروپا. الی استرو به رشد در عصر دیجیت    

از آنجـایی  . دانـد  را علت ناپایداري در مقررات مـی با ساختارهاي متغیر بازار     آنها  تناسب  ، و   مقررات
کند   بیان می کنندگان خدمات جدید ممکن است متوقف بشوند، این کمیسیون           که فعالیتهاي فراهم  

چنـین  . فتارهاي مقرراتی که خدمات آنها دریافت خواهند کرد ناپایدار هستند         تجارتها به دلیل ر   که  
همچنـان کـه شـمار    . آیـد  مشکلی به دلیل تناقض مقررات بین کشورهاي مختلف نیز به وجود می 

پراکنـی   کنند، اختالفات بین مقررات سخن اندرکاران بازار در وراي مرزها فعالیت می   زیادي از دست  
ـ    . کندالمللی آنها را مختل      یتهاي بین ملی ممکن است فعال     ۀایجـاد یـک کمیتـ     ا  مقامات اروپـایی ب

  .اند توجه کردهئله به این مسه  بین نهادهاي مقرراتی انگلیس، آلمان، و فرانسیارتباط
را ایجـاد کـرده    شـرایط پیچیـده و مبهمـی    ،همچنین ساختارهاي مقرراتی فرسوده و ناسـازگار   

حـق  ها و ارتباطـات را   رسانهبارة کنند که در نهاد مقرراتی ادعا می 14در انگلستان، در حدود   . است
 دامنه و پوشش مقرراتـی را حتـی       ،ها و همپوشانیهاي موجود     همگرایی فاصله  ةپدید. دارندقضاوت  

مقـررات ارتباطـات   بـارة  در  نظرخواهی خود ۀدولت انگلستان در برگ   . کند بیشتر روشن و شفاف می    
سسات فعال در یـک بخـش       ؤهمپوشانی مسئولیتهاي مقرراتی، م   که به دلیل    کرده است   مشخص  

 مواجه شـوند کـه امکـان تـصمیمات متفـاوت از         اي  مشابه ممکن است با مسائل مقرراتی تکراري      
رقبـایی کـه   از سـوي  کنندگان مختلف مقررات و همچنین خطر خرید جلسات دادگاه مقررات   وضع

بـا وابـستگی، توافـق و ثبـات، و وضـوح و      . د وجـود دار ،به دنبال بهترین تصمیم مقرراتی هـستند  
روشنی در بین اصول بررسی شده در نظامهاي مقرراتی، دولـت انگلـستان بـه روشـنی بـه دنبـال        

 Chalaby and)ی اسـت   دیجیتـال ۀانـدرکاران عرصـ   افزایش پایداري و ثبات قانونی براي دست
Segell 1999).  

 جویی رقابت. 13-6

و خواهد بـود   آینده ۀجویی اقتصادي در ده  پیشرانهاي مهم رقابت  یکی از  یتولید محتواي دیجیتال  
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  :صنعت محتواي دیجیتال به دالیل زیر اهمیت دارد. ماهر ایفا خواهد کرد
از نظر اقتصادي  اختصاص داده، با حجم باالي سرمایه و کارکنانی که به خوداین صنعت   §

 ز اهمیت است؛ئحابسیار 
اي  و سرعت رشد جهانی آن بیشتر از دیگر بخشهاین صنعت از رشد باالیی برخوردار است  §

 اقتصادي است؛
بیشتر اهمیت آن از و   ناشی از صنعت محتواي دیجیتال مهم 1 اقتصاديِضریب تکاثر  §

 است؛بیشتر هاي فعالیت اقتصادي  مقوله
و ن صنعت عالوه بر خود براي بسیاري از صنایع مهم دیگر نیز فرصتهاي مهم رشد ای  §

م صنایع  و فناوري به یکی از ورودیهاي مهیمحتواي دیجیتال. استایجاد کرده وري  بهره
هاي  کنند تا شیوه عنوان یک توانمندساز به آن صنایع کمک می اند و به دیگر تبدیل شده

 وسیعی از بخشهاي گوناگون ة حوزیصنعت محتواي دیجیتال. دوکار خود را تغییر دهن کسب
چیزي حدود  2 استرالیا از سه بخش تولید اصلییصنعت محتواي دیجیتال. دهد را پوشش می

تولید .  تشکیل شده است درصد9 و توزیع ، درصد51حدود  3 درصد، تولید پیرامونی41
با . پردازد افراد در صنایع خالق میبنگاهها و وسیلۀ  به یاصلی به آفرینش محتواي دیجیتال

 با استفاده از مهارتهاي خالق در یاین وجود، صنعت همچنین شامل خلق محتواي دیجیتال
ایجاد صفحات وب و مواد .  استاي یعنی تولید پیرامونی  خدمات حرفهةصنایع گسترد

وزشی با استفاده هاي آم  آموزشی، تولید برنامهۀسسؤ یک بنگاه قانونی یا م4تبلیغاتی در داخل
 در تقلید یا معماري مثالهایی از 5هاي تجسمی  بازیهاي دفاعی، یا استفاده از داده از فناوري

 ة در حوزیدر نهایت، حجم عظیمی از فعالیت محتواي دیجیتال. این نوع صنعت هستند
اي  یا نمایش محتو،انتشار، انتقالا افتد، جایی که ارزش افزوده ب کلیدي توزیع اتفاق می

 صنایع خالق و ة با فعالیتهاي گستردیصنعت محتواي دیجیتال. آید دست می ه بیدیجیتال
عنوان یک منبع مهم   را بهیفرهنگی همپوشانی دارد و این صنایع، محتواي دیجیتال

ویژه افرادي که در نواحی  هتواند در دسترس تمام مردم استرالیا ب اند که می فرهنگی پذیرفته
 از نظر منفعتی که یصنعت محتواي دیجیتال. ، قرار گیرداي سکونت دارند دوردست و منطقه

که ازدیاد  در حالی.  بسیار اهمیت داردثیر آن بر بسیاري از صنایع دیگرأو ت براي خود دارد
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 است، ی بارز صنعت محتواي دیجیتالۀ مشخص1که ازدیاد بخشها و بنگاههاي کوچک حالی
  آن ضروري استة بالقوسازي شتاب  براي بیشینه2 حساسةدستیابی به یک تود

(Australian Government 2005) . 
هاي تلویزیونی نیز رقابـت شـدیدي ایجـاد کـرده       سازي در حوزة خدمات پخش برنامه       دیجیتال

دهـد و   سـازي رقابـت را افـزایش مـی     دیجیتـال کنند    بیان می » سیجل«و  » چلبی«چنانچه  . است
ـ . شود  می3 پخش برنامهةت در حوز خود باعث افزایش سطح عدم قطعیۀرقابت نیز به نوب    ه دلیـل  ب

آور نیست که، تاکنون،      موفق، تعجب  ۀاندازي خدمات پخش برنام     براي راه الزم  سرمایه و تخصص    
 ۀ کسانی هستند کـه در حـال حاضـر بـه تهیـ     یکنندگان خدمات در تلویزیون دیجیتال    فراهمبیشتر  

 یا تلویزیونی آنـالوگ  ،اي کابلی، ماهوارهة به شیوتواند   هاي آنالوگ مشغولند که می      خدمات و برنامه  
 همچنان به افـزایش سـطح رقابـت در        یسلط بازیگران سنتی، فناوریهاي دیجیتال    با وجود ت  . باشند
کانالها باعث افـزایش کوشـشهاي رقـابتی بـین          ابتدا با افزایش    . دهند   پخش برنامه ادامه می    ةحوز

. را گـسترش دهنـد   هـاي خـود   د تا برنامهنده  مید، زیرا به آنها فرصتهایی    نشو  بازیگران کنونی می  
تا حضور خـود  کنند  براي بازیگران ثانویه ایجاد می  را  با افزایش ظرفیت پهناي باند این امکان        دوم  

 فرصـتهایی را بـراي      یفناوریهـاي دیجیتـال    اینکـه    سـوم .  تقویت کنند  4هاي نشر  بنگاه ةرا در حوز  
 و ،رایـی بـین پخـش برنامـه، ارتباطـات از راه دور     همگة پدیـد . کنند  جدید خلق می   5واردشوندگان

گذاري در این حوزه براي شـرکتهایی اسـت کـه      فرصت براي سرمایه ۀمحاسبه در حال ایجاد روزن    
 به مالکان حقـوق محتـوا ایـن    یعالوه بر این، فناوري دیجیتال. اند  تازه به پخش برنامه روي آورده     

هایـشان   و برنامـه  را حـذف کننـد   نـدگان خـدمات  کن  تهیـه یی چـون    ها  دهد تا واسطه    امکان را می  
تولیدکنندگان فـیلم و مالکـان پیـشروي حقـوق ورزشـی، از جملـه             . خودشان پخش شود  وسیلۀ    به

 و خـود مـسئول اداره و پخـش    انـدازي کننـد   کانالهاي خـود را راه توانند  میفدراسیونهاي ورزشی،  
   .محصوالت خود باشند

دهد چرا تالشـهاي رقـابتی شـدید باعـث افـزایش عـدم            می  چندین دلیل وجود دارد که نشان       
 پخش برنامه و نیز میزان عـدم قطعیـت بـراي بـازیگران بـازار      ةبینی پیشرفتهاي آتی در حوز    پیش
  .شود می

طـور مـستمر      بـه  6صـنفی شود، زیـرا بـازیگران         اول، رقابت موجب تغییر و نوآوري می       ۀدر وهل 
                                                
1 micro firms 
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دوم اینکه با توجـه بـه   . ي رقابتی بیشتري کسب کنندکنند تا نسبت به رقباي خود مزایا        تالش می 
خـش برنامـه در    ند، واضح است که حوزة پ     بازیها مشغول هست  ة  زیادي که در حوز   صنفی  بازیگران  

 یک شرکت واحد بـود، از تحـرك بیـشتري برخـوردار شـده          ةمقایسه با آن زمانی که تحت سیطر      
غییـرات  دسـتخوش ت ساختار این حـوزه  شود تا    تفاوت راهبردهاي شرکتهاي رقیب باعث می     . است

ادغام دو شرکت کلیدي با یکدیگر، با مجوز قوانین رقابتی، واکنش مهمـی در آن  . زیادي قرار گیرد 
ظهـور بـازیگران جدیـد داراي همـان اثـرات      . گـذارد  مـی ثیر أتنیز دیگر رقبا بر روابط   و   ردحوزه دا 

آن شرکتها ممکـن  . هاي خود تجدید نظر کنندکند تا در راهبرد مشابه است و دیگر رقبا را وادار می  
واردي ملحق شوند یا پیوند خـود را بـا    است پیوندهاي پیشین خود را کنار بگذارند و به شرکت تازه    

طـور   کـه شـرکتها بـه    بنابراین، همانطوري.  کنندحکم م1مشتركیی با فعالیتهاي اقتصادي  شرکتها
کنند، آرایش حـوزه در       ارامترهاي جدید تنظیم می   عنوان کارکردي از پ    راهبردهاي خود را به   مستمر  

گیرنـدگان    شرکتها را براي تـصمیم ةاین عدم ثبات فزاینده، ارزیابی آیند    . قالب تکامل مستمر است   
 . (Chalaby and Segell 1999) سازد آن شرکتها دشوار می
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داري هر فناوري ارتباطی جدید مانند تلگراف،     طور کلی آثار چاپی با پدی       نابودي یا مرگ کتاب و به     
بینـی شـده    پیشرفت اینترنت و وب از سوي پژوهـشگران پـیش  تازگی  بهرادیو، سینما، تلویزیون، و    

بینیهـایی جلـوه    دلیل چنـین پـیش  . (Deegan and Tanner 2002; Wilson 1997)است 
یـشین اسـت کـه منجـر بـه           نسبت به روشـهاي پ     ،کردن مزایاي فناوري جدید در ابتداي پیدایش      

اما با گذشـت زمـان و پدیـدار شـدن چالـشهاي هـر            . شود  بینیهاي افراطی در همان آغاز می       پیش
دربـارة انتـشارات   . دهنـد  بینیها جـاي خـود را بـه برخـوردي منطقـی مـی         فناوري جدید، این پیش   

رفت روشـهاي  الکترونیکی نیز مزایایی چون سهولت دسترسی به مواد و منابع و دریافت آنها، پیـش         
. بینیهاي مشابهی را موجب شـدند  ، پیش(Gelernter 2004)جویی در وقت  وجو، و صرفه جست
 TFADI)تدریج چالشهایی مانند مشکالت اقتصادي، فنی، حقوقی، سازمانی، و اطالعـاتی   اما به

بینیهـا را بـه سـمت     ، ایـن پـیش  (Akeroyd 2001) و از سـوي دیگـر مزایـاي چـاپ     (1996
هـا بـراي تولیـد، ذخیـره،     »بیت«توان گفت که  در واقع می . انتشارات پیش برد  ۀ گون زیستی دو   هم

صورت دیجیتالی مناسب هـستند، امـا در زمینـۀ محافظـت، صـحت و                بازیابی، و انتقال مدارك به    
 است که کاغـذ،   این در حالی. روند شمار می پذیري مداوم محل شک و تردید به درستی، و دسترس  
  .(Waaijers 1999)اي است  هفناوري آزمایش شد

شود و به همین دلیـل   روز نسبت به کاستیهاي آنها بیشتر می       طورکلی مزایاي منابع دیجیتالی روزبه        به
با این همه منابع چاپی نیز داراي مزایایی نسبت به منابع . منابع چاپی مانند قبل در کانون توجه قرار ندارند  

هاي کاغذي  از جمله اینکه نوشته. اند ف کامل منابع چاپی شدهدیجیتالی هستند که سبب جلوگیري از حذ    
. طور تقریبی قابل حمل به هر مکان و قابل استفاده در هر جا هستند       مانند و به    براي خواندن و مطالعه بی    

از سوي دیگـر  . شود مطلبی را ساعتها از روي صفحۀ نمایش بخواند   همین دلیل کمتر کسی حاضر می       به
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عنوان منبع مطالعه، همراه با محـصوالت         به ویژه کتاب   بهدهند که منابع چاپی       شواهد نشان می  
که در حفظ تمـدن بـشري دارنـد،    این منابع عالوه بر نقشی . جهان دیجیتالی تداوم خواهند داشت 

امروزه اطالعات الکترونیکـی در  . اند هنوز کارکرد خود را در ذخیره و انتقال اطالعات از دست نداده     
نظران حرکتی سریع و در مقیاس بـزرگ   اند، اما صاحب    اي موارد جایگزین اطالعات چاپی شده       پاره
تـوان گفـت کـه حتـی در       ین دلیـل مـی    همـ   به. دانند  سوي اطالعات الکترونیکی مناسب نمی     را به 

صورت برطرف شدن سریع چالشهاي فنی، اقتصادي، و حقوقی تغییر نقش منابع چـاپی در ذخیـره        
 ;Akeroyd 2001; Arms 2000)پـذیر نخواهـد بـود     تدریج امکـان  و انتقال اطالعات جز به

Deegan and Tanner 2002; Oppenheim and Smithson 1999).  
هاي دیجیتالی را  هاي چاپی به سوي رسانه اهد عملی نیز حرکت سریع از رسانهافزون بر این شو

هاي مسئول حقوق پدیدآورنده، این حرکت را      عنوان مثال صنعت نشر و کتابخانه       به. کنند  تأیید نمی 
هاي مسئول ثبت حقوق پدیدآورنده در  چنانکه در ابتداي قرن بیست و یکم، کتابخانه. دانند جا نمی به

 رقم مواد و  1999در سال   . اند  تان، مواد و منابع چاپی بیشتري را نسبت به قبل دریافت کرده           انگلس
این تعـداد فقـط بـراي    .  هزار عنوان بود105منابع ارسال شده به کتابخانۀ بریتانیا چیزي در حدود         

در ایـن   دریافت ثبت حقوق پدیدآورنده به این کتابخانه رسیده بودند و مواد و منابع خریداري شده                
رسد که تعداد در حال افزایش منابع دیجیتالی مـستلزم   نظر می چنین به. اند رقم در نظر گرفته نشده 

ها در حال  این در حالی است که هم صنعت نشر و هم جهان کتابخانه. کاهش تولیدات چاپی نیست
 صنعت درآورد، صورت یک  در قرن پانزدهم معرفی انتشارات چاپی، تولید کتاب را به           . تغییر هستند 

آنچه به وقوع پیوست، تغییر تولید کتاب از کارگاههاي خانگی . نوشته را متوقف نکرد اما تولید دست
 بخشی از  طور اتفاقی منجر به کاهش عظیم قدرت و اقتدار   ها به بخش تجاري بود که به        و صومعه 

اما . اند الب چاپ تشبیه کردهافراد زیادي، انقالب دیجیتالی را به انق. کلیساي مسیحیت در اروپا شد  
کننـده داراي پیامـدهاي مهـم و وسـیعی      هنوز خیلی زود است که گفته شود این تأثیرات دگرگـون  

  .(Deegan and Tanner 2002, 12-13)هستند 
هـاي    انـدرکاران پـروژه     پژوهشی را با مصاحبه از مسئوالن و دسـت        » اسمیتسون«و  » اپنهایم«

پاسخ مصاحبه شوندگان به این پرسش که آیا منـابع          . عمل آوردند    به کتابخانۀ ترکیبی در انگلستان   
اطالعات دیجیتالی جایگزین چاپ خواهند شد؛ این بود که چاپ بـراي همیـشه یـا حـداقل بـراي           

  .(Oppenheim and Smithson 1999)زمانی نسبتاً طوالنی باقی خواهد ماند 
چـاپی و   چنان به خرید مواد و منابع سنتیِها هم  گرفت که کتابخانه توان نتیجه  بدین ترتیب می  
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2003; Gelernter 2004) .هـاي دانـشگاهی عـالوه بـر      سـایت کتابخانـه   به همین دلیل وب
 Alexander)کننـد   اتصال به منابع دیجیتالی، فهرست استانداردي از منابع سنتی را نیز ارائه می

2003).  
ها باید به یک اصل اساسـی توجـه داشـته     براي حل مشکالت ناشی از چنین ترکیبی، کتابخانه     

ماننـد  این پل، فناوریهـایی     . استاین اصل ایجاد پلی میان منابع دیجیتالی و منابع کاغذي           . باشند
 براي تبدیل اطالعات دیجیتالی به چاپی و اسکنر بـراي تبـدیل مـواد چـاپی بـه دیجیتـالی             چاپگر

 Starkweather and Wallin) رونـد  کـار مـی   بـه هستند که در خدمت به هر دو نـوع منبـع   
.دهد  ابعاد کلیدي آیندة محتواي دیجیتالی را نشان می17جدول . (1999

  ابعاد کلیدي آیندة محتواي دیجیتالی. 17ل جدو

  حوزة تحلیل  بعد
  )محتوا(داستانهاي مناسب 
  وکاري  و کسب،خالقیت هنري، فنی

  کیفیت آموزش و پرورش
  نتایج حاصل از تحقیق و توسعه و نوآوري

   استعدادۀکیفیت توسع
  هاي کنونی و نوظهور دسترسی به ایده

  خالقیت

  و نوآوریهاي جدیدها   ایدهاقتباس
  سرمایه

  مین بودجه براي تحقیق و توسعه و نوآوريأت
  دسترسی به فناوریهاي پیشرو

  ظرفیت

  ها و گردآوري تخصص طی زمان اندازه و توانایی شرکتهایی در تعهد به پروژه
  روابط با بخشها و بین بخشها

  گروهها  همگرایی فناورانه
   و تجاري،یارتباط بین مراکز خالق، آموزش

  رابطه با مشتریان
  هاي توزیع شبکه

  کانالها
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  ابعاد کلیدي آیندة محتواي دیجیتالی. 17ل جدو

  باند اي پهناز طریق دسترسی به ارتباطات 
  دسترسی به بازار و محدودیتهاي دسترسی

  تغییرات مربوط به مقررات
  ظرفیت درخواست کردن
  سازي تجاري  عنويپشتیبانی از مالکیت م

  هاي کنونی و محتوا موانع موجود در استفاده از ایده
  هوشیاري
  تقاضا

  عوامل فرهنگی
  1 ساعت جهانیۀمنطق

  جویی رقابت

  پیشرانهاي هزینه
  

افزارهـا در   اي و نـرم   مواد چندرسـانه ۀکار ارائو  یکی از موانع مهم در کسبسرقت ادبی و هنري 
اي، در  وهاي پرکیفیت از ارتباطات شـبکه ئود سرعت دانلود ویداي که با بهب    وب است، مسئله   ۀشبک

 محصوالت خود در قـالبی کـه        ۀافزاري و سرگرمی در ارائ      شرکتهاي نرم . آینده بدتر نیز خواهد شد    
اگرچه مقاومت آنها غیرقابل درك اسـت،  . کنند شود، با احتیاط عمل می     میبرداري    نسخهبه آسانی   

مزاحمـت  و  فیزیکـی از محـصول   ۀ یـک نـسخ    ري بـه نگهـدا    مـشتریان کـه     ئله هنگـامی  این مس 
  .شود تر می وخیم شوند، غیرضروري براي یک کاالي دیجیتال متعهد می

 پایان خوبی خواهد داشت، همچنان بدون پاسخ بـاقی مانـده   2اینکه آیا حقوق داراییهاي فکري   
انگیز صـنعت    یان غم رمزگذاري و اجراي قانون عملی نشود، پا      مانند  اگر اقدامات ضد سرقت     . است
افـزار کـد منبـع بـاز      یک احتمال این است کـه نـرم  . بینی کرد توان پیش افزار و سرگرمی را می   نرم

از . شـود   بنگاههـاي کوچـک و آماتورهـا تهیـه مـی     ۀوسیل هغالب خواهد شد و محتواي سرگرمی ب    
سـودآوري کـه   صنایع بـزرگ و    زیرا    منفی خواهد داشت   ۀنتیجئله  دیدگاه اقتصادي سنتی، این مس    

قاعـده   و به صـنایع غیررسـمی و بـی        متراکم  ،  الت دارند افزار و سرگرمی دخ      نرم ةاکنون در حوز   هم
اي که همـراه بـا     کننده و سرمایه    هاي مصرف   هزینهاي  وال کلیدي این است بر    ئس. شوند  تبدیل می 

امـدهاي  اگر با یک صنعت رو به رشد جایگزین شود، پی        . خواهد آمد چه رخ   صنعت سرگرمی است،    
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احتمال دیگر این است که صـنایع سـرگرمی و          . منفی نخواهند بود  طور الزامی     به 1اقتصادي کالن 
بودجۀ خـویش را  تبلیغات وسیلۀ  به و تنها اند افزار، مدل اقتصادي تلویزیون و مجالت را پذیرفته       نرم

  . نمایندتهیه 
کننـدگان   یکپارچگی میان تهیه. دهاي کلیدي جلوگیري از سرقت هستن    فناوري و اجراي قانون، مؤلفه    

هیچ نظام ضـد سـرقتی   . افزار، و خدمات در توسعۀ نظامهاي ضدسرقت بسیار مهم است         افزار، سخت   نرم
بـرداري را دشـوار    تـوان امکـان نـسخه    نکته این است که باید تا می  . وجود ندارد که مصون از خطا باشد      

تواند به سرعت بـه یـک بـاتالق     الکیت معنوي می  اجراي حقوق م  . ساخت تا اغلب کاربران را ناامید کرد      
وسیلۀ افراد،  یکی از موارد مهم این است که الزمۀ پیگرد قانونی سرقت به      . اجتماعی و قانونی تبدیل شود    

 را از بسیاري از جوامـع مـدرن دریافـت کننـد تـا در نهایـت        2وجود بنگاههایی است که تفکر اطالعاتی     
یابی به شواهد و حق خصوصی بودن در بایگانی حقوقی مدنی به این تنش بین حق دست. خصوصی شوند

 در مقابـل افـراد مظنـون بـه دانلـود فایلهـاي صـوتی        3وسیلۀ انجمـن صـنعت ضـبط آمریکـا        تازگی به 
  .تأکید شده است» تري.پی .ام«

 را یکننـدگان خـدمات اینترنتـ    انجام داده و فـراهم انجمن صنعت ضبط آمریکا اقداماتی قانونی   
توانند با   این کاربران در نهایت می    . ندنتا اطالعات شخصی مشتریان را فراهم ک      است  ده  مجبور کر 

بنـابراین دادگاههـاي آمریکـا بـه نفـع      . اقدام کننـد خود درخواستی فایلهاي مجوز قانونی به دانلود  
 بـه  4ی دیجیتـال ةلـف هـزار  ؤتفـسیر آنهـا از قـانون حـق م      . کنند  صنعت سرگرمی حکم صادر نمی    

 درخواسـت  5اساس باور حسن نیت دهد تا اطالعات شخصی را بر      لف اجازه می  ؤقوق م دارندگان ح 
 6 اعالمیـه حقـوق    ۀچهـارمین پیـشنهادی    کنند که استانداردهاي سـنتی علـت محتملـی را کـه در            

  .آمریکاست، کنار بگذارد
ـ       یک راهۀتوان به ارائ   هر چند نمی   ن حل مناسب براي مقابله با سرقت امیـدوار بـود، بایـد بـه ای

 یالهاي دیجیتـال افروش منسوخ براي ک یا   سیستم توزیع مطرح شده با    نکته توجه کرد که مشکل      
خـدمات بـه مـوازات    ت یـا    در حال حاضر مشتریان از دسـتیابی بـه محـصوال          . تر شده است    وخیم

را اي  ».دي .سـی «براي موسیقی، مشتریان باید به فروشگاه بروند و        . برند  فناوري موجود بهره نمی   
نظرشان دز موسیقی مفایل ا  دالر بخرند، که ممکن است تنها شامل یک یا دو            20 تا   10مت  به قی 

ـ ».دي .سـی «هـاي بـزرگ    سازي مجموعه سازماندهی و ذخیرهئلۀ  باشد، و در نهایت با مس      رو  ه روب
                                                
1 macroeconomic 
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برخالف این، اگر آهنگها را بتوان به صورت مجزا و به قیمت یک تا دو دالر دانلود کـرد،    . شوند  می
یابد و مشتریان ممکـن   اي کاهش می طور قابل مالحظه  راي دسترسی غیرقانونی به آنها به     زه ب انگی

توانند آهنگهاي مـدنظر خـود       میزیرا  ،  در نظر بگیرند  موسیقی  براي   بیشتري را    ۀواقع هزین  بهاست  
ته اگر شرکتهاي موسیقی به سمت نظام توزیع اینترنتی پیوسـ . را از آلبومهاي بیشتري انتخاب کنند     

هایی از موسیقی و پیشنهادهاي شخصی، مانند کـاري کـه سـایت آمـازون        نمونه ۀگام بردارند، ارائ  
، این امکان وجود دارد که بدون نیاز به اقـدامات قـانونی   دهد  انجام می فروش کتابهاي خود    بارة  در

  .(Ayres and Williams 2004) سخت جهت جلوگیري از سرقت، درآمدها افزایش یابد
  ی و تلویزیون دیجیتالیي دیجیتالویدئو ةیندآ. 14-1

همچنان قالب شایع کنونی کامپیوتر و تلویزیون است، شـماري از         » تو  پگ.ام«هر چند که فایلهاي   
. کننـد  تـدریج ظهـور مـی     سـازي نیـز بـه       کدهاي جدید ویدئوي دیجیتالی و استانداردهاي فـشرده       

هـاي نـوین محتـوا ـ مبنـاي       شـیوه یک استاندارد کدنویـسی نوظهـور اسـت کـه از     » فور پگ.ام«
ایـن  . کنـد  هاي دیداري ـ شنیداري دیجیتالی حمایت مـی    داده1کاري ارتباطات، دسترسی، و دست

. اسـت » تو پگ.ام«و » وان پگ.ام«استاندارد کدنویسی دیداري ـ شنیداري، نسل جدید ایزو بعد از  
ت کـه نـه تنهـا از کدنویـسی     اولین اسـتاندارد کدگـذاري ویـدئویی اسـ     » فور  پگ.ام«با این وجود    

هـدف  . کنـد    ویدئویی مستطیلی بلکه از اشیاي ویدئویی با اشکال دلخواه نیز پشتیبانی می            2قابهاي
اي تعـاملی میـانجی       این کار پخش برنامۀ تلویزیونی دیجیتالی نیست، بلکه کاربردهاي چندرسـانه          

ه دنبـال آن اسـت کـه بـراي     ب» فور پگ.ام«. بین ارتباطات کامپیوتري و دیداري ـ شنیداري است 
 را تعریف کنـد کـه بـراي آسـان         3گرا بودن   چنین کاربردهایی اصول کدنویسی جدیدي مانند شیء      

 گونـاگون امکـان پـذیرش آسـان انـواع      4پذیري پذیري، و امکانات مقیاس    ساختن ویرایش و تعامل   
دهد تا با اشـیاي صـحنه    این استاندارد به کاربر اجازه می     . کند  ظرفیتهاي کانال انتقال را فراهم می     

تعامل داشته باشد، حال این اشیا از منابع به اصطالح واقعی مانند ویـدئوي متحـرك گرفتـه شـده        
. دسـت آمـده باشـند    باشند یـا از منـابع ترکیبـی ماننـد کـامپیوتر یـا انیمیـشنهاي کـامپیوتري بـه          

ا حذف کردن، اضافه نمـودن،  ها را ب    توانند به کاربران اجازه دهند تا صحنه        پدیدآورندگان محتوا می  
  .یا تغییر موقعیت اشیا به شکل مناسب اصالح کنند یا رفتار اشیا را تغییر دهند

تواننـد از محتـواي       هاي تلویزیـونی آینـده مـی        که مجموعه یست   شکی ن  »فور  پگ.ام« وجود   با



  تالیمحتواي دیج

هـایی از همـان   بنـابراین، ایـن اسـتاندارد ابزار   . پخش برنامه و منابع دیجیتالی تعاملی استفاده کنند 
بـرداري   بـه تـازگی نـسخه    . کنـد   فـراهم مـی   را  کیفیت  بامحتواي پخش یکپارچه با اشیاي تعاملی       

دهـد کـه    ، موقعیت مشابه زمـانی رخ مـی   ویدئوبراي  .  صوتی از اینترنت شایع شده است      یِدیجیتال
سـازي   هـاي ذخیـره   و هزینـه  شده باشد     گسترده و پهناي باند زیاد همه جا        »فور  پگ.ام «کدنویسی
ـ . کاهش یافته باشـد    نیز   یدیجیتال  بعـدي   ۀبیـشتر از کاربردهـاي تعـاملی، نـسخ        راي پـشتیبانی    ب

ــی. پــگ.ام «،شــد منتــشر 1999 کــه در دســامبر »پــگ.ام «اســتاندارد . کنــد مــی را تعریــف ».جِ
ی  پگ.ام« از . گراسـت   شـی 1اي از زبـان جـاواي   است که زیرمجموعـه ویژه   »فور  پگ.ام« یک   ».جِ

 رشترین بخـش آن قابلیـت نگـا    کننده   شاید سرگرم  »فور  پگ.ام «ت جدید و مفید   تمامی مشخصا 
شـوند،   میاسکن زمانی که اشکال   . ایجاد شده است  وسیلۀ کامپیوتر     بهتصاویر در اشکالی است که      

عالوه بر اینترنت، استانداري بـراي  . ثري پر کردؤتوان به طور م شکاف بین واقعیت و ترکیب را می     
فراتر » فور پگ.ام«. سیم هستند  بیاغلب   کم نیز طراحی شده است که        هايباطات با بیت  ابزارهاي ارت 

ایـن اسـتاندارد جـایگزین    . شـود  دارد و در نهایـت سـه بعـدي مـی     پذیر اشیا گام بر مـی    از نمایش تعامل  
 نخواهد شد، در عوض، کاربردهاي جدید و انواع محتواي جدید به همراه ارتباطات جدیـد را               » تو  پگ.ام«

هاي تلویزیونی  ها به صورت دیجیتالی و حرکت مجموعه همزمان با پخش جهانی برنامه . سازد  ممکن می 
  . ایها آغاز شده است هاي تعاملی، مرحلۀ جدیدي در تکامل چندرسانه به سمت مشابهت با پایانه

و دا،  تـصاویر، صـ   ماننـد   اي    با هدف اسـتاندارد کـردن توصـیف مـواد چندرسـانه           » فور  پگ.ام«
هـاي    بـراي توصـیف داده     ظهـور کـرد کـه     » سـون   پـگ .ام«پس از آن    . شود  طراحی می یمیشن  ان

اي سودمند است، صرف نظـر از اینکـه آنهـا در پایگاههـاي اطالعـاتی دوردسـت، انبـار          چندرسانه
 کـه  اي یافتن یک منظره در فیلم، پیـدا کـردن موسـیقی   . سودمند باشند یا در پخش برنامه     ،محلی

ی از  دیجیتـال  ۀ ماست، یا انتخاب یک کانال پخش برنامـ        ۀ فشرده مورد عالق   صداي آن مشابه لوح   
کنـونی در تعریـف اسـتاندارد، گـزینش     ئلۀ مـس . ایی از این دست هستند له هزاران کانال موجود مثا   

  . توصیفگرهاي مناسب در تمامی سطوح به لحاظ محتواي آنهاست
کنـد کـه از محـیط         ص مـی   را مـشخ   یمراتبی خاصـ   مچنین طرحهاي سلسله  ه »سون  پگ.ام«

کـه  گوناگونی کند و تغییرات سریع و   استفاده می  ویدئوي مشتري دیجیتالی در کاربردهاي    سرتاسر  
دهـد   مـی رود در سالهاي پیش رو ارائـه   ها به مخاطبان عام، انتظار می        برنامه یي دیجیتال ویدئودر  

(Zong and Bourbakis 2001) .  
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 ها و ابتکارعملهاي کشورهاي برنامه
  در زمینۀ محتواي دیجیتالی خارجی
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  1هاي میراث دیجیتالی چارچوب و طرح عملیاتی استرالیا براي مجموعه. 15-1
هـاي   هاي استرالیا جهت تهیۀ چـارچوبی بـراي مجموعـه       این طرح در واقع طرح شوراي مجموعه      
جود در بخـش  کند که مسائل و مشکالت مو اي را ارائه می میراث دیجیتالی است و برنامۀ عملیاتی     

هـاي میـراث دیجیتـالی را بیـان      هاي استرالیا در رابطه با مدیریت فعلی و آتـیِ مجموعـه     مجموعه
  .کند می

هـا در   اي از مسائل و مـشکالتی کـه در چهـار حـوزة بخـش مجموعـه              در این رابطه مجموعه   
  :استرالیا وجود داشتند، به صورت زیر بیان شدند

  ضبط و نگهداري از مواد دیجیتالی؛ §
 ؛2 داشتن  زنده نگه، تأمین منابع، تأمین اعتبار §
 ؛4 تعامل،3 تعهد،کنندگان  مصرف، کاربران، مخاطبان §
  همکاري؛، هماهنگی، قابلیت همکاري بخشها با یکدیگر §
  ایجاد ظرفیت؛، مهارتها §
  پیوندهاي آموزشی؛،ها  دسترسی به مجموعه §
 گذاري؛  قانون،مشی دولت فدرال و محلی  خط §
 وا؛ تولید محت §
 . و قالبها، الگوها، ابزارها، پروتکلها و قراردادها، استانداردها §
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ها، اطالعات، و دانشی است کـه    رسالت این طرح برقراري ارتباط بین مردم استرالیا با مجموعه         
برخـی از دیگـر مزایـاي ایـن     . شود سازي می آوري و مجموعه آوري کننده، فراهم در نهادهاي جمع  

  :اند از  طرح عبارت
هاي میراث دیجیتالی  اي به مجموعه المللی، ملی، و منطقه دسترسی یکپارچه و معتبر بین  §

 استرالیا؛
 هاي میراث دیجیتالی استرالیا؛  استفادة مؤثر و کارآمد از مجموعه §
هاي میراث دیجیتالی استرالیا شامل   دسترسی و استفادة آسان و آگاهانۀ کاربران از مجموعه §

 خ و فرهنگ استرالیا؛اطالعاتی دربارة تاری
 هاي میراث دیجیتالی؛   خدمات و نظامهاي مناسب براي پشتیبانی از مجموعه §
 هاي میراث دیجیتالی؛  فعالیتهاي تحقیقاتی و آموزشی بر اساس مجموعه §
  فعالیتهاي اقتصادي بر اساس محتواي فرهنگی دیجیتالی؛ §
 هاي میراث دیجیتالی؛ حلهاي مبتکرانه براي مشکالت موجود در مجموعه  ارائۀ راه §
 .ها  همکاري بین سازمانها و نهادها در بخش مجموعه §
  :اند از نتایج نهایی این طرح عبارت §
  استانداردها و پروتکلهاي ارتقا یافته؛ §
  تولید، ضبط، و نگهداريِ ارتقا یافتۀ محتواي دیجیتالی؛ §
  زیرساختهاي ارتقا یافته؛ §
  بازاریابی و دسترسی ارتقا یافته؛ §
 .مشیِ ملیِ پذیرفته شده  خط §

 گروه کاري در بازة زمـانی دو سـالۀ انجـام پـروژه           11وسیلۀ    بروندادهاي مرتبط با این نتایج به     
هـا نیـز بـراي     تعدادي از گروههـاي مرجـع صـاحبنظر در بخـش مجموعـه     . شوند تحویل داده می  

هـاي   وعـه شـوراي مجم . شـوند  دست آمده به طـرح دعـوت مـی       اظهارنظر پیرامون بروندادهاي به   
  .کند کنندة پروژه عمل می عنوان کمیتۀ هدایت استرالیا نیز به

پـذیر کـردن      در حال حاضر، پیرامون پیشرفت استرالیا در زمینۀ فعالیتهاي دیجیتالی و دسـترس            
. هاي اسـترالیا موجـود اسـت    مواد دیجیتالی به صورت پیوسته اطالعات اندکی در شوراي مجموعه     
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اند و  هاي فیزیکی در سطح ملی در فهرستهاي الکترونیکی قرار گرفته  چه مقدار از مجموعه §
 اند؟ چه تعداد از آنها به صورت پیوسته منتشر شده

شان  وسیلۀ جانشینان دیجیتالی هاي فیزیکی در سطح ملی به هاي مجموعه ز داده چه مقدار ا §
 صورت پیوسته قابل دسترس هستند؟ اند و چه تعداد از آنها به ارائه شده

 هاي فرهنگی باید دیجیتالی شوند؟  چه مقدار از مواد و منابع موجود در مجموعه §
زان رشد و چه مقدار با گسترش هاي دیجیتالی به چه می  تقاضا براي منابع مجموعه §

 فناوریهاي و نظامهاي توزیع جدید تغییر خواهد کرد؟
اي را بـراي   هـاي خالقانـه     سازي استرالیا عالوه بر اینکه پروژه       آوري و مجموعه    نهادهاي فراهم 

انـد و در   اند، این چالشها را نیـز شناسـایی کـرده    نیل به هدفهاي خود در حوزة دیجیتالی اجرا کرده     
ویـژه کتابخانـه و آرشـیو ملـی اسـترالیا            به. اند  المللی پیشگام بوده    د برخی از استانداردهاي بین    ایجا

گـویی بـه چالـشهاي     بینـی و پاسـخ   هـا دربـارة پـیش       پیشرفتهاي مهمی در تعداد زیادي از پـروژه       
اسـت  اي  بنیاد یادبود جنگ استرالیا اولین مؤسسه فرهنگی ملی، و شاید جهانی      . اند  دیجیتالی داشته 

مؤسـسه  . که اجراي یک نظام مدیریت محتواي دیجیتالی در مقیـاس کامـل را آغـاز کـرده اسـت        
رکوردهاي عمومی ویکتوریا یکی از اولین مؤسسات در جهان است که آرشـیو دیجیتـالی پیوسـته                 

ژه     وی  هـاي میـراث دیجیتـالی بـه          حـضور پیوسـتۀ مجموعـه      1هـاي اسـترالیا     شبکۀ مجموعـه  . دارد
 1700هـاي عمـومی در بـیش از     کتابخانـه . چک و متوسط را افزایش داده اسـت   هاي کو   مجموعه

وسـیلۀ   سـازي دسترسـی بـه منـابع دیجیتـالی و اینترنـت بـه              جایگاه در سطح ملی در امـر آسـان        
هاي میـراث دیجیتـالی       دالیل ارائۀ طرح عملیاتی و چارچوب مجموعه      . اند  هایشان فعال بوده    شبکه

  :اند از استرالیا عبارت
 شرفت در ایجاد و گسترش محتواي فرهنگی دیجیتالی در استرالیا؛ پی §
ها براي یک رویکرد  دست آوردن حمایت و پشتیبانی از سوي دولت و بخش مجموعه  به §

 .هماهنگ
دارهـا   دست آوردن اتفاق آراء در بـین تمـام مجموعـه    گروههاي مرجع انجمنهایی را با هدف به   

قـت گروههـاي کـوچکی از کارشناسـان و متخصـصان            گروههاي کاري در حقی   . دهند  تشکیل می 
. کننـد  هستند که بروندادهاي تعریف شده را مطـابق بـا نیازمنـدیهاي طـرح عملیـاتی ایجـاد مـی              

  :فعالیتهاي اصلی مورد انتظار این گروهها شامل موارد زیر است
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  مشاوره؛ §
  ایجاد و گسترش فرایندها؛ §
  اجراي فرایندها؛ §
 ؛دهی گزارش/  ردیابی §
 .توزیع/  ارتقا §

در پایان پـروژه نیـز ایـن        . کند  کننده بر انجام فرایندها نظارت می       در طول پروژه، کمیتۀ هدایت    
آورد و بر اساس آن دسـتور ادامـه، گـسترش،          عمل می   اي به   کمیته از میزان موفقیت پروژه ارزیابی     

هـا و شـوراي    ش مجموعـه این پیشنهادات بـه بخـ  . کند تعریف دوبارة کار، یا پایان آن را صادر می   
  .وزیران فرهنگی گزارش داده خواهد شد

کننده مروري بر فرایندهاي انجام شـده در         در ادامۀ ارزیابیِ میزان موفقیت پروژه، کمیتۀ هدایت       
هاي بعـدي   دست آمده را براي استفاده در پروژه هاي به طول پروژه خواهد داشت و درسها و تجربه     

 روابـط مهـم در پـروژة نظـارت را نـشان           46شـکل   . کند  مستند می هاي استرالیا     شوراي مجموعه 
  .دهد می

  

  
  روابط مهم در پروژة نظارت. 43شکل 

 کننده کمیتۀ هدایت

 مدیر و تیم پروژه

 گروههاي مرجع گروههاي کاري مشاوران

 مشاوران کیفیت
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  1محتواي الکترونیکی در بلژیک. 15-2
 ارتبـاطی  هـاي   کشور بلژیک که در قلب اروپا واقع شده اسـت، مکـان تقـاطع بـسیاري از شـبکه                  

بلژیک یک دولت پادشاهیِ فدرال شامل سه       . اي و ریلی و محل حضور چندین فرهنگ است          جاده
 2»فلمنگی«زبان هستند، ناحیۀ       درصد آنها فرانسه   85 میلیون نفر ساکن که      95/0ناحیۀ پایتخت با    

امل  میلیون نفر جمعیـت شـ     3/3 با   3»والون«با شش میلیون نفر جمعیت در شمال کشور، و ناحیۀ           
  . زبان در جنوب کشور است  هزار نفر آلمانی70

بـرد کـه انعکـاس آن در       بلژیک از بدهیهاي سنگین دولتی و ساختار سیاسی پیچیده رنـج مـی            
» والـونی «و » فلمنگی«هاي  اي را بین منطقه عملکرد اقتصادي آن آشکار است و تفاوتهاي منطقه 

  .وجود آورده است به
ایـن  .  خود را بر روي صنایع فناوري برتر متمرکز کـرده اسـت      توسعۀ» فلمنگی«اقتصاد منطقۀ   

عنوان سومین منطقۀ پیشرفته در اتحادیۀ اروپا در رابطه بـا تعـداد شـاغالن در تحقیقـات         منطقه به 
  . آید فناوري برتر به حساب می

بیشتر بر اساس توسعۀ بخشهاي شیمیایی، غذا، خوراکیهـا، و مهندسـی    » والون«اقتصاد منطقۀ   
اگرچه این بخشهاي سنتی به نقش خود در تأثیرگذار بودن در رشد موفق و پررونق ایـن          .  دارد قرار

منطقه ادامـه خواهنـد داد، ایـن منطقـه بـه بخـشهاي فنـاوري برتـر هماننـد فـضا و هوانـوردي،             
  .، فناوري اطالعات و ارتباطات، و ارتباطات از راه دور گرایش پیدا کرده است4فناوري زیست

 اطالعات و ارتباطات یکی از اولویتهاي برتر دولت است که سهم این بخـش در          بخش فناوري 
هاي تحقیـق و   آید و در حدود یک چهارم از کل هزینه         چهار درصد به شمار می     5تولید خالص ملی  

  .توسعه کشور را به خود اختصاص داده است
  بخشهاي عمدة محتواي دیجیتالی. 15-2-1

» فالنـدرز «زبان  و هلندي» والونیا«زبان  و جامعۀ مهم فرانسوي  از آنجا که جمعیت بلژیک شامل د      
طور ویژه به ایجاد و تهیۀ محتواي دوزبانـه گـرایش    است، تولیدکنندگان اصلی محتواي اینترنتی به    

دهد که در میـان کـل     اي نشان می     در مرکز اطالعات رسانه    2002اي در سال      نتایج مطالعه . دارند
 درصـد از نـسخۀ   31هـاي فلمنگـی محتواهـاي اینترنتـی و           از نسخه  درصد   69جمعیت اینترنتی،   
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کردند که این مسئله با توجه بـه تعـداد بیـشتر جمعیـت فلمنگـی قابـل                    فرانسوي آنها استفاده می   
  .توضیح است

  ها و اینترنت رسانه. 15-2-2
  هاي اینترنتی پیوسته ارائۀ رسانه. 15-2-2-1

د از کاربران اینترنتی بلژیکی پیش از این یک روزنامـۀ     درص 32 1».اي.آر.ان.آي«بر اساس مطالعۀ    
هاي   روزنامه.  درصد از آنها ادعا کردند که کاربران دائمی هستند         62اند و     اینترنتی پیوسته را خوانده   

هایی بودند که یک نسخۀ اینترنتـی پیوسـته     از اولین روزنامه3، و روزنامۀ عصر   2امور مالی و اقتصاد   
سـایت آن   اي بود که وب روزنامۀ امور مالی و اقتصاد اولین روزنامه. اهم کردند براي روزنامۀ خود فر   

تـري هماننـد    سـایت خـدمات اضـافه    در مقایسه با نسخۀ چاپی، این وب.  ایجاد شد1994در سال   
در همـان سـال، روزنامـۀ عـصر نیـز         . کنـد   سازي و اطالعات بهنگام بازار را فـراهم مـی           سفارشی

خواندنـد و بـه     هزار کاربر اخبار روزانـه را مـی  15 هزار تا   12 نمود که بین     سایت خود را افتتاح     وب
  .یک آرشیو معتبر و قابل توجه از این روزنامه دسترسی داشتند

  سازي محتواي فرهنگی دیجیتال. 15-2-2-2
هـا بـه    ها، آرشیوها، و مـوزه  قلمرو عمومی دولتی در حوزة فرهنگ شامل مؤسساتی چون کتابخانه      

 بـا  4با این حال، چندین مؤسسه با عنوان مؤسسات علمی فدرال. اند  فرهنگی منتقل شده اجتماعات
  .اند گذاري علمی بلژیک باقی مانده مسئولیت و نظارت مقامات دولت فدرال یا همان دفتر سیاست

  مشیها چارچوب سیاستها و خط. 15-2-2-3
سازي مؤسـسات   ژیک براي مدرنوسیلۀ دولت فدرال بل  یک برنامۀ ابتکاري مهم به     2002در سال   

شده  حفاظت، نگهداري، و ترویج میراث علمی، تاریخی، و هنري نگهداري       . علمی فدرال انجام شد   
عنوان یکی از مسائل مهم در برابـر شـدن بـا تکامـل تـدریجی       وسیلۀ مؤسسات علمی فدرال به    به

سـازي، و   ژه سیاست دیجیتـال وی  جدید، استفاده از فناوریهاي اطالعاتی جدید به   5داري  موزه(جامعه  
اي توافـق   ِ چندسـاله  سـازي   بر اصول طرح دیجیتـال 2004دولت در سال   . شناسایی شده است  ...) 

سازي است که در آن مؤسسات علمی فدرال رویکـردي جمعـی را    اکنون در حال پیاده  نمود که هم  
. اهنـد کـرد  سازي میـراث علمـی و فرهنگـی موجـود در مقیـاس بـزرگ دنبـال خو            براي دیجیتال 
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وسـیلۀ دولتهـاي      سازي میراث علمـی و فرهنگـی بـه          همچنین اقدامات مختلفی با هدف دیجیتال     
در اجتماعـات   . ریـزي و اجـرا شـده اسـت          و اجتماعات فرانـسوي زبـان برنامـه       » فلمنگی«محلی  

، این عقیده تنظیم شده است براي شروع فعالیت بر روي یک طرح اصلی براي بخـش           »فلمنگی«
در اجتماعات فرانسوي، یک مطالعـۀ     . سازي خواهد بود    گی که یک بخش آن دیجیتال     میراث فرهن 

. سازي در دست تهیه و ایجاد اسـت         بینی براي یک فرایند هماهنگی دیجیتال       سنجی و پیش    امکان
سازي میراث فرهنگی در جهـت   هاي ابتکاري براي حفاظت و نگهداري و دیجیتال        تمام این برنامه  

  .نامۀ محتواي الکترونیکی اتحادیۀ اروپاستحفظ الگوي عمومی بر
  )2008-2001(برنامۀ حمایت از جامعۀ اطالعاتی چندوجهی . 15-2-2-4

هـاي ابتکـاري    شـود و از برنامـه   گذاري علمی بلژیـک اجـرا مـی         وسیلۀ دفتر سیاست    این برنامه به  
سـتفاده از  هـدف ایـن برنامـه ترغیـب و تـشویق ا     . کنـد  مختلف اجرا شده در هر جا پشتیبانی مـی     

دربـارة مؤسـسات   . هـاي کـاربردي اسـت    وسیلۀ پـروژه  فناوریهاي اطالعاتی در بخشهاي هدف به     
دهـد کـه از یـک رویکـرد مـشارکتی اسـتفاده        هایی را تـرجیح مـی   علمی فدرال، این برنامه پروژه  

هاي اطالعاتی بـا   هاي بسیار تخصصی و مجموعه سازي این مجموعه  کنند تا از عهدة دیجیتال      می
همچنـین ایجـاد   . سـازي اسـتفاده از آنهـا برآیـد     دف اطمینان از حفاظت و نگهداري آنها و آسان  ه

کـه دسترسـی بـراي     ویـژه هنگـامی   هاي کاربردي نوآورانه براي دسترسی به این میـراث بـه    پروژه
هـایی کـه در    برخـی از پـروژه  . رود  کاربران خارج از مؤسسات علمی فدرال فراهم است، انتظار می         

  : اند از اندازي شده، عبارت  علمی فدرال در راهمؤسسات
  دسترسی دیجیتالی به آرشیوهاي تصاویر هوایی و نجوم؛ §
  سیستم یکپارچۀ مدیریت اسناد براي مؤسسات علمی؛ §
 هاي ارتباط از راه دور براي آموزش تاریخچۀ هنر در دانشگاهها؛  شبکه §
 شناسی قومی؛ سازي آرشیوهاي صوتی موسیقی  دیجیتال §
 اي؛ شناسی چندرسانه یستم تحقیقات باستان س §
  سیستم اطالعات مکانی پیوستۀ علوم طبیعی براي مؤسسات علمی فدرال؛ §
  سیستم اطالعات الکترونیکی مرکزي دربارة منابع ژنتیک مواد گیاهی زنده؛ §
 .سازي و بازیابی اطالعات آماري کیفري بلژیک سازي، دیجیتال  سیستم اصلیِ یکپارچه §
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ترین کتابخانۀ بلژیک که کامپیوتري کردن فهرستهاي  بزرگ:  کتابخانۀ سلطنتی بلژیک §
 .کند  جرا می را ا1920سازي مجالت بلژیکی از قرن هجدهم تا سال  باستانی و دیجیتال

کامپیوتري کردن سیاهۀ موجودي : هاي معاصر  مرکز تحقیقات و اسناد جنگ و جامعه §
 .کند سازي اسناد تصویري را کامل می ها و دیجیتال مجموعه

ها و ایجاد موزة مجازي را برعهده  سازي مجموعه دیجیتال:  موزة سلطنتی آفریقاي مرکزي §
 .دارد
یوتري کردن سیاهۀ موجودي آثار هنري و فهرستهاي کامپ:  موزة سلطنتی هنرهاي زیبا §

 .آرشیوها و کتابخانۀ سلطنتی در برنامۀ کاري آن است

  دولت الکترونیکی. 15-2-3
ایجـاد  . بلژیک به سرعت همراه با سایر کشورهاي اروپایی در حال ایجاد دولت الکترونیکی اسـت              

ات و ارتباطـات خـدمات عمـومی     وسیلۀ بخش فناوري اطالعـ      استراتژي ملی دولت الکترونیکی به    
نقش اصلی بخش فناوري اطالعـات و       . فدرال و ستاد ایالتی دولت الکترونیکی تضمین شده است        

ارتباطات خدمات عمومی فدرال تعریف چارچوب استراتژي دولت الکترونیکی بلژیـک و همچنـین             
مهـم سـتاد ایـالتی    وظیفۀ . هاي دولت الکترونیکی است    حمایت از مدیریت فدرال در اجراي برنامه      

نظارت بر فعالیتهاي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات خدمات عمومی فدرال در مناطق مختلف              
گذاریهاي عمـومی متـصل    طور مستقیم به وزیر بودجه و سرمایه که خود این ستاد به است، در حالی  

 .است
 از سـوي  هـاي کـاري اداري و   هدف اصلی دولت الکترونیکی بلژیک، از یک سو کـاهش رویـه   

با در نظـر گـرفتن پیـشرفتهاي    . دیگر، ترغیب و تشویق کارایی و دسترسی به خدمات اداري است       
سازي فناوري اطالعات و ارتباطات در بلژیـک، اقـدامات بهبـودي زیـادي بـراي            جاري و یکپارچه  

بـه  این بازار هنوز . رود انجام وجود دارد و پیشرفت بیشتري، در بخش دولتی و خصوصی انتظار می     
. کنـد   بلوغ دست نیافته است و ورود اپراتورهاي جدید این تقاضـا را تحریـک و ترغیـب مـی          نقطۀ

، حد تکامل مطلوب در بخش فناوري اطالعـات و ارتباطـات            1طبق نظر فدراسیون صنعت فناوري    
وسـیلۀ اسـتفاده از    بلژیک شامل توسعه و پیشرفت به سـمت قابلیـت همکـاري بـین بخـشها، بـه            

، سیـستم صـدا     4».اس.آر.پی.جی«،  3اي  هاي گستردة منطقه    ، شبکه 2»فاي.آي«سیم    فناوریهاي بی 
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  . سیار، تلویزیون دیجیتالی، و شناسایی و احراز هویت الکترونیکی است1بر روي اینترنت
  2استراتژي اطالعات دیجیتالی کانادا. 15-3

 و اجتمـاعی در  اي محرکهاي مهمی براي رشـد اقتـصادي       اطالعات دیجیتالی و فناوریهاي شبکه    
خواهند زیرساختها و داراییهاي اطالعات دیجیتـالی         آشکار است که ملتهایی که می     .  است 21قرن  

کانـادا بایـد   . خود را پرورش دهند، همان ملتهایی هستند که دوست ندارند از دیگران عقب بماننـد     
ردم کانـادا شـامل   باید از بـرآورده شـدن نیازهـاي تمـام مـ       . سریع و قاطع در این زمینه اقدام کند       

همچنـین بایـد    . شهروندان، دانشمندان، تولیدکنندگان، صنایع، دانشجویان، و کارکنان مطمئن بود        
گرایـی و   مشخص شود که ارزشهاي اساسی ملت کانادا هماننـد چنـدزبانی، چنـدفرهنگی، شـمول        

 رویکـردي  این امـر تنهـا بـا    . جامعیت، و برابري حقوق در حوزة دیجیتالی نیز وجود خواهند داشت          
یابد که به همۀ مراحل شامل تولید، حفاظت ونگهداري، و توزیع             استراتژیک و هماهنگ تحقق می    

  . و اشاعۀ اطالعات دیجیتالی توجه داشته باشد
وگوهـایی را آغـاز نمـود کـه      هـا و آرشـیوهاي کانـادا گفـت         ، انجمـن کتابخانـه    2005در سال   

دهی اسـتراتژي اطالعـات دیجیتـالی     با هدف شکلدهندة دامنۀ عالیق در حوزة دیجیتالی    انعکاس  
دار از     نهـاد مجموعـه    200اي از گردهماییها با بـیش از          این انجمن با برقراري مجموعه    . کانادا بود 

هـا، سـازندگان، نهادهـاي حقـوقی،          بخشهاي مختلـف شـامل تولیدکننـدگان انتـشارات و رسـانه           
. ؤسسات ثبت و حفظ آثار مشورت کـرد نظران علمی، مقامات رسمی کشوري و استانی، و م     صاحب

مشاوران طی جلساتی بر بندهاي استراتژي ملی توافق کردند که در نهایت به تهیـۀ ایـن گـزارش         
انداز این استراتژي داراییهاي اطالعـات دیجیتـالی        در چشم . وسیلۀ یک کمیتۀ منتخب منجر شد       به

ن حاصل شود که اطالعـات دیجیتـالی   شوند تا اطمینا   کانادا تولید، تقویت، حفاظت و نگهداري می      
اي مؤثر براي ارائه به نسلهاي بعدي وجود دارد، و اینکـه وضـعیت کانـادا در اقتـصاد           شیوه  کانادا به 

این اسـتراتژي سـه فرصـت گـسترده را بـراي       . یابد    جهانی اطالعات دیجیتالی تقویت و بهبود می      
  :انداز پیش روي خود قرار داد دستیابی به این چشم

با هدف اینکه در طول زمان، داراییهاي اطالعاتی و دانش گردآوري شدة : یت محتوا تقو §
 .کانادا در قالب دیجیتالی وجود داشته باشد
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براي ایجاد دسترسی مداوم مردم کانادا به داراییهاي :  اطمینان از حفاظت و نگهداي §
از دستاوردهاي اطالعاتی و دانش دیجیتالی خود و اینکه نسلهاي بعدي مدارك و شواهدي 

 .فکري و خالقانۀ نسل حاضر داشته باشند
براي اینکه مردم کانادا به اطالعات دیجیتالی کانادا که :  ایجاد دسترسی و کاربرد بیشینه §

  براي یادگیري و آموزش، تجارت و کسب و کار، فعالیتهاي اوقات فراغت، و هویت فرهنگی
محتواي دیجیتالی کانادا به جهان نشان داده آنها مهم است، دسترسی بهینه داشته باشند؛ و 

 .شود
بندي و اساس ایـن اسـتراتژي را    کنندة این بحثها که استخوان    هاي مهم و اصلیِ هدایت      فرضیه

  :اند از اند عبارت تشکیل داده
اطالعات دیجیتالیِ در معرض خطري وجود دارند و ضرورت . اکنون وقت آن است  هم §

اگر ما تعلل کنیم بخش . تژي در روشی بهنگام وجود داردزیادي براي اجراي این استرا
طور حتم از بین خواهند  زیادي از داراییهاي دیجیتالی که اکنون در حال تولید هستند، به

که از مدیریت بهبود یافتۀ داراییهاي اطالعاتی فرصتهاي اقتصاديِ زیادي  رفت، چنان
 .وجود آید به
دهند، و به  یجیتالی به تغییرات سریع خود ادامه میفناوریهاي د.  تغییرات دائمی هستند §

 .استراتژیی براي رشد و نمو و اقدام بر اساس آن نیاز دارند
غلبه بر چالشهاي اطالعات دیجیتالی . کار هستند مند به داران، پشتیبان و عالقه  سهام §

و حمایت . هاي مختلف است گذاري در بخشها و حوزه نیازمند تالشی مشترك و سرمایه
انداز دیجیتالی   براي رسیدن به استراتژيِ جامع و توزیعی براي دستیابی به چشم پشتیبانی

اندازي که براي بخشهاي مختلف قابل احترام است، که بر اساس  چشم. الزم است
کنندگان  شود، و از مشارکت هاي ابتکاري در حال پیشرفت بنا می ظرفیتهاي موجود و برنامه

 .کند ت میباهوش و همیاري حمای
مدیریت و جریان .  استراتژیهاي قابلیت همکاري بین بخشها و دسترسی آزاد مهم هستند §

المللی باز که قابلیت همکاري بین  اطالعات با پیوستگی گسترده به استانداردهاي بین
دهد، پیشروي  بخشها را با ایجاد سازگاري و اشتراك بین بهترین فعالیتها پرورش می

 .کند می
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وجود . کند  دسترسی و کاربرد اطالعات تحقق اهداف اقتصادي کانادا را حمایت می §
محور و براي رشد اقتصادي   کانادا در صنایع دانش ي رقابتاي غنی از اطالعات برا جامعه

 .کشور ضروري است
ابعاد . شده، و با سوددهی و پاداش کافی باشند گذاریها باید استراتژیک، تقویت  سرمایه §

رسانی،  هدف از این استراتژي آگاهی. پرخرجی در چالشهاي اطالعات دیجیتالی وجود دارند
 .وسیلۀ بخش خصوصی و دولتی کانادا است ریهاي استراتژیک بهگذا ترویج، و توسعۀ سرمایه

اي است که بر پایۀ  این استراتژي موجب ارتقاي یک مدل شبکه.  مدل باید توزیع شده باشد §
 .شود نقاط قوت در سراسر کشور بنا می

ما توانایی رهبري و همکاریهاي گروهی براي . تواند یک پیشتاز جهانی باشد  کانادا می §
و یکپارچه نمودن منابع، تواناییهاي فناوري، و تالشهایمان را براي دستیابی به چشم ادغام 

 .انداز مورد نظر را داریم
حلهـایی   در توسعۀ این استراتژي سه چالش اصلی مشاهده شد که در ادامه بـراي هـر یـک راه            

  :پیشنهاد شد
  تقویت محتواي دیجیتالی؛ §
  اطمینان از حفاظت از محتواي دیجیتالی؛ §
  .پذیري  افزایش کاربرد و دسترس §
  :مدت زیر است یابی به اهداف طوالنی سازي این استراتژي دست هدف از پیاده §
   داراییهاي اطالعاتی و دانش متراکم کانادا در قالب دیجیتالی وجود خواهد داشت؛ §
د طور مداوم دسترسی دارن  کاناداییها به دانش دیجیتالی و داراییهاي اطالعاتی کشورشان به §

 و نسلهاي آینده بر فعالیتهاي خالقانه، علمی، و روشنفکرانۀ نسل حاضر گواهی خواهند داد؛
اي که براي یادگیري، تجارت، کار، اوقات فراغت، و هویت   کاناداییها به اطالعات دیجیتالی §

  .شان اهمیت دارند، دسترسی بهینه خواهند داشت فرهنگی
 نکتـه توجـه داشـت کـه گرچـه در دنیـاي دیجیتـالی          براي رویارویی با چالش اول باید به این       

مرزهاي ملیِ اندکی وجود دارد اما داشتن حضوري قوي براي رشد اقتـصادي کانـادا، مـشارکت، و         
اینـک بـه منبعـی بـراي      اینترنـت هـم  . رقابت آن در عرصۀ اقتصاد مبتنی بر دانـش حیـاتی اسـت    
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  .دیجیتالی، تولید دیجیتالی، و مدیریت اطالعات دیجیتالی حل شود
اي غنی و منـسجم از محتـواي دیجیتـالی کاناداسـت کـه         این استراتژي در پی ایجاد مجموعه     

منعکس کنندة تجربۀ کانادایی است و نیازهاي مجموعۀ پیوسته روزافزونی از کـاربران کانـادایی را      
تقویت محتواي دیجیتالی کانادا نیازمند تالشی آگاهانه و مـشترك از تمـام بخـشها         . برآورده نماید 

در کنـار ایـن فعالیـت    . براي تبدیل محتواي چاپی نگهداري شده در مخزنها در سراسر کشور است 
. تقویت و افزایش تولید و ایجاد اطالعات بادوام و با کیفیت نسخۀ اصلی دیجیتالی ضروري اسـت                

  :اند از هدفهاي کلی تقویت محتوا عبارت
العات دیجیتالیِ فرهنگی، علمی، مند مجموعۀ وسیعی از اط  توجه به توسعه و مدیریت نظام §

 .و دولتی باکیفیت کانادا براي توزیع، دسترسی، و استفاده
 . بهبود و توسعۀ صنعت محتواي دیجیتالی قدرتمند در کانادا §
  :اند از کنند، عبارت گفته را ممکن می یابی به هدفهاي کلی پیش زیرهدفهایی که دست §

داري ـ شنیداري کانادا در حجم انبوه در مقیـاس   سازي میراث متنی، تصویري، و دی دیجیتال. 1
 .ملی

  :اند از یابی به این زیر هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست
سازي ملی در یک بازة زمانی پنج تا ده ساله براي تبدیل میراث   انجام یک پروژة دیجیتال §

سازي و استانداردهاي  اي از اهداف تبدیل فرهنگی، علمی، و دولتی کانادا مطابق با مجموعه
 .ملی مناسب

عنوان  سازي جامع استانی به  سرعت بخشیدن به ایجاد و اجراي استراتژیهاي دیجیتال §
 .بخشی از پروژه ملی

سازي با هدف حمایت از دسترسی آزاد و   ایجاد رویکردهاي همکاري ملی براي دیجیتال §
 .ه از بخش دولتی کانادارایگان به محتواي دیجیتالی شدة برگرفت

وسیلۀ  سازي آثار بدون مالک به  ایجاد یک نظام حق مؤلف دیجیتالی براي دیجیتال §
 .مؤسسات غیرانتفاعی بدون انگیزة تملک

 ایجاد و ترویج همکاریهاي بین بخش دولتی و خصوصی براي افزایش فعالیتهاي  §
 .سازي دیجیتال

  .تواي دیجیتالی کاناداایجاد یک محیط رسانا براي رشد تولید مح. 2
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 ترغیب و تشویق توسعۀ تولید و تحویل دیجیتالی و کشف مدلهاي تجاري جدید در صنایع  §
 .درگیر با تولید محتوا

، فرایندها، زیرساختها، و  ترغیب و تشویق گروههاي کاري براي ایجاد و توسعۀ فعالیتها §
 .ابزارهاي تولید مبتنی بر استانداردهاي تولید محتواي دیجیتالی

 بهبود و افزایش فعالیتهاي تولید دیجیتالی براي خدمت به هدفهاي ملی در رابطه با  §
مدیریت، حفاظت، و نگهداري بلندمدت، و دسترسی و استفاده و حفظ حقوق مادي و معنوي 

 .آثار
ورش مطابقت بین استانداردهاي شناخته شده و رایگان و ایجاد و اشتراك  ترویج و پر §

 .بهترین رهنمودهاي عملی و ابزارهاي مبتنی بر استانداردها در جوامع تولیدکنندة محتوا
هاي تـأمین اعتبـار و حـامی تولیـد محتـواي دیجیتـالی        تأمین نیاز فعالیتهاي الزم در برنامه     . 3

هـا،   هـاي کنتـرل کیفیـت داده    دیریت اطالعـات دیجیتـالی، برنامـه   هـاي مـ   کانادا، شـامل برنامـه    
هاي مبتنی بـر اسـتانداردها، انتـشار بهنگـام پیوسـتۀ نتـایج تحقیقـات، و واسـپاري نتـایج                     فراداده

  .تحقیقاتی به مخزنهاي نگهداري مناسب
  :اند از یابی به این زیر هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست

 ترویج و پرورش رویکردهایی براي اعطاي پاداش به پژوهشگران براي انجام فعالیتهاي  §
 .درست در محیطهاي پژوهشی و دانشگاهی

ها و  هاي دانشگاهی دربارة مدیریت چرخۀ داده هاي آموزشی در برنامه  تدارك برنامه §
 و اعطاي اطالعات دیجیتالی، شامل حفاظت و نگهداري، فراداده، اخالقیات، حق مؤلف

 .نامه، حریم خصوصی، و امنیت گواهی
 . اطمینان از اجراي مؤثر یک سیستم براي شناسایی مداوم و پایدار منابع دیجیتالی §
کنندة تبدیل به قالبهاي جایگزین   ترغیب و تشویق فعالیتهاي تولید محتواي دیجیتالی آسان §

 .در هنگام نیاز
ن محتواي دیجیتالی براي انتقال خودکار به  ایجاد و توسعۀ ظرفیت فنی بین تولیدکنندگا §

 .مخزنهاي مطمئن دیجیتالی
مشی،   ایجاد و اجراي استراتژیهاي جامع رکوردهاي الکترونیکی با در نظر گرفتن خط §

 .وسایل، استانداردها، و سیستمهاي منظم براي تولید و مدیریت اطالعات دولتی
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هاي مختلف و براي افراد  وسیلۀ جامعه  حمایت و پشتیبانی از تولید محتواي دیجیتالی به §
 .مختلف از جمله جوامع ناتوان بومی، زبانی، و فرهنگی

حلهايِ فناورانه  المللی، بهترین فعالیتها، و راه بینوجو، بررسی، و اجراي استانداردهاي   جست §
براي ممکن ساختن تولید، حفاظت و نگهداري، دسترسی، و استفاده از محتواي دیجیتالی 

 .هاي گوناگون وسیلۀ جامعه به
حلهاي فناورانه در زمان نیاز، براي توانا ساختن  آوري ابزارها و خدمات، شامل راه  فراهم §

 .د، حفاظت، دسترسی، و استفاده از محتواي دیجیتالیها در تولی جامعه
چالش دوم چنانچه پیش از این اشاره شد اطمینان از حفاظت از محتواي دیجیتـالی اسـت کـه                   
نتیجۀ بلندمدت دسترسی مداوم شهروندان کانادایی به داراییهـاي اطالعـاتی و دانـش دیجیتـالی                 

شـواهد و مـدارکی از دسـتاوردهاي فکـري،          با این امکان که نسلهاي آینده نیـز         . کشورشان است 
  .علمی، و خالقیتهاي زمان معاصر خواهند داشت

رشـدي از اطالعـات دیجیتـالی، بـسیار زیادنـد و بـه تـالش                 به  چالشهاي مدیریت مجموعۀ رو   
ما باید زیرساختهاي فیزیکی و سـازمانی الزم بـراي پـشتیبانی از اسـتراتژیهاي     . مشترك نیاز دارند 
الزم اسـت تـا نهادهـاي جوابگـویی را       . ي دیجیتالی را در کانـادا ایجـاد نمـاییم         حفاظت و نگهدار  

هاي کـاري، و فناوریهـاي    مشخص کنیم؛ مطابقت و سازگاري استانداردها، سیاستها، فعالیتها، رویه  
سـازد؛ نیـاز اسـت تـا ظرفیـت          پـذیر مـی     را پرورش و ترویج دهیم که اجراي استراتژیها را امکـان          

اي وجود دارند کـه کارهـاي الزم را    ییم؛ و مطمئن شویم که افراد آموزش دیده سازمانی درست نما  
اگر قصد داریم تا در حفظ دسترسی به آثار دیجیتالی ملت خود موفق باشـیم، الزم        . دهند  انجام می 

هدفهاي کلی در رفع این چـالش ایجـاد ظرفیـت قدرتمنـد ملـی         . است سریع و قطعی اقدام کنیم     
ي دیجیتالی باارزش فرهنگـی و علمـی بـادوام بـراي کانـادا و شـهروندان                 براي حفاظت از محتوا   

انـد    اند عبـارت    اي که در راستاي تحقق این هدفهاي کلی تعریف شده           اهداف عینی . کانادایی است 
 :از

 .انتخاب و گردآوري محتواي دیجیتالی براي حفظ و نگهداري بلندمدت. 1
  :اند از دف باید انجام گیرند، عبارتیابی به این ه فعالیتهایی که در راستاي دست

 تعریف و ایجاد نقشها و مسئوولیتها در سطح ملی براي گردآوري، حفاظت، ونگهداري  §
 .هاي گستردة اطالعات بلندمدت اطالعات دیجیتالی در دسته
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 اجراي واسپاري قانونی در سطح ملی و در صورت امکان استانی براي انواع خاصی از  §
 .محتواي دیجیتالی منتشر شده

 . اجراي رویکردي ملی براي آرشیو نمودن شبکۀ وب §
ایجاد یک شبکۀ توزیعی از مخزنهـاي مـورد اطمینـان حفاظـت و نگهـداري دیجیتـالی بـا                   . 2

پذیري به داراییهاي اطالعات دیجیتـالی کانـادا        حفاظت، و دسترس  مسئوولیت گردآوري، مدیریت،    
 .ها و تحقیقات علمی و اطالعات دولتی شامل محتواي میراث فرهنگی در هر شکل و نوع از داده

  :اند از یابی به این هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست
اي بخشهاي میراث فرهنگی، پژوهشی و اي مناسب بر  کشف و پیشنهاد مدلهاي شبکه §

 .علمی، و دولتی
 . ایجاد مخزنهاي قابل اطمینان دیجیتالی و آرشیوهاي اطالعاتی در مقیاس ملی §
 .ها کاریها، تالشها، و هزینه  ایجاد خدمات مشترك در هنگام نیاز براي کاهش دوباره §
تالی براي توانا ساختن  ایجاد فرایند تأیید و اعطاي گواهینامه به مخزنهاي مطمئن دیجی §

واسپاران محتواي دیجیتالی، دارندگان حقوق مادي، و کاربران براي شناسایی مخزنهاي 
 .قابل اعتماد دیجیتالی

 .ترویج فعالیتهاي تحقیق و توسعه مرتبط با حفاظت و نگهداري. 3
  :اند از یابی به این هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست

 شناسایی نقاط قوت و شکافهاي موجود در تحقیقات حفاظت و نگهداري در کانادا و در  §
المللی با دیدگاه ایجاد یک دستورعمل تحقیقات، حفاظت، و نگهداري براي کانادا  سطح بین

هاي بررسی و آزمایش بستر حفاظت و  ریزي شده از پروژه اي برنامه شامل مجموعه
 .نگهداري دیجیتالی

عتبارات موجود براي تحقیقات حفاظت دیجیتالی و افزایش توزیع و اشاعۀ نتایج  افزایش ا §
 .پژوهشی به هر دو زبان رسمی کشور

 .ایجاد توانایی مهارتهاي جدید کاري براي مدیریت و حفاظت از اطالعات دیجیتالی. 4
  :اند از یابی به این هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست

 ایجاد شایستگیها و پستهاي شغلی جدید همانند کتابدار دیجیتالی که مسئولیت نظارت بر  §
هاي سازمانی یا عضوي از گروه تحقیقاتی برعهده  اطالعات دیجیتالی را چه در مجموعه
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 .ادایی براي مسائل حفاظت و نگهداري دیجیتالی کان1ایجاد یک استراتژي مدافعانه. 5
چالش سوم در این رابطه افزایش بیشینۀ دسترسی دیجیتالی است و نتیجـۀ بلندمـدت آن ایـن                
است که مردم کانادا به اطالعات دیجیتالی کشورشان دسترسی بهینه دارند که بـراي یـادگیري و                 

  .شان مهم است  هویت فرهنگیآموزش، تجارت و کسب و کار، فعالیتهاي اوقات فراغت، و
هدف از این استراتژي ایجاد شرایط استفاده و ترویج استفادة دوباره از اطالعات براي بـرآوردن               

. ها، و دامنۀ وسیعی از کاربران، روشهاي دسترسـی، و وسـایل اسـت        دامنۀ وسیعی از مقاصد، زمینه    
 تا تنش بین نهادها را حل کنـد،  کند وجو می   این استراتژي همچنین روشهایی را براي کانادا جست       

عبارت دیگر دسترسی به اطالعات را بیشینه نماید تا اطالعات براي هدفهاي آموزشـی، علمـی،          به
طور رایگان در جامعه استفاده و دوباره اسـتفاده شـوند و از سـوي دیگـر از             سرگرمی، یا خالقانه به   

. آمد، و کارمزد از آنها حمایـت مـی کنـد   حقوق تولیدکنندگان براي کنترل استفاده از آثار، کسب در      
  :اند از اي که در حل این چالش باید محقق شوند، عبارت هدفهاي کلی

 پرورش و ترویج دسترسی بهینه به داراییهاي اطالعات دیجیتالی کانادا براي هر کس، در  §
 . هر وسیله هر کجا، و به

 .رون محیط اطالعاتی جهانی معرفی و ترویج دسترسی و استفاده از اطالعات کانادا در د §
  :اند از اند، عبارت اي که براي تحقق هدفهاي کلی تعریف شده هدفهايِ عینی

ایجاد سازوکارهایی براي دسترسی آزادانـه، برابـر و همیـشگی بـه اطالعـات دیجیتـالی در                  . 1
 .جامعه

  :اند از یابی به این هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست
سازي دسترسی به  سیم براي آسان  توجه به شکافها در پهناي باند جغرافیایی یا پوشش بی §

 .اطالعات دیجیتالی
 .هاي ممکن دانلود اطالعات براي ترغیب دسترسی گستردة سیار به اینترنت  اجراي برنامه §
اي هاي سواد اطالعاتی در سیستمهاي آموزشی، کتابداران، و گروهه  افزایش ارائۀ برنامه §

 .اجتماعی
تقویت و افزایش مشاهده پذیري و دسترسی یکپارچه به اطالعات کانادایی در درون محـیط      . 2

 .جهانی اطالعات دیجیتالی
  :اند از یابی به این هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست



  تالیمحتواي دیج

ة اطالعاتیِ قابل عنوان درواز  ایجاد نقشی مهم براي شبکۀ مخزنهاي مطمئن دیجیتالی به §
 .دسترس بین بخشهاي مختلف به اطالعات دیجیتالی کانادا

 تشویق و ترغیب ایجاد خدمات یکپارچۀ تخصصی و ابزارهاي کشف دانش و تحقیقات  §
 .وجو در نوشتجات کاوي و جست پیشرفته براي مثال براي داده

 براي نمایه شدن در  دنبال نمودن ابزارهایی براي بهینه ساختن محتواي دیجیتالی کانادا §
 .وجوي مهم و خدمات یکپارچۀ تخصصی موتورهاي جست

 .دسترسی بهنگام و آزاد بیشتر به اطالعات بخش عمومی. 3
  :اند از یابی به این هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست

 خدمات واسپاري  تقویت، توزیع، و اشاعۀ پیوسته اطالعات دولتی با یک برنامۀ گستردة §
 .دیجیتالی

هاي انتشار و توزیع اطالعات سودمند  دهندة هزینه  ایجاد مدلهاي تأمین اعتباري پوشش §
 .براي اطمینان از دسترسی آزاد کاربران و دارندگان حقوق مادي

 .ارتباطات مؤثر و مدیریت حق مؤلف. 4
  :اند از د، عبارتیابی به این هدف باید انجام گیرن فعالیتهایی که در راستاي دست

 افزایش و ترویج درك عمومی از حق مؤلف، حوزة عمومی، و گوناگونی مدلهاي اعطاي  §
 .موجود در بازارهاي اطالعاتیمجوز 

 ایجاد ابزارهایی براي حمایت از پژوهشها پیرامون حقوق مادي و درخواستهاي اجازه براي  §
 .استفاده از منابع داراي حق مؤلف

 .و توزیع پژوهشها پیرامون کاربران اطالعات دیجیتالیافزایش اعتبارات . 5
  :اند از یابی به این هدف باید انجام گیرند، عبارت فعالیتهایی که در راستاي دست

 شناسایی نقاط قوت، شکافها، و ضعفهاي موجود در پژوهشهاي پیرامون کاربران در کانادا و  §
 .قیقاتی در این حوزه در کاناداالمللی با دیدگاه ایجاد یک دستورعمل تح در سطح بین

وسیلۀ هیچ سازمانی به تنهایی به عهـده         تواند به   شایان ذکر است که اهداف این استراتژي نمی       
سازان تمام بخشهاي محـیط   گرفته شود و یک رویکرد جامع، هماهنگ، و توزیع شده که مجموعه    

اطالعـاتی ضـرورت رو بـه    نظـران حـوزة    به عقیـدة صـاحب  . اطالعاتی را درگیر نماید، الزم است 
رشــدي بــراي رســیدگی نمــودن بــه مــسائل دیجیتــالی وجــود دارد و تمایــل جدیــدي در بــین  
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هـاي    مـروري بـر برنامـه   :طالعات دیجیتـالی کانـادا  سوي استراتژي ا  به. 15-4
  1المللی مرتبط ابتکاري بین

هاي ابتکاري اطالعات دیجیتالی را کـه در سـازمانهاي مختلـف     این گزارش مروري کلی از برنامه    
کنـد و نتـایج ارزیـابی پیرامـون دامنـه، طراحـی،        شـوند، فـراهم مـی    در سراسـر جهـان اجـرا مـی    

توانـد در   ایـن تـالش مـی   . کنـد  هـاي ابتکـاري را توصـیف مـی      برنامـه شناسی، و نتایج این       روش
رسانی براي ایجاد طرحهایی سودمند باشد که به استراتژي ملی اطالعات دیجیتـالی کانـادا                آگاهی

اطالعات وارد شده در این مطالعه بر اساس نتایج یک بررسی غیررسمی پیـشین از           . شود  منجر می 
هـاي انجـام شـده در اینترنـت، و تمـاس بـا افـراد منتخـب در          وجو  المللـی، جـست     فعالیتهاي بین 

این بررسی قصد ندارد که به عنوان یک منبع جـامع           . کشورهاي مورد بررسی گردآوري شده است     
هاي نوآورانۀ اطالعـات دیجیتـالی در سراسـر جهـان عمـل       یا پاسخگو از اطالعات پیرامون برنامه   

آوري  زیـه و تحلیـل نتـایج در جهـت فـراهم          در عـوض، فعالیـت گـردآوري اطالعـات و تج          . کند
زمینۀ اطالعاتی الزم براي پشتیبانی از بحثهاي مـرتبط بـا ایجـاد اسـتراتژي ملـی اطالعـات                     پس

  :هاي ابتکاري ملی است که در نتیجه، تمرکز این مطالعه بر روي برنامه. شود دیجیتالی هدایت می
 اند؛ روشنی بیان کرده  استراتژي اطالعات دیجیتالی را به §
 اند؛ اي را ارزیابی کرده سنجیِ ایجاد چنین استراتژي  امکان §
اند، براي مثال یک سازمان یا پروژة ملی جدید   بخشی از استراتژي را در عمل اجرا کرده §

 .که بر اطالعات دیجیتالی تمرکز دارد
 2لیهاي ابتکاري بررسی شـده در ارتبـاط بـا مـدیریت اطالعـات از ابتـدا دیجیتـا                  بیشتر برنامه 

هـاي ابتکـاري، پیرامـون دسترسـی و توزیـع اطالعـات و همچنـین               گرچه بیـشتر برنامـه    . هستند
هاي غیرالکترونیکی هستند، تأکیـد بـر روي آن        سازي اطالعات ضبط شده بر روي رسانه        دیجیتال

 است که به استفاده، حفاظت، و نگهداري اطالعات تولیـد شـده در         اي  هاي ابتکاري   دسته از برنامه  
ترین چالشی که دولتهـاي ملـی بـا     وجود آمد که بزرگ  این فرض به  . الکترونیکی توجه دارند  شکل  

اند و استفادة در حـال   طور الکترونیکی ایجاد شده شوند مدیریت اطالعاتی است که به آن مواجه می 
ي متغیـر در طـول زمـان        پیشرفت و حفاظت و نگهداري از آنها در شکل دیجیتـالی بـه فناوریهـا              

در کنار رویکردهاي پذیرفته شدة عمومی براي تبدیل اطالعات آنالوگ به دیجیتـالی          . اردبستگی د 
صـورت   و ایجاد دسترسی به اطالعات دیجیتالی، رویکردهاي مدیریت اطالعـاتی کـه از ابتـدا بـه                
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 .اند، در حال ایجادند دیجیتالی بوده
دیجیتـالی در کانـادا، ایـن       هاي ابتکاري اطالعـات       شده براي پژوهش برنامه     مانند دامنۀ تعریف  

هاي ابتکاري کلیدي تمرکز خواهد داشت که فعالیتهاي اطالعـات            المللی نیز بر برنامه     پژوهش بین 
. هـا و آرشـیوهاي کانـادا در بـر دارد          مشی انجمن کتابخانـه     دیجیتالی را به روشهایی مشابه با خط      

دي بوده یا نه به صورت زیـر    معیارهاي مورد استفاده براي تشخیص اینکه یک سازمان مهم و کلی          
  :بوده است
دهندة   میزان ربط فرهنگی و دانشی اطالعات دیجیتالی مدیریت شده، یا اجزاي تشکیل §

زیرساخت حامیِ مدیریت اطالعات دیجیتالی، یا ماهیت و میزان اهمیت خدمات یا نقش 
 .وسیلۀ سازمان شده به حمایت

 . مدیریت شده مدت درك شدة اطالعات دیجیتالی  ارزش طوالنی §
 . دامنۀ تأثیر و پتانسیل تأثیر برنامۀ ابتکاري یا سازمان مسئول برنامۀ ابتکاري §

  :اجزاي اطالعاتی گردآوري شده براي هر برنامۀ ابتکاري عبارت بودند از
  عنوان برنامۀ ابتکاري؛ §
  توصیف مختصري از هدفها، دامنه، روش، و وضعیت جاري؛ §
 ت در صورت وجود اطالعات؛ سطح و منابع بودجه و اعتبارا §
 . درسهاي آموخته شده از آن §

  تجزیه و تحلیل اطالعات. 15-4-1
هـا و   مـشی و عالیـق انجمـن کتابخانـه     هاي ابتکاري مـرتبط بـا خـط         تصمیم بر تمرکز بر برنامه    

پذیر نمودن میراث مـستند کانـادا و حمایـت از     عنوان نمونه حفاظت و دسترس   آرشیوهاي کانادا، به  
هـا و ایـن تجزیـه و تحلیـل را تـشکیل       اي درگیر در حفاظت و ترویج آنها، ماهیـت یافتـه       ه  برنامه
ایجاد استراتژيِ ملی اطالعات دیجیتالی باید بر مسائل مربوط به قابلیـت سـازمانها بـراي                . اند  داده

حفظ اعتبار، قابلیت دسترسی، و قابلیت درك و فهم اطالعـات دیجیتـالی در طـول زمـان تمرکـز         
المللی بـر دو موضـوع تمرکـز نمـوده      هاي ابتکاري بین  ر این زمینه، تجزیه و تحلیل برنامه      د. نماید
  :است
هاي  کار رفته در برنامه آشنایی با نکات کلیدي و روشهاي به. هاي ابتکاري  ماهیت برنامه §
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هاي نظارت بر طرحهاي ابتکاري و موقعیت  بررسی ابعاد شیوه.  رهبري استراتژیک و نظارت §
استراتژیک آنها براي رسیدن به آگاهی کافی در توسعۀ استراتژي اطالعات دیجیتالی ملی 

 .کانادا

  نتایج. 15-4-2
هـاي   نادا باید درسهاي زیادي پیرامون ایجاد برنامـه دهد که کا نتایج این تجزیه و تحلیل نشان می   

المللـی در نظـر گرفتـه شـده و           از مرور کلـی دورنمـاي بـین       . المللی بیاموزد   ابتکاري در سطح بین   
  :دست آمد هاي این بررسی، نتایج زیر به یافته
 اگرچه هیچ کدام از کشورهاي بررسی شده، استراتژيِ ملی اطالعات دیجیتالی جامعی  §

اند، این بدان معنا نیست که کانادا باید از ایجاد یک استراتژي جامع و کامل   نکردهایجاد
اي باید توجه خود را به نیاز  ترین سطح، تجربۀ ایجاد چنین استراتژي در پایین. دست بکشد

هاي ابتکاري موجود  ایجاد و ترویج همکاري نزدیک بین نهادهاي مسئول براي برنامه
هاي آتی از یک زمینه و بافت استراتژیک سرچشمه  ن شود که برنامهمتمرکز نماید و مطمئ

ها خود  هاي ابتکاري کانادا را ترویج داد که این برنامه توان برنامه همچنین می. بگیرند
هاي موجود در کشورهاي دیگر باشند و تالشهاي کانادا براي قرار  توانند مکمل برنامه می

ها، کانادا شبیه اتحادیۀ اروپاست  در بسیاري از جنبه. گرفتن در سطح جهانی را شتاب بخشند
هاي و  که براي ایجاد یک رویکرد چندتخصصی و چندبخشی که در پاسخ به سلیقه

هاي گوناگون تواناست، فرصت دارد و با این فرصت یک دورنماي ملی واحد را ارائه  خواسته
 باید در یک روش شود که کانادا با فرض پیچیدگی، همچنین پیشنهاد می. نماید

سیستماتیک محتاط بر اساس زمان الزم براي ایجاد مشارکتهاي پیچیده بین بخشی و 
 .توانایی کشور براي جذب تغییرات به سوي جلو پیش برود

.  دقت پیرامون شناسایی محرکهاي یک استراتژي ملی اطالعات دیجیتالی امر مهمی است §
هاي فرهنگی و تاریخی به  محرکها از عالقهبر اساس تجربیات کشورهاي دیگر، دامنۀ این 

گویی و  نیازمندیهاي دولت الکترونیکی، تحقیقات و توسعۀ علمی، نگرانی در مورد جواب
گیري استراتژي ملی را تشکیل خواهند  این محرکها جهت. سازي متفاوت خواهد بود شفاف

 شدة موجود در استراتژي هاي ابتکاري ایجاد براي اطمینان از اینکه ارزش نتایج برنامه. داد
آل، استراتژي باید چنان  طور ایده ترین دامنۀ ممکن افزایش یابند، به توانند به کامل می
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در برخی موارد، همانند استراتژي اطالعات دیجیتالی کتابخانۀ ملی . حمایت مالی شده است
در برخی . دادند محور و یادگیري الکترونیکی را ترویج می نیوزیلند، محرکها جامعۀ دانش 

تر با استراتژیهاي دولت الکترونیکی مرتبط  طور مستقیم موارد دیگر، محرکها ممکن است به
در اتحادیۀ . سازي منجر شده باشند گویی و شفاف اند یا به نگرانیهاي بیشتر دربارة پاسخ بوده

اروپا، یکی از محرکها با هدف اتحادیۀ اروپا براي ترویج همکاري اعضا و وحدت 
حرك اغلب درجه و نظر از آن، ماهیت و خصوصیات یک م صرف. چندفرهنگی مرتبط بود

 .کند سطح اعتبارات را مشخص می
هاي ابتکاري در   با استنتاج از نقشی که محرکهاي فرهنگی و تاریخی در ایجاد برنامه §

اند و اینکه تمرکز استراتژیک برنامۀ استراتژي پیشنهاد شده کانادا  کشورهاي دیگر داشته
... ایی فکري، دانش اجتماعی، وقرار است بر روي میراث مستند باشد که شامل مفاهیم دار

ها و  رود که از سازمانهاي فرهنگی همانند انجمن کتابخانه شود، پس انتظار می می
 .آرشیوهاي کانادا درخواست شود تا نقش رهبري اصلی را برعهده بگیرند

توانند  ها و آرشیوهاي کانادا نمی هر حال مؤسسات فرهنگی از جمله انجمن کتابخانه  به  §
تر  هاي ابتکاري موفق برخی از برنامه. یی به مسائل اطالعات دیجیتالی توجه کنندتنها به

اجرا شده در کشورهاي دیگر به دلیل همکاریهاي قوي بین سازمانهایی که نمایندة 
هاي  در واقع برخی از نمونه. اند بخشهاي مختلف و دورنماهاي متفاوت بودند، رخ داده

نیازي به مؤسسات فرهنگی همانند کتابخانۀ ملی یا همکاري و مشارکت وجود دارند که 
مؤسسات با اهمیت بسیار دیگري . آرشیو ملی براي برعهده گرفتن نقش رهبري نداشتند

 در انگلستان باید به عنوان مؤسسات فرهنگی 1همانند کمیتۀ سیستمهاي اطالعاتی الحاقی
 .ار دادندتلقی شوند که خود را در وضعیت بر عهده گرفتن نقشه رهبري قر

المللی  هاي موجود ایجاد شده در سطح بین  بازنمون چندبخشی و چندملیتی در شبکه §
پذیري  بازتابی از ماهیت جهانی مسائل مرتبط با حفاظت و نگهداري مداوم دسترس

 .ها درسهاي بسیاري بیاموزد کانادا باید از مشارکت در این شبکه. اطالعات دیجیتالی است
این امر . المللی گوناگون و داراي هماهنگی کمی هستند ي در سطح بینهاي ابتکار  برنامه §

کنندة واقعیت دورنماي اطالعات دیجیتالی، محرکهاي گوناگون، و مؤسسات  منعکس
رو براي ایجاد استراتژي ملی  از این. هاي ابتکاري است کننده در برنامه مختلف شرکت
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اي که استراتژي ملی  پس از آن الزم است پیرامون دامنه. در سراسر کشور را به حساب آورد
گیري  هاي ابتکاري موجود در پیش بگیرد و طراحی و جهت باید در راستاي برنامه

 .گیري نمود هاي جدید تصمیم برنامه
. دیجیتالی، کانادا یک استراتژي الگو تهیه خواهد نمود در ایجاد استراتژي ملی اطالعات  §

کشورهاي دیگر این برنامۀ ابتکاري را به امید توانایی اجرا و تقلید از آن در کشورهاي 
اي که این برنامۀ  کانادا باید دربارة موشکافیهاي خارجی. خودشان امتحان خواهند نمود

گویی به آنها براي  د و آمادگی استفاده و پاسخوجود خواهد آورد، آگاه و متفکر باش ابتکاري به
 .حرکت به سمت جلو را داشته باشد

  پیشنهادات. 15-4-3
  :شود به استراتژي ملی، پیشنهادات زیر ارائه میرسان  یارياز ایجاد طرحهایی پشتیبانی براي 
مللی ال هاي ابتکاري پیشرو بین  براي بررسی نشستهاي موضوعی باید نمایندگانی از برنامه §

هاي ابتکاري کانادا با عنوان  کند تا مطمئن شد که برنامه ورود آنها کمک می. دعوت کرد
المللی بهره ببرند و هم در  توانند هم از دانش و تجربۀ بین استراتژي اطالعات دیجیتالی می

 .آنها مشارکت کنند
العات دیجیتالی  براي اطمینان از اینکه تالشهاي انجام شده براي ایجاد استراتژي ملی اط §

تواند در روشی شکل بگیرد که از نیازمندیهاي کشورهاي در حال پیشرفت حمایت  کانادا می
 .نماید، دورنماي کشورهاي در حال پیشرفت باید در جلسات موضوعی ارائه شود

هاي ابتکاري ایجاد شده با عنوان استراتژي ملی اطالعات دیجیتالی   براي توسعۀ برنامه §
 .المللی به همکاري دعوت شوند اندرکاران مهم بین دستکانادا باید 

 همچنانکه تالشهایی براي تقویت و افزایش آگاهی اجتماعات مختلف کانادا پیرامون  §
هاي  گیرد، باید اطالعاتی پیرامون برنامه استراتژي ملی اطالعات دیجیتالی کانادا صورت می

 .المللی مرتبط نیز گردآوري کرد ابتکاري بین
عات پیرامون پیشرفتهاي انجام شده در ایجاد استراتژي ملی اطالعات دیجیتالی کانادا  اطال §

 .منتشر شود...  و 1»لیب دي«المللی اطالعات دیجیتالی همانند  باید در مجالت پیشتاز بین
در حرکت به سمت ایجاد استراتژي ملی اطالعات دیجیتالی، کانـادا بـه جامعـۀ در حـال رشـد             

اي که با مسائل پیچیده و مداوم مـرتبط بـا مـدیریت، حفاظـت، و      جامعه.  پیوستالمللی خواهد   بین
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کوشـند   وسـیلۀ کـسانی کـه خـود مـی      دقت به  اي به   رویکرد انتخاب شده در ایجاد چنین استراتژي      
طور مؤثر در کشورهاي خود مـستقر سـازند،           ت دیجیتالی خودشان را به    هاي ابتکاري اطالعا    برنامه

تنها باید آماده باشد تـا نتیجـۀ    اي، کانادا نه براساس چنین بررسیهاي موشکافانه . بررسی خواهد شد  
پـذیر سـازد، بلکـه بایـد در ایجـاد و گـسترش               هاي ابتکاري خود را بـراي جهـان دسـترس           برنامه

عنوان یک چالش جهانی شناخته خواهد شـد، یعنـی           ه که به سرعت به    حلهاي جهانی براي آنچ     راه
  .اطالعات دیجیتالی مشارکتی فعال داشته باشد

عنوان ضمانت و التـزام خـدمات         فرهنگ پیوسته به  : 1کالتورنت دانمارك . 15-5
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وسیلۀ وزارت فرهنگ دانمارك اجرا شده اسـت، درگـاهی            که به » کالتورنت دانمارك «طرح شبکۀ   
هاي ابتکاري ملی مـشابه در سـایر    عنوان الگویی براي برنامه پیرامون فرهنگ دانمارك است که به   

شهروندان دانمارکی به این وسیله به      . وسیلۀ اینترنت در دسترس است      کشورهاي اروپاي شمالی به   
وسـیلۀ وزارت فرهنـگ اداره و         هایـشان کـه بـه        موسسۀ فرهنگی عمومی دانمارك و مجموعه      74

  .شوند، دسترسی دارند ت میمدیری
عنـوان یکـی از     با عنوان برنامۀ ابتکاري وزارت فرهنگ دانمارك و به     1995این شبکه در سال     

انداز تـا عمـل ـ جامعـۀ      از چشم«اولویتهاي مطرح در طرح عملیاتی فناوري اطالعات دولت یعنی 
یک شبکۀ فرهنـگ بـا   این طرح عملیاتی راه را براي گسترش .  آغاز شده است 3»2000اطالعاتی  

هـا، و   هـاي عمـومی، مـوزه    هاي آزمایشی هموار ساخت تـا مجموعـۀ کتابخانـه        هدف انجام پروژه  
  .آرشیوها را به شیوة پیوسته در دسترس شهروندان دانمارکی قرار دهد

هـاي   وسیلۀ ابزارهاي الکترونیکی در کامل نمودن و افزایش ارتباط بـین تجربـه    ارائۀ فرهنگ به  
هاي فرهنگـی بایـد بـه تـدریج در       تمام مؤسسه . گیري شده است    نش فرهنگی هدف  فرهنگی و دا  

یک شبکۀ الکترونیکی فرهنگی متصل به هم مشارکت کنند تا شـهروندان بـه خـدمات فرهنگـی          
 .الکترونیکی دسترسی الکترونیکی داشته باشند

ي همه ـ مـدل   جامعۀ اطالعاتی برا«اي با عنوان  ، در طرح عملیاتی روزآمد شده1996در سال 
، وزارت فرهنگ دانمارك دوباره طرح اولیۀ ایجاد شبکۀ فرهنگی دانمارك را تأییـد کـرد    »دانمارك

و اهداف این برنامۀ ابتکاري ملی شامل گسترش فعالیتهـاي اطالعـاتی بـین مؤسـسات در حـوزة                
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اده از فرهنگ و آسان نمودن دسترس به اطالعات فرهنگی را براي افراد و دیگر مؤسسات با اسـتف     
  .پتانسیل فناوري اطالعات تعیین نمود

، ایـن برنامـۀ ابتکـاري بـر روي هـشت پـروژة آزمایـشی بـراي گـسترش             1996تا پایان سال    
ایـن  . گـذاري نمـود   اطالعات فرهنگی ـ تاریخیِ گوناگون موجود بر روي شبکۀ اینترنـت سـرمایه   

  :ها عبارت بودند از پروژه
  نشریات ادواري فرهنگی ـ تاریخی؛ §
 هاي صوتیِ تاریخی؛ صفحه  §
  نتهاي نوشته شدة موسیقی؛ §
 ها؛ نامه  شجره §
 ها؛  آثار ثبت شدة فرهنگی ـ تاریخی موجود در موزه §
  نمایۀ هنر دانمارك؛ §
  تصاویر معماري؛ §
 . فیلمهاي تاریخی §

 1997عنـوان یـک طـرح آزمایـشی در سـال          ها، شبکۀ فرهنگ دانمارك به      براساس این پروژه  
   .شروع به کار کرد

  اندازها اهداف و چشم. 15-5-1
منـد بـه فرهنـگ دسترسـی یکپارچـۀ         شبکۀ فرهنگ دانمارك براي شهروندان دانمـارکی عالقـه        

این شبکه همچنین دسترسی    . کند  هاي فرهنگی رسمی دانمارك فراهم می       اینترنتی را به مجموعه   
اي مؤسسات فرهنگـی  به اطالعات کاربر پسند پیرامون رویدادهاي فرهنگی جاري و آتی و فعالیته    

همچنین این شبکه شامل ارجـاع بـه فعالیتهـاي فرهنگـی     . نماید پذیر می رسمی دانمارك را امکان 
  .شوند است که خارج از مؤسسات فرهنگی رسمی انجام می

شبکۀ فرهنگ دانمارك بر اساس همکاري بین مؤسسات فرهنگـی زیـر نظـر وزارت فرهنـگ                 
اي کـه وزارت   این شبکه در پاسخ بـه وظیفـه  . اخت هزینه است  قرار دارد و استفاده از آن بدون پرد       

ایـن الـزام خـدمات عمـومی     . رسـانی اسـت   فرهنگ دانمارك تعریف کرده است، متعهد به خدمت       
کند نه تنها منابع میراث فرهنگی را آرشیو کننـد، بلکـه     بخش میراث فرهنگی دانمارك را ملزم می      
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  مدل شبکۀ فرهنگ. 15-5-2
هاي ابتکاري همه جانبه در بخشهاي فرهنگـی   اي از برنامه   عنوان نمونه   شبکۀ فرهنگ دانمارك به   

بخـشهاي  این پیوند با گـسترش زیرسـاختها و   . کند قرار دارد که بین منابع پیوسته پیوند برقرار می        
محتوایی الزم حول و حوش مفهوم ایجـاد یـک درگـاه مرکـزي منـابع فرهنگـی پیوسـته انجـام                   

  :شود که بر اساس اندازه و هدفها با هم متفاوتند دو مدل درگاه در اینجا تعریف می. گیرد می
طور اساسی مبتنی بر وب هستند و دسترسی به   که به1 درگاههاي اطالعاتی فرهنگی §

 .کنند بر با محتواي محدود به اصل یا دیگر منابع را ممکن میسایتهاي معت وب
هاي متمرکز هماهنگی از منابع دیجیتالی گردآوري شده از   نیز شبکه2هاي فرهنگی  شبکه §

وسیلۀ درگاه مرکزي قابل  طور مستقیم به کننده هستند که به تعدادي از مؤسسات مشارکت
وجو در بین شماري از  کنند و امکان جست مدیران درگاه آن را مدیریت می. دسترس هستند

 .کنند سایتها را فراهم می وب
عنوان نقطۀ دسترسی مرکـزي بـه        شبکۀ فرهنگ دانمارك در دستۀ اول درگاهها قرار دارد و به          

این شـبکه بـر اسـاس یـک     . کند مؤسسات فرهنگی زیر پوشش وزارت فرهنگ دانمارك عمل می   
ررسمی بین دبیرخانۀ شبکۀ فرهنگ دانمارك و سـازمانهاي         مدل بسیار نامتمرکز و روابط کاري غی      

بنـابراین هـر یـک از سـازمانهاي عـضو خـود مـسئول مشارکتـشان مطـابق بـا               . عضو قـرار دارد   
  . رهنمودهاي کلی شبکه هستند

  ساختار سازمانی. 15-5-3
رت این سه الیه شامل وزا   . ساختار سازمانی شبکۀ فرهنگ دانمارك از سه الیه تشکیل شده است          

عنوان بخش مشاور، و دبیرخانـۀ شـبکۀ    کننده به   عنوان بخش استراتژیک، کمیتۀ هدایت      فرهنگ به 
وسـیلۀ وزارت    گیریهـاي اسـتراتژیک بـه       تـصمیم . عنوان بخش اجرایـی اسـت       فرهنگ دانمارك به  

دبیرخانۀ شـبکه، بخـش اجرایـی و عملیـاتی         . شود  کننده انجام می    فرهنگ با توصیۀ کمیتۀ هدایت    
کند و همچنین با شهروندان و مؤسـسات     گاه اطالعاتی فرهنگ دانمارك را مدیریت می      است و در  

هاي ابتکـاري   این بخش مسئول اشاعۀ اطالعات، سرعت بخشیدن به پروژه        . عضو در ارتباط است   
هاي آموزشی و همایشها، ویـرایش قـسمتهایی از درگـاه،       فناوري اطالعات فرهنگی، تشکیل دوره    

جدید بر روي اینترنت، و همکاري با فعالیتهاي مشابه ملـی و بـین المللـی           ایجاد خدمات فرهنگی    
  . است
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توانـد   گیري مستقیم بر اساس اسـتراتژي کلـی را نـدارد امـا مـی        اگرچه دبیرخانه قدرت تصمیم   
کننده ارائـه   طور غیرمستقیم به کمیتۀ هدایت طور مستقیم به وزارت فرهنگ و به      پیشنهادهایی را به  

شـوند یـا در مراحـل بعـدي در کمیتـۀ       طـور مـستقیم انجـام مـی     ت ارائه شده یا بـه  پیشنهادا. کند
دبیرخانۀ شـبکه همچنـین بـا وزارت فرهنـگ پیرامـون            . کننده دربارة آنها بحث خواهد شد       هدایت

شـان   هـاي ویـژة تخصـصی    شبکه یا بـه کمیتـه   طور غیرمستقیم به    مسائل مرتبط با فرهنگ که به     
کارشناسـی و    بنابراین، دبیرخانه همچنین به عنوان یک هیئـت شـبه         .کند  مرتبط است، مشاوره می   

کننده پیرامون گـسترش   کمیتۀ هدایت . کند  هاي مختلف کار می     شیوه  مرکز منابع براي وزراتخانه به    
اکنون از نه کارشـناس   کند و هم هایی را ارائه می و فعالیتهاي آیندة شبکه به وزارت فرهنگ توصیه       

  .هاي فرهنگی تشکیل شده است نگی و دیگر حوزهدر بخشهاي میراث فره
  همکاري و مشارکت. 15-5-4

اند، اکنـون کـشورهاي اسـکاندیناویایی         هر چند دانمارك و سوئد در گذشته با هم همکاري داشته          
اند تا فعالیتهاي کاري را بـا عنـوان شـبکۀ     دیگر همانند نروژ، فنالند، و ایسلند به این شبکه پیوسته  

هـا    هدف این همکـاري طراحـی و اجـراي پـروژه          . ناوي گسترش و تقویت نمایند    فرهنگ اسکاندی 
سایر بخـشهاي  .  با عنوان شبکۀ هنر اروپاي شمالی اتفاق افتاد، است2000مانند آنچه که در سال    

همکاري در نظر گرفته شده بـراي آینـده شـامل بازاریـابی، اسـتراتژیها، طراحـی وب، اسـتفاده از              
  . دل اطالعات، و گردش محتوا بین اعضاي شبکۀ فرهنگ اسکاندیناوي استاستانداردها براي تبا

  خدمات شبکۀ فرهنگ دانمارك. 15-5-5
  خدمات براي مؤسسات عضو. 15-5-5-1

دو خدمت اصلی ارائه شده از سوي شبکۀ فرهنگ دانمارك به اعضاي آن از یـک سـو پـشتیبانی                  
سـازي برگزیـده، و از سـوي       هاي دیجیتـال    روژهوسیلۀ تأمین اعتبار پ     فعال اعضا در ایجاد محتوا به     

: گونه خـدمات ماننـد دو روي سـکه اسـت            این. دیگر تشویق اعضا به اشاعۀ محتوا در شبکه است        
تواند یک درگاه اطالعاتی براي فرهنگ دانمارك را بدون محتـوا ایجـاد کنـد، و از               هیچ کس نمی  

 کـشف و اسـتفاده از منـابع و         سوي دیگر، یک نقطۀ دسترسی واحد به فرهنگ دانمـارك شـانس           
ویـژه امـروز بـسیار     این امر به. دهد وسیلۀ افراد بیشتري افزایش می      خدمات فرهنگ دیجیتالی را به    

طور قابل توجهی تغییر کرده اسـت، چنانکـه کـاربران بـه      مهم است زیرا رفتار کاربران در شبکه به  
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 سازي و اشاعۀ پیوسته؛ هاي دیجیتال  اختصاص بودجه و اعتبار براي پروژه §
  خدمات میزبانی وب؛ §
 انت؛وسیلۀ اکستر  ارتباط بین تمام مؤسسات فرهنگی عمومی به §
 تبادل دانش در قالب همایشهاي یک روزه در مسائل خاص مرتبط با مؤسسات میراث  §

فرهنگی، چندین بار در سال با موضوعهایی مانند تجارت الکترونیکی، استراتژیهاي توزیع 
 ؛...محتوا، استراتژیهاي طراحی، و 

ؤسسات  و حضور کارشناس در محل م1 پشتیبانی فنی در کنار یک مرکز راهنماي فنی §
 .فرهنگی

  وسیلۀ شبکۀ فرهنگ دانمارك هاي اجرا شده به معیار انتخاب پروژه. 15-5-5-2
  :مشیِ میراث فرهنگی دانمارك توجه کرد ها به دو هدف مهم خط الزم است در تعریف پروژه

   ایجاد همکاري و مشارکت بین موسسات مختلف، و  §
 .سازي جیتالوسیلۀ دی  ترغیب اشاعۀ میراث فرهنگ ملی دانمارك به §

  :شود عالوه بر این، توجه به معیارهاي انتخاب زیر توصیه می
 هاي رسمی؛  تأکید بر مجموعه §
 ویژه منابع اینترنت؛  کامل نمودن منابع دیجیتالی با منابع افزوده به §
  تولید نتایج در قالب فنی قابل گسترش در اینترنت؛ §
  تولید نتایج قابل مشاهده در شش تا نه ماه؛ §
 عنوان جامعۀ هدف؛ مند به فرهنگ به  به شهروندان دانمارکی عالقه توجه §
 هاي مجازي؛  نشان دادن همکاري بین مؤسسات و مشارکت در توجه به ایجاد مجموعه §
وسیلۀ  شده به هاي پیشین حمایت هاي اشاعه از پروژه  تولید و افزایش دانش فنی و تجربه §

 شبکۀ فرهنگ دانمارك؛
 اي براي ایجاد دانش و تجربه به نفع مؤسسات دیگر؛  تدارك پروژة آزمایشی §
 .شده و قابل گسترش بودن آن به وسیلۀ خود مؤسسات  انجام پروژه در زمان تعیین  §

  خدمات ارائه شده براي شهروندان. 15-5-5-3
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  :ائه می دهدشهروندان دانمارکی ار
یرامون فرهنگ دانمارك و مؤسسات  روزآمدي پاین راهنما اطالعات:  راهنماي فرهنگی §

سایتهاي فرهنگی انتخاب شدة  همچنین نقد و بررسیهاي وب. دهد فرهنگی آن ارائه می
وسیلۀ وزارت فرهنگ  دهد که به مؤسسات عمومی وابسته هستند و به دانمارك را نشان می

 .شوند اداره می
ها را  اخبار فرهنگی به صورت هفتگی منتخبی از اخبار، مقاالت، و مصاحبه: اخبار فرهنگی  §

عالوه سخنرانیهاي الکترونیکی براي مثال مقاالت کارشناسان که مسائل  به. کند ارائه می
 .شود کنند، در این اخبار آورده می خاص فرهنگ دانمارك و فناوري اطالعات را برجسته می

این بخش در درگاه اطالعاتی شبکۀ فرهنگ دانمارك شهروندان : ها و رویدادها تقویم فعالیت §
را از رویدادها و فعالیتهاي فرهنگی که در مؤسسات فرهنگی عمومی دانمارك انجام 

 بر روي 1»سیم پروتکل کاربرد بی«وسیلۀ  این تقویم همچنین به. سازد شوند، آگاه می می
  .تلفنهاي همراه نیز قابل دسترسی است

  آیندة شبکۀ فرهنگ دانمارك. 15-5-4
 5عنوان یـک پـروژة    این برنامه که در آغاز به. رسد نظر می بهروشن  آیندة شبکۀ فرهنگ دانمارك     

وزارت فرهنـگ بـا   . اکنون در سال آخر اولین فاز پروژه قـرار دارد         ساله در نظر گرفته شده بود، هم      
صورت قابـل تـوجهی گـسترش     امه یابد، بلکه بهتنها پروژه اد    این وجود، تصمیم گرفته است که نه      

اگرچه هنوز مشخص نشده است که این گسترش از چه نوعی باشد؟ اهداف را افزایش دهـد؟       . یابد
  بودجه را افزایش دهد؟ دامنۀ کار را گسترش دهد؟ یا کارکنان بیشتري را در اختیار بگیرد؟

عنـوان مبنـایی بـراي        تقل بـه  وسـیلۀ منتقـدان مـس       در حال حاضر، شبکۀ فرهنگ دانمارك بـه       
طور ویژه براي شـهروندان دانمـارکی ایجـاد     اگرچه این شبکه به. شود  هاي آینده ارزیابی می     توسعه

  .شده است، اما نیاز است تا به تمام مخاطبان جهانی نیز پاسخ بدهد
عنوان خدمات عمومی هماننـد صـدا و    عنوان یک درگاه اطالعاتی به فرهنگ و به      این شبکه به  

این امر بر این موضوع داللت دارد کـه         . سیماي عمومی به شهروندان دانمارکی معرفی خواهد شد       
کنندگان خدمات عمومی همانند رادیو و تلویزیون عمـومی دانمـارك همکـاري            باید با دیگر فراهم   

  .طوري که با توجه به خدمات اینترنتی و پیوسته کامل کنندة یکدیگر باشند کرد به
المللی پیش از این نیز در برنامۀ کـار شـبکۀ فرهنـگ دانمـارك قـرار داشـت،                    همکاریهاي بین 
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نسخۀ جدید برنامـۀ  . کنندگان اروپاي شمالی محدود شده است     اگرچه این همکاري تنها به شرکت     
بـه همـین   . کاري شبکه باید نیاز به همکاري نه تنها در اروپا بلکه در سطح جهان را در نظر بگیرد      

ري از فرهنگها داشت تا بتوان در راسـتاي نیازهـا و ویژگیهـاي آنهـا برنامـه را        دلیل باید درك بهت   
انـداز واضـح نیـاز     اي مانند برنامۀ شبکۀ فرهنگ دانمارك به یک چشم برنامۀ ابتکاري . تدوین نمود 
الزم . اندازي که در آن امکان رشد و سازگاري با پیشرفتهاي آینده وجـود داشـته باشـد              دارد، چشم 

هـاي ابتکـاري بـر اسـاس آنهـا       انداز روشن شوند و پـروژه       استراتژیک در این چشم    است هدفهاي 
  .ارزیابی و تعیین شوند

  1برنامۀ عملیاتی دولت فدرال آلمان: 2010جامعۀ اطالعاتی آلمان . 15-6
  :وسیلۀ وزارت اقتصاد و فناوري آلمان در دو بخش کلی زیر تهیه شده است این برنامۀ عملیاتی به

 فرصتها و چالشهاي پیش روي جامعۀ اطالعاتی آلمان؛: تالی جهش دیجی §
هاي عملیاتی  حوزه:  سیاست دولت فدرال آلمان پیرامون اطالعات و ارتباطات دیجیتالی §

 .استراتژیک
ما االن کجا هـستیم؟ و قـصد داریـم بـه     : بخش اول این برنامه شامل دو پرسش اساسی است 

  کجا برویم؟
 فناوري اطالعات و ارتباطات و وضعیت دولت فدرال آلمـان در      در پاسخ به سئوال اول سیاست     

دولت قبلی آلمان در برنامۀ عملیاتی جامعۀ    . شود   یعنی سال آغاز این برنامه بررسی می       2006سال  
 36 آغاز شده بود، چهار حوزة عملیاتی را بـا مجمـوع         2003 که در دسامبر     2006اطالعاتی آلمان   

انـد یـا     دسـت آمـده     ها، اهداف تعیین شده بـه       بی در تمام این حوزه    طور تقری   به. هدف تعیین کردند  
اهـداف مهـم ایـن برنامـه کـه      . کم در راستاي دسترسی به آنها پیشرفتی وجود داشته اسـت       دست

سـازي   دولت فعلی آلمان نیـز قـصد ادامـۀ آنهـا را دارد شـامل افـزایش سـطح ادغـام و یکپارچـه            
یام و مخابرات، و معرفـی کـارت الکترونیکـی بهداشـت     سازي راههاي ارسال پ    دیجیتالی، دیجیتال 

  .است
هاي عملیاتی گوناگونی را بـراي سیاسـت جدیـد فنـاوري اطالعـات و       دولت فدرال فعلی حوزه   

مشی منظم براي پرورش نوآوري و رقابـت،          ها شامل خط    این حوزه . ارتباطات شناسایی کرده است   
آوري گستردة خدمات دولـت الکترونیکـی     از فراهمبینیهایی براي اطمینان عالوه اقدامات و پیش     به

  .از جمله معرفی کارت شناسایی الکترونیکی و ایجاد بخشهاي ارتباطاتی ایمن است
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مـشی نـوآوري و رقابـت بـا          خط هاي  یک سیاست موفق فناوري اطالعات و ارتباطات جنبه       . کنیم
سازي دولت و مشارکت اجتمـاعی را در یـک اسـتراتژي واحـد ترکیـب               هاي مدرن   عناصر و مؤلفه  

هاي ابتکاري مختلف دولت فـدرال را          برنامه 2010برنامۀ عملیاتی جامعۀ اطالعاتی آلمان      . کند  می
  .ر جمع نموده استهاي جدید با یکدیگ هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و رسانه در حوزه

دار سیاست جدید و یکپارچۀ نوآوري        هاي اولویت   فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی یکی از حوزه      
برنامۀ عملیاتی دولت بر اساس استراتژي فناوري برتر آلمان قـرار دارد و           . دولت فدرال آلمان است   

ـ      این استراتژي را در آینده به   راي تمـام بخـشهاي   عنوان بخشی از حوزة سیاسـت خـود کـه هـم ب
اي از مسائل مهـم در    این برنامه دامنۀ گسترده   . صنعت و هم جامعه اهمیت دارد، توسعه خواهد داد        

ارتقاء و پیشرفت جامعۀ اطالعاتی و فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی را، از اصـالح و بهتـر کـردن      
ش و پـژوهش را در بـر   آوري مشاوره و حمایت در قلمـرو آمـوز   چارچوب اقتصادي و فنی تا فراهم    

  .گیرد می
» لیـسبون «گیري دوبارة استراتژي  عنوان بخشی از جهت دولت فدرال همچنین این برنامه را به    

جامعۀ اطالعـاتی اروپـا بـراي رشـد و     «و ابزاري براي حمایت از اتحادیۀ اروپا در اجراي استراتژيِ        
ي بیشتر مسائل سیاست فناوري     همکاري در سطح اروپا و جهان برا      . کند  تلقی می » 2010اشتغال  

اطالعــات و ارتباطــات شــامل سیاســتهاي فرکانــسها و ارتباطــات از راه دور، تحقیقــات فنــاوري  
 و حفاظـت از مـشتریان، حـق    1 افزارهـاي ضـدهرزنامه    اطالعات و ارتباطات، تعیین معیارهاي نـرم      

الوه، غیـرممکن اسـت   عـ  به. هاي جدید مهم و ضروري است    مؤلف، و نوجوانان در ارتباط با رسانه      
هـاي مهـم اروپـایی و     جنبـه . گیریهـاي ملـی جـدا کنـیم     المللی را از تصمیم که این فعالیتهاي بین  

  .شوند هاي عملیاتی فردي بررسی می مشیها در موضوعها و حوزه المللی این خط بین
  چالشها. 15-6-1

، و سیـستمهاي  چالشهاي اصلی در ایـن برنامـۀ عملیـاتی شـامل همگرایـی، قابلیـت سیارسـازي         
جامعۀ اطالعاتی در معرض یک جهش رو به جلو دیگر قـرار دارد چـرا کـه سـطح            . اي است   شبکه

کننـدگان و   فـراهم . یابنـد  تـر افـزایش مـی     سازي حتی سریع    همگرایی، قابلیت سیارسازي، و شبکه    
در دسـت آوردن مـشتریان    اي عـادت دارنـد، اکنـون بـر بـه        تولیدکنندگان که به بازارهاي جداگانه    

گـذاران،    همگرایـی، چالـشهاي فراوانـی را بـراي سیاسـت          . کنند  بازارهاي جهانی با هم رقابت می     
همگام با گسترش روشهاي انتقال پیام و مخابرات و نیـاز بـه     . وجود آورده است    صنایع، و جامعه به   
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  .آید وجود می شرفت آتی در حوزة این خدمات نوآورانه جدید بهپی
شـوند،   عنوان یک جایگاه تجاري بیـشتر مـی   هاي آلمان به   فرصتهاي جدید براي افزایش جاذبه    

سـازي، خودروسـازي، و    همچنانکه بخشهاي سنتی ماننـد صـنایع مهندسـی مکانیـک، سـاختمان         
فناوریهـاي اطالعـاتی و ارتباطـاتی پیـشگام را          لجستیک، و صنایع مهندسی برق، استفادة خود از         

. هاي ارزش را تعدیل و بهینه سازند و خـدمات جدیـدي را ارائـه دهنـد          دهند تا زنجیره    افزایش می 
یک جنبۀ ویـژة  . یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد بهبود چارچوبهاي فنی و قانونی است             

حلهـاي فناورانـه همگـرا     خدماتی است که بر اساس راهسازي ایجاد و استفاده از        مهم نیاز به آسان   
  .قرار دارند

اینترنـت بـه   . سازي دیجیتالی اسـت  چالش مطرح دیگر توجه به ارائۀ خدمات پیوسته و یکپارچه    
کنـد کـه در آن بتواننـد کـاال، خـدمات، و دانـش را         اي را ارائـه مـی       افراد فضاي ارتباطاتی جهانی   

ها به فنـاوري   امروزه بیشتر نهادهاي عمومی، شرکتها، و خانواده   . دصورت الکترونیکی مبادله کنن     به
همانند قابلیـت سیارسـازي فیزیکـی در دنیـاي واقعـی،      . اند اطالعات مبتنی بر اینترنت مجهز شده  

قابلیت سیارسازي مجازي و جذابیت اینترنت نقش مهمی در توسعۀ بخـشهاي اقتـصادي، علمـی،         
بـراي اطمینـان از وجـود یـک فـضاي ارتباطـات             . کنـد   ا مـی  تحقیقات، و اجتماعی یک کشور ایف     

اي ایمـن متـصل شـود و بـه عالئـق           شیوه  ها به   الکترونیکی مناسب، آلمان باید به تمام این حوزه       
  .گروههاي کاربري مختلف توجه کند

خــدمات مبتنــی بــر فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات هماننــد دولــت الکترونیکــی و بهداشــت  
وسیلۀ فناوري اطالعات و ارتباطات برابـري         ا امکانات فنی جدید ارائه شده به      الکترونیکی همیشه ب  

طـور مناسـبی بـا افـزایش ایجـاد و       توانـد بـه     تعامل بین شهروندان، دولت، و صنایع می      . کنند  نمی
سازي دولـت دارنـد و بـه     آنها همچنین نقش مهمی در مدرن .استفاده از چنین خدماتی بهبود یابد

بنابراین در نهایت بـه فرصـتهاي   . کنند ها در دولت و صنایع کمک می        و هزینه کاهش بوروکراسی   
دولـت، صـنایع، و   . شـوند  آورندگان فناوري اطالعات و ارتباطـات منجـر مـی       پیشرفت براي فراهم  

تا چهـار سـال آینـده      . جامعه همگی در شکل دادن فضاي ارتباطات الکترونیکی آلمان نقش دارند          
  .دهد نامۀ دولت الکترونیکی راه پیش روي خود را نشان میدولت فدرال آلمان با بر

در این راستا یکی از اقدامات مهم صورت گرفته شتاب بخشیدن به ادغام شـهروندان و دولـت              
با این هدف خدمات پیوسته باید در آینده گـسترش یابنـد و در مقیـاس              . در جامعۀ اطالعاتی است   

اي بخشهاي ناآشنا بـا فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات از     این امر در ادامه بر   . وسیعی استفاده شوند  
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هـاي مخـرب     جهان ظهور برنامهرشد کاربران جامعۀ اطالعاتی و افراد وابسته به آن در کشورهاي    
. کننـد  اي نیز کـار مـی   هایی است که با روشهاي پیچیده  مند به کامپیوتر و شبکه      و هکرهاي عالقه  

طـور مخفیانـه اجـرا     اي است کـه بـه   هاي کوچک و ناشناخته گرایش این گروه به استفاده از برنامه    
ازي نگذشته بـود کـه در مقابـل    س زمان زیادي از گرایش سیستمهاي اطالعاتی به شبکه  . شوند  می

آن فعالیتهاي مخالف امنیت فناوري اطالعات و ارتباطـات در سـطح جهـانی رخ داد و ضـررهاي                    
طـور   رو الزم است با این تهدیدها بـه  از این. بسیاري، از جمله ضررهاي مالی، را به جامعه وارد کرد  

وسـیلۀ   ح باالي امنیت فراهم شده بهسط. وسیلۀ ابزارهاي قابل اطمینان حفاظتی مقابله کرد     مؤثر به 
از جملـۀ   . فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده شده در آلمان باید در آینده حفـظ و تقویـت شـود                 

. اقداماتی که باید براي رویارویی با این چالش انجام داد ایجاد یک جامعۀ اطالعـاتی ایمـن اسـت                
در آن واحـد  . ي کـار زیـادي وجـود دارد   براي بهبود امنیت جامعۀ اطالعاتی و افـراد درون آن جـا           
تواند در تقویت و افزایش امنیت داخلـی و           استفادة یکپارچه از فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطاتی می       

  .وطنی کمک نماید
دامنـۀ نتـایج   .  نتایج آن است1دیگر چالش مطرح شده در این برنامه اجراي پژوهش و گسترش        

شـوند، در    و فرایندهاي بازارهـاي موجـود ترجمـه مـی        هاي پژوهشهایی که در محصوالت      و یافته 
ایـن وضـعیت    . بخـش نیـست     هـا رضـایت     حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات همانند دیگر حـوزه        

هاي مشترك بین صنایع و محققـان، ایجـاد، و توسـعۀ نظرهـاي               تواند با کمک به ایجاد پروژه       می
 کسب و کارهـاي جدیـد کـه بیـشتر     کارشناسی بنگاههاي کوچک اقتصادي در آلمان و حمایت از      

دامنۀ کمک در فعالیتهاي تحقیق و توسعه       . مسئول انتقال مستقیم فناوري هستند، بهبود داده شود       
از حمایت براي توسعه و پیشرفت مطابق با نیازهاي بازار تا ایجاد یک اسـتراتژي بلندمـدت بـراي               

دولـت  .  متفاوت اسـت 2020 سال تحقیقات فناوري اطالعات و ارتباطات براي یک دورة زمانی تا      
گـذاریهاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات           فدرال امیدوار است که این کمکها موجب آغاز سرمایه        

  .وسیلۀ بنگاههاي اقتصادي شود و بازسازي اقتصاد کالن را سرعت بخشد به
تباطـات  وسیلۀ ابزارهاي تحقیق در فناوري اطالعات و ار  در این راستا ترویج پتانسیل نوآوري به      

گذاریها در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات یکی از اقدامات اصلی انجام شـده             و تقویت سرمایه  
ایجاد و استقرار فعالیتهاي تحقیق و توسعه به تنهـایی کـافی نیـست، هـدف از ایـن اقـدام                      . است
  .برداري تجاري از این نتایج در آلمان است بهره
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  هاي عملیاتی حوزه. 15-6-2
هاي عملیاتی استراتژیک سیاست دولت فدرال آلمان پیرامـون         ین گزارش شامل حوزه   بخش دوم ا  

  :گیرد این بخش چهار حوزة عملیاتی را در بر می. اطالعات و ارتباطات دیجیتالی است
  :بهبود چارچوب قانونی و فنی. 1
 :یرها و ارتباطات از راه دور با هدفها و ابتکارعملهاي ز سازي سیاستهاي رسانه بهینه  §

گذاري در بازارهاي ارتباطات از راه دور با  ایجاد و افزایش انگیزة نوآوري و سرمایه ¨
 اقدام به اصالح و تغییر قوانین ارتباطات از راه دور؛

 خالصه کردن و گذشتن از نوار قرمز مقررات ارتباطات اروپایی؛ ¨
 فدرال و آمیز با موافقت دولت صورت موفقیت اي به سازي کامل قوانین رسانه مدرن ¨

  .دولتهاي محلی و ترویج و گسترش قوانین صدا و سیما
 :مشی فرکانس براي پاسخ به چالشهاي آتی با هدفها و ابتکارعملهاي زیر دهی خط  شکل §

  اطمینان از کاربردهاي فناورانه و خدماتی فرکانسها؛ ¨
 ایجاد دسترسی آسان، سریع، و بدون تبعیض به فرکانسها؛ ¨
 .کارهاي بازارهاي موجودافزایش استفاده از سازو ¨

 :هاي با پهناي باند گسترده با هدفها و ابتکارعملهاي زیر  ترویج خدمات و شبکه §
 و رسیدن 2008ها تا سال   درصد خانواده98افزایش پوشش پهناي باند گسترده به  ¨

ها تا سال   درصد از خانواده50وسیلۀ  به نرخ استفاده از پهناي باند گسترده به
وگو با   حمایت و پشتیبانی در قالب اطالعات بهتر و ادامۀ گفت، و ایجاد2010

  .نهادهاي مربوط به این امر
سازي راههاي انتقال پیام و مخابرات، ایجاد و گسترش همگرایی  ترویج دیجیتال ¨

هاي جدید مانند ارتباطات از راه دور سیار و پشتیبانی از  خدمات رادیویی و رسانه
 .فرایند

 : از داراییهاي فکري در راستاي نیازمندیهاي آینده با هدف اطمینان از حفاظت §
دومین برنامۀ عملیاتی «نویس  ایجاد یک سیستم پرداختی جدید در راستاي پیش ¨

 .»مربوط به قوانین حق مؤلف در جامعۀ اطالعاتی
 افزایش قابلیت همکاري بین بخشها و استانداردسازي فعالیتها با هدفها و ابتکارعملهاي  §
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 ؛2008همکاري بخشهاي مختلف در این برنامه تا سال 
  ؛2008نویس استراتژیهاي تعیین هویت و شناسایی الکترونیکی تا سال  تهیۀ پیش ¨
ر سطح هاي الکترونیکی واجد شرایط د پشتیبانی از قابلیت همکاري در گواهینامه ¨

 المللی؛ ملی و بین
سیاست استانداردسازي فناوري اطالعات و ارتباطات و مشارکت در سیاست  ¨

 ؛)2007(اروپایی استانداردسازي فناوري اطالعات و ارتباطات 
هاي کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات  اطمینان از قابلیت همکاري بین برنامه ¨

ی مانند استانداردهاي آزاد و و برگزاري کارگاههاي آموزشی در موضوعهای
 ).2007(هاي نسلهاي بعدي  شبکه

 :برداري تجاري از اطالعات عمومی با هدفها و ابتکارعملهاي زیر  بهبود بهره §
آسان نمودن استفاده از اطالعات نهادهاي عمومی با اقدام براي شفافیت و رقابت  ¨

  بیشتر؛
 ایجاد سیستمهاي افزایش شفافیت اطالعات جغرافیایی نهادهاي عمومی با ¨

 فرااطالعاتی؛
 .ایجاد پایگاه اطالعاتی جغرافیایی ملی ¨

هاي الکترونیکی در آموزش با   تقویت مهارتهاي تجارت الکترونیکی و استفاده از رسانه §
 : هدفها و ابتکارعملهاي زیر

تداوم شبکۀ تجارت الکترونیکی براي بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط و  ¨
  پوشش این شبکه؛اصالح موضوعهاي زیر 

 هاي ابتکاري با هدف ترویج مدیریت دانش؛ ادامه و گسترش برنامه ¨
 ایجاد بازار الکترونیکی آزاد براي تبادل تجاري محتواي آموزشی؛ ¨
ویژه  تولید ابزارهاي یادگیري الکترونیکی کارآ براي گسترش روشهاي یادگیري به ¨

 .در شرکتهاي کوچک و متوسط
 :سازي شهروندان و دولت در جامعۀ اطالعاتی هسرعت بخشیدن به یکپارچ. 2
 : دولت الکترونیکی با هدفها و ابتکارعملهاي زیر §

نویس دولت الکترونیکی آلمان در راستاي تقاضا و نیازهاي  گسترش سند پیش ¨
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 تراکنشها؛
 ایجاد فضاي ارتباطات الکترونیکی ایمن با استقرار درگاههاي شهروندي تأیید شده؛ ¨
 .افزارهاي منبع باز افزار با گسترش نرم افزایش رقابت و امنیت دربارة بازار نرم ¨

 :ونقل با هدفها و ابتکارعملهاي زیر  وسایل ارتباطی حمل §
  ۀ سیستمهاي کمک رانندة جدید و بهبود چارچوب قانونی آنها؛ایجاد و توسع ¨
  ایجاد و توسعۀ سیستمهاي مدیریت ترافیک جدید؛ ¨
 .یکی کردن فناوریهاي اطالعاتی نوآورانه در فرایندهاي لجیستکی ¨

 گسترش زیرساخت وسایل ارتباطی در بخش بهداشت و سالمت با هدفها و ابتکارعملهاي  §
 :زیر

  اي اطالعاتی در همۀ بخشهاي بهداشت و سالمت؛استفاده از فناوریه ¨
 سازي کارایی و کیفیت بهداشت و سالمت؛ بهینه ¨
استفاده از پتانسیل فناوري براي تقویت خدمات موجود بخش سالمت و بهداشت و  ¨

 .ایجاد خدمات جدید
 :وسیلۀ اینترنت ـ هدف پذیر ساختن داراییهاي فرهنگی براي تمام شهروندان به  دسترس §

 و پشتیبانی از ایجاد کتابخانۀ دیجیتالی اروپایی کمیسیون اروپا؛حمایت  ¨
 :هاي دیجیتالی در فرایندهاي آموزشی با هدفها و ابتکارعملهاي زیر  بهبود کاربرد رسانه §

هاي دیجیتالی در ارتباط با  شناسایی پتانسیل و چالشهاي ظهور فناورانۀ رسانه ¨
  فرایندهاي آموزشی؛

 .در بخشهاي مسئول دولت فدرالهاي آموزشی  ترویج پروژه ¨
سازي دیجیتالی با هدفها و ابتکارعملهاي زیر براي جوانان، نوجوانان،   ادامۀ فرایند یکپارچه §

  :زنان، سالمندان، و افراد ناتوان
ها  ها و توانایی آنها در آموزش رسانه افزایش دانش والدین و معلمان پیرامون رسانه ¨

  ها؛ به بچه
وسیلۀ دولت فدرال با ایجاد   جوانان و نوجوانان در شبکه بهگسترش برنامۀ ابتکاري ¨

وجوي اطالعات، برقراري ارتباط، و دریافت پیشنهاد پیرامون مسائل  امکان جست
  زندگی براي جوانان؛
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  هاي چندنسلی؛ برقراري نقاط دسترسی به اینترنت در خانواده ¨
  افزایش نرخ استفاده از اینترنت در میان افراد ناتوان؛ ¨
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مدرن؛ از بین بردن موانع در حوزه ¨
 .رونیکی براي افراد ناتوانایجاد و گسترش استراتژیهایی براي خدمات دولت الکت ¨

 :ایجاد یک جامعۀ اطالعاتی ایمن. 3
 : بهبود امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات با هدفها و ابتکارعملهاي زیر §

مدت و بلندمدت در  اطمینان از وجود امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات میان ¨
  سطح ملی و در زیرساختهاي مهم؛

اطالعات و ارتباطات آلمان به ویژه صادرات پشتیبانی از صنعت امنیت فناوري  ¨
 محصوالت و خدمات این صنعت به مناطق انتخاب شده؛

 افزایش تحقیقات پیرامون امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات با هدفها و ابتکارعملهاي  §
 :زیر

سوي استفاده از فناوري  هدایت برنامۀ تحقیقات امنیت در سطح کشوري به ¨
عنوان ابزاري براي حفاظت در برابر تروریسم، جرایم، و  هاطالعات و ارتباطات ب

  .خرابکاریهاي سازماندهی شده
 : تشکیل جامعۀ اطالعاتی در راستاي نیازهاي کاربران با هدفها و ابتکارعملهاي زیر §

  بهبود چارچوب قانونی براي حفاظت از کاربران در بازارهاي ارتباطاتی؛ ¨
 .زاحمتهاي اینترنتیها و م نامه افزایش اقدامات ضد هرزه ¨

وسـیلۀ ابـزار تحقیقـات فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و تقویـت         ترویج پتانسیل نوآوري به  . 4
 :گذاري در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات سرمایه
 :اي با هدفها و ابتکارعملهاي زیر  اصالح روشهاي معرفی و ترویج فناوریهاي چندرسانه §

هاي  ویژه در حوزه اي به اوریهاي چندرسانهایجاد، آزمایش، و استفاده از فن ¨
  سازي مبتنی بر وب، و روباتیک؛ اي، شبیه سیستمهاي هوشمند شبکه

ترویج استفاده از فناوریهاي سیار در شرکتهاي کوچک و متوسط و نهادهاي  ¨
 عمومی؛

 براي پاسپورتهاي 1».دي.آي.اف.آر «وسیلۀ استفاده از سیستمهاي شناسایی به ¨
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 وگو و مذاکره با شرکتها، انجمنهاي تحقیقاتی و گروههاي اجتماعی؛ گفت
 .وجو، بازیابی، و مدیریت محتواي دیجیتالی ایجاد و معرفی فناوریهاي جست ¨

ا هدفها و  پشتیبانی از تحقیقات فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده از فرصتها ب §
 :ابتکارعملهاي زیر

ایجاد استراتژي بلندمدت براي تحقیقات فناوري اطالعات و ارتباطات، در قالب  ¨
و ارائۀ آن در » 2020فناوري اطالعات و ارتباطات «برنامۀ حمایت از تحقیقات 

  ؛2007سال 
اطمینان از هماهنگی فعالیتهاي تحقیقاتی فناوري اطالعات و ارتباطات آلمان با  ¨

 .ادیۀ اروپااتح

  1محتواي الکترونیکی در مجارستان. 15-7
این کشور متوسط در مرکـز اروپـا       .  به اتحادیۀ اروپا پیوست    2004مجارستان در اول ماه می سال       

 میلیون نفر جمعیـت هماننـد بـسیاري دیگـر از کـشورهاي اروپـایی               1/10مجارستان با   . قرار دارد 
 18طـور تقریبـی    و به)  درصد7/63(ان در شهرها   بیشتر مردم مجارست  . داراي جمعیت مسنی است   

  . کنند درصد آنها در پایتخت این کشور یعنی بوداپست زندگی می
سازي ایـن کـشور در تفکیـک جمعیـت در بخـشهاي مختلـف فعالیـت مـشاهده           شواهد مدرن 

.  درصـد در بخـش خـدمات   60 درصد در صنعت، و     34شش درصد در بخش کشاورزي،      : شود  می
  .  درصد بوده است8/5 تنها 2004 تا 2003 بیکاري در فاصلۀ زمانی نوامبر تا ژانویه عالوه نرخ به

مجارستان قصد دارد تا حضور خود را در بخـش مرکـزي شـرقی و جنـوب شـرقی اروپـا و در                  
هـدفهاي سیاسـت اقتـصاد    . بازارهاي مهم همانند روسیه و آمریکا تقویت نمایـد و افـزایش دهـد             

سـازي   هایی مانند افزایش آتی صادرات اجناس و خـدمات، گونـاگون  خارجی مجارستان شامل هدف  
گذاري مـستقیم مجارسـتان در خـارج از ایـن کـشور شـامل           این صادرات، ترویج و ارتقاي سرمایه     

  .گذاریهاي کالن، و محافظت از بازارهاي داخلی در صورت نیاز است سرمایه
  چارچوب قانونی مقررات و قوانین. 15-7-1

تواند به وزارت فناوري  چارچوب قانونی در رابطه با زیرساخت ارتباطات از راه دور می        تهیه و ایجاد    
 کـه در  2»ال ایکس«برنامۀ عملیاتی ارتباطات از راه دور       . اطالعات و ارتباطات اختصاص داده شود     
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اي از آغـاز آزادسـازي بـازار ارتباطـات از راه دور مجارسـتان        اجرا شده است، نـشانه  2001دسامبر  
قبل از پیوستن مجارستان به اتحادیـۀ اروپـا، وزارت فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات برنامـۀ          . تاس

 با هدف افـزایش رقابـت در بـازار ارتباطـات از راه     2003عملیاتی ارتباطات الکترونیکی را در سال    
تـرین   مهـم . دور مجارستان و دستیابی به استانداردهاي اتحادیۀ اروپـا تهیـه و اجـرا نمـوده اسـت             

  :اند از هدفهاي این برنامه عبارت
 کنندگان فناوري و خدمات؛  افزایش رقابت بین فراهم §
 سازي در بازارهاي ارتباطات از راه دور و اینترنت؛  ایجاد شفاف §
  ارائۀ انتخابهاي واقعی به مشتریان؛ §
 کنندگان خدمات؛ کنندگان در برابر فراهم  حمایت از مصرف §
 ظارات اتحادیۀ اروپا؛ ایجاد هماهنگی با اصول و انت §
  سرعت بخشیدن به گسترش اینترنت؛ §
 .جاد توانایی ملی ارتباطات ای §

  ارائه محتواي دیجیتالی در مجارستان. 15-7-2
  اي ارائۀ محتواي رسانه. 15-7-2-1

اي در شـبکۀ     هاي مجارسـتانی، ارائـۀ محتـواي رسـانه          به دلیل نرخ نفوذ پایین اینترنت در خانواده       
بازار محتواي زبان مجاري به نسبت کوچک است، به همـین دلیـل تمایـل               . استاینترنت محدود   

عـالوه براسـاس      بـه . نمایـد   گذاران را براي ایجاد و گسترش خـدمات بیـشتر محـدود مـی               سرمایه
 درصد از افراد بزرگسال این کشور بـه یـک زبـان    15اطالعات آموزش و پرورش مجارستان، تنها       

اي خارجی را برخالف دیگر کـشورهاي        ر نفوذ درگاههاي رسانه   کنند که این ام     خارجی صحبت می  
تالشها و اقـدامات دولـت در جهـت گـسترش دسترسـی         . نماید  اروپایی مانند اسلوونی محدود می    

ها را در سالهاي پیش رو افـزایش    پهناي باند وسیع و آموزش زبان خارجی باید جذابیت بازار رسانه          
  .دهد
  ها آرشیوها و کتابخانه. 15-7-2-2

.  مـوزة عمـومی در سراسـر کـشور دارد         100 کتابخانۀ عمومی و بالغ بر       5000مجارستان بیش از    
. نمایـد   سـازي را فـراهم مـی        هاي ابتکاري دیجیتـال     آرشیو دیجیتالی ملی دسترسی به تمام برنامه      
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  آرشیو نمودن دیجیتالی داراییهاي فرهنگی ملی؛ §
  ایجاد محتوا؛ §
 سازي آثار باستانی در معرض خراب شدن؛  دیجیتال §
 هاي آموزشی دیجیتالی؛  ایجاد بانک اطالعاتی برنامه §
 .اد آرشیو ملی مواد سمعی بصري ایج §

  هاي ملی تهیۀ محتواي اینترنتی برنامه. 15-7-3
  2006-2004برنامۀ مجارستان الکترونیکی . 15-7-3-1

 و پایین بودن میزان نفوذ فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات    2004با پیوستن به اتحادیۀ اروپا در می     
نسبت به میانگین نرخ نفوذ اتحادیۀ اروپا، دولت مجارستان تصمیم گرفـت تـا برنامـۀ مجارسـتان                  

هـدف جهـانی برنامـۀ مجارسـتان        . ز کنـد  الکترونیکی را بـراي افـزایش نـرخ نفـوذ فنـاوري آغـا             
هـاي دیگـر جامعـه، همچنـین          الکترونیکی سرعت بخشیدن به الکترونیکی کردن اقتصاد و جنبـه         

آوري یـک زیرسـاخت مـؤثر و همگـون در        گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات مردم، و فـراهم        
هاي مختلـف جامعـۀ      هاین برنامه رهنمودهایی را براي جنب     .  بوده است  2006سراسر کشور تا سال     

  :مجارستان تعریف کرده است
ایجاد یک سکوي اطالعاتی عمومی براي درگیر نمودن مردم : ساالري الکترونیکی  مردم §

 ساالرانه و ایجاد یک امضاي الکترونیکی قابل اعتماد؛ مجارستان در فرایندهاي مردم
سنی، جنسیتی، کاهش شکافهاي اجتماعی، مسائل قومی ـ نژادي، :  شانس الکترونیکی §

 وضعیت تأهل، فیزیکی، و مذهبی به کمک فناوري اطالعات و ارتباطات؛
ایجاد و گسترش آگاهی از فناوري اطالعات و ارتباطات در بین :  نسلهاي الکترونیکی §

هاي درسی اینترنتی پیوسته، و  هاي آموزشی، برنامه تر، ایجاد شبکه نسلهاي جوان و مسن
 عمر؛ یادگیري تمام

ایجاد یک سکوي دیجیتالی براي ایجاد دسترسی شهروندان و مؤسسات : لکترونیکی دولت ا §
 تجاري به مدیریت الکترونیکی؛

 ایجاد شبکۀ بهداشت براي تقویت فرایندهاي پزشکی؛:  بهداشت الکترونیکی §
اي از دادگاههاي قوة قضائیه براي آسان نمودن رویۀ  ایجاد شبکه:  دادگاه الکترونیکی §
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سازي اسناد و  وسیلۀ دیجیتال  حفاظت و نگهداري از میراث فرهنگی به:  فرهنگ الکترونیکی §
 هاي الکترونیکی؛ مدارك، ایجاد موزه ها، آرشیوها، و کتابخانه

ایجاد و توسعۀ تراکنشهاي اقتصادي ایمن، استخدام و اشتغال از راه :  اقتصاد الکترونیکی §
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و دانش؛دور با در اولویت قرار دادن بازار

اند   تعیین نموده است، عبارت2005 که دولت مجارستان رسیدن به آنها را تا         هدفهاییبرخی از   
  :از
اي براي دسترسی مؤسسات و نهادهاي مدیریتی محلی و دولتی در   ایجاد شبکۀ عمومی §

 مجارستان؛
 ؛وسیلۀ وب  اطالعات و خدمات دولتی قابل دسترس به §
 گسترش همیشگیِ دامنۀ تسهیالت دسترسی عمومی و همگانی مانند دفترهاي پست،  §

 ؛...نتها و ها، مراکز فرهنگی دیجیتالی، مراکز ارتباطات از راه دور، کافی ها، کتابخانه مدرسه
اي از نقاط دسترسی عمومی و  وسیلۀ شبکه  قرار دادن خدمات الکترونیکی به  در دسترس §

 همگانی؛
 ها به شبکۀ اینترنت؛ ک چهارم از خانواده دسترسی ی §
 ها؛  دسترسی با کیفیت به اینترنت در تمام مدرسه §
 کننده از اینترنت؛  دوبرابر کردن تعداد بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط استفاده §
  درصد؛3 افزایش نرخ شاغالن از راه دور به  §
ي پاسخ به هدفهاي اي با پهناي باند وسیع برا  ایجاد و گسترش شبکۀ تحقیقاتی §

هاي عمومی، و مستقل از شبکۀ عمومی،  هاي پژوهشی، آموزش عالی، و مجموعه مجموعه
 .پذیري براساس یک زمینه و بنیان همیشگی براي حفظ رقابت

  دولت الکترونیکی. 15-7-3-2
سازي سیاستهاي جامعۀ فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیکـی یـک             دولت براي آماده  

اي را بـه   این کمیتـه سیاسـتهاي توافـق شـده     . سازمانی را تشکیل داده است      تۀ هماهنگی بین  کمی
وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات تالشهاي مربـوط بـه          . نماید  بخشهاي دولتی مختلف ارائه می    

. کنـد  اي و محلی هماهنگ مـی  هاي اجراي فناوري اطالعات و ارتباطات را در سطوح منطقه    پروژه
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نیـز هـست کـه    این درگاه همزمان یک درگاه سازمانی و سـکوي ارائـۀ خـدمات         . پیشین آن شود  
نامۀ راننـدگی، و اصـالح     خدمت تعاملی مانند تذکرات قانونی، تمدید اعتبار گواهی      56دسترسی به   

  . فراهم نموده است2004نامۀ تولد را تا پایان سال  گواهی
سـایت وزارت اقتـصاد       ترین خدمت اینترنتی پیوسته در وب       اظهارنامۀ مالیات بر درآمد پراستفاده    

در ایـن  . دست آمد  کمک اینترنت به  درصد درآمدهاي مالیات بر درآمد به21، 2003در سال  . است
سایت، تمام قالبهاي اطالعاتی براي کامل نمودن اطالعات و اظهارنامـۀ مالیـات قابـل دانلـود       وب
  .است

وسیلۀ اینترنت قابل دسترسی است، اما آنها         اگرچه بیشتر خدمات عمومی و دولتی مجارستان به       
  . نندگان اطالعات هستند و سطح پیچیدگی ارائۀ خدمات هنوز پایین استک بیشتر فراهم
یکـی از  . ، دولت استراتژي جامعۀ اطالعاتی مجارستان را تهیـه و ایجـاد نمـود            2003در نوامبر   

 است که هـدف آن  2005بخشهاي مهم این استراتژي در واقع استراتژي جدید دولت الکترونیکی          
 دولتی و فعالیتهاي این بخش و فراهم نمودن خدمات بهتـر بـراي    کارآتر و مؤثرتر نمودن مدیریت    

  . شهروندان است
طور کلی، در سالهاي پـیش از پیوسـتن مجارسـتان بـه اتحادیـۀ اروپـا دولـت بـراي ایجـاد                     به

هـاي ابتکـاري، آزاد نمـودن کامـل صـنعت            زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات با تهیۀ برنامه       
توجهی انجـام داده   اندرکاران بازار تالشهاي قابل اعمال فشار مداوم به دستارتباطات از راه دور، و     

طور تقریبی در راستاي کشورهاي دیگـر بـه           در زمان پیوستن به اتحادیۀ اروپا، مجارستان به       . است
  :با این وجود، موانع مشخصی هنوز وجود دارند. توسعۀ زیرساخت خود پرداخته است

هاي مجارستانی به دلیل هزینۀ  ویژه در خانواده  و اینترنت به میزان نفوذ فناوریهاي جدید §
  .باالي تجهیزات و دسترسی محدود است

اند و به اینترنت دسترسی دارند، اما هنوز از   بیشتر سازمانها و شرکتها به خوبی مجهز شده §
  .وجود آورند ها را کاهش دهند و بازارهاي جدیدي را به کنند تا هزینه آن استفاده نمی

فعالیتهاي زیادي هستند که باید با توجه به ایجاد و توسعۀ محتواي دیجیتالی انجام شوند   §
  .ها با محدودیت مواجه هستند که خود به دلیل نرخ نفوذ پایین اینترنت در خانواده

وسیلۀ مردم مجارستان، دولت برنامۀ مجارسـتان   با هدف ایجاد فرهنگ استفاده از فناوریهاي جدید به        
هاي جامعۀ مجارستان مانند آموزش، مدیریت،   را اجرا نموده است که تمام جنبه2006-2004نیکی الکترو
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 1استراتژي صنعت محتواي دیجیتالی در ایرلند. 15-8

گـذاري شـگرف و پتانـسیل خـالق      عنوان بخش اقتصادي جدیدي با سرمایه محتواي دیجیتالی به  
زة جدید از فعالیتهـاي اقتـصادي بـا همگرایـی بخـشهاي         این حو . براي ایرلند در حال ظهور است     

ایهـا، و     افزارهـا و چندرسـانه      ها و سرگرمی، نرم     مجزاي گذشته همانند محتواي چاپی سنتی، رسانه      
طـور گـسترده، ایـن حـوزه شـامل        بـه . افزار الکترونیکی و ارتباطات راه دور رشد یافته است          سخت

  . و خدمات دیجیتالی و فناوریهاي پشتیبان آنهاستایجاد، طراحی، مدیریت، و توزیع محصوالت 
بـا  .  تخمـین زده شـد     2001 بیلیون دالر در سال      178در سطح جهانی، درآمد این بازار بالغ بر         

این وجود، این صـنعت هنـوز از دوران بلـوغ خـود فاصـله دارد و رکـود اخیـر در محـیط فنـاوري                
انتظارات قبلی براي این صنعت ممکـن اسـت        . اطالعات و ارتباطات بر آن تأثیر منفی داشته است        

با این وجود شـماري از پیـشرفتهاي محـرك    . بینانه و زودتر از موعد بوده باشد   تا حد زیادي خوش   
محتواي دیجیتالی اکنون فقط در حال شروع هستند و انتظار نـداریم کـه ایـن پیـشرفتها بـر روي          

رود کـه   تا آن زمان انتظـار مـی  . باشندسزایی داشته   تأثیر به2006-2005کم تا سال  صنعت دست 
در ایـن مقطـع زمـانی    . بازار انبوهی از وسایل و دسترسی با پهناي باند وسیع وجـود داشـته باشـد         

 درصـد بـه شـدت رشـد     30رود که بازار جهانی محتواي دیجیتالی با نرخ ساالنۀ حـدود     انتظار می 
  . دست یابد2006 بیلیون دالر در هر سال تا سال 434نماید، و به درآمد 

اي از رشد بـاال در سـطح جهـانی     این فاصلۀ زمانی بین اکنون تا دستیابی این صنعت به مرحله     
توانـد بـراي خـود     دهد که در طـول آن مـی       به ایرلند فرصت مهمی می     2006-2005در سالهاي   

ـ          جایگاه قابل قبولی در حوزه     ل هاي جدید با توانایی و تخصص بـالقوه فـراهم نمایـد و حـضور قاب
  .اي در شماري از بخشهاي محتواي دیجیتالی داراي رشد باال و ارزش زیاد ایجاد نماید مالحظه

براي استفادة کامل از این فرصت و تحقق آن، وزارت امور اقتصادي، تجاري، و کـار از کمیتـۀ                    
 درخواست نمـود تـا اسـتراتژي همـاهنگی بـراي ارتقـاي       2»فرفاس«مشاور و تعیین سیاست ملی    

عنوان اولین قدم در ایـن فراینـد، ایـن کمیتـه همـراه بـا                  به. واي دیجیتالی تهیه نماید   صنعت محت 
وزارت امور اقتصادي و چند مؤسسه دیگر وظیفۀ نقد و بررسی مراحل مرتبط با توسـعه و پتانـسیل       

هـدف ایـن نقـد و    . صنعت محتواي دیجیتالی در ایرلند و در سطح بین المللی را برعهـده داشـتند             
دار بـراي دسـتیابی بـه یـک      ة دقیق به فرصتهاي آینده و شناسـایی اقـدامات اولویـت   بررسی اشار 

انداز ایرلند در صـنعت   چشم. رویکرد هماهنگ و استراتژیک براي ارتقاي این صنعت در آینده است        
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داراییهايِ فکري این بازار، براي مثال توانا سـاختن فنـاوري و محتـواي         بخشهاي هدف در بخش     
  .باارزش و کاربرد باالي آن است

  فرصتهاي موجود در صنعت محتواي دیجیتالی نوظهور براي ایرلند. 15-8-1
صــنعت محتــواي دیجیتــالی بــسیار پیچیــده و گونــاگون اســت و دامنــۀ نــاهمگنی از خــدمات و 

هـاي کـاربردي، ابزارهـا، و بخـشهاي صـنعتی در بـر        اي از برنامـه  ستردهمحصوالت را در دامنۀ گ   
. ها خود شامل محتواي آموزشی، اطالعاتی، سرگرمی، و کـسب و کـار هـستند    این برنامه. گیرد  می

عنوان بخشهاي با پتانسیل رشد باال شناسـایی   در این حوزة گسترده، پنج بخش بازار براي ایرلند به 
در ادامه این پنج بخش  . سوي آنهاست   المللی به   نهادهاي توسعۀ ملی و بین    گیري    اند که جهت    شده
  .شوند طور خالصه معرفی می به

  بازیهاي دیجیتالی. 15-8-1-1
اي بـا پتانــسیل قابـل توجـه اسـت کـه درآمـد و بــازده        بـازار جهـانی بازیهـاي دیجیتـالی حـوزه     

وجود خطري باالي موجـود در تولیـد   گذاري براي تولیدکنندگان موفق بازیهاي دیجیتالی با       سرمایه
 بیلیـون دالر  50از نظر کمی، ارزش صنعت جهانی بازیهاي دیجیتالی در حـدود  . آن بسیار باالست 

 درصـد در پـنج   70شود این رقم تا بـیش از   بینی می  تخمین زده شده است و پیش    2001در سال   
نقاط قوت موجود ایرلند .  برسد2006 بیلیون دالر تا سال   86سال آینده رشد داشته باشد و به رقم         

بندي بازیهاي دیجیتالی همراه با نقـاط قـوت تحقیقـات هـم در                در ایجاد، طراحی، تبدیل، و بسته     
نقـاط قـوت فنـاوري سـاخت در     . طراحی و هم ساخت بازیها این پتانـسیل را افـزایش داده اسـت       

در بازار ایرلند در ارتباط بـا  بر اساس این نقاط قوت، فرصت قابل توجهی . افزارهاي بازیهاست   میان
  . از طراحی بازیها تا توزیع آنها وجود دارد1زنجیرة ارزش

  هاي دیجیتالی کتابخانه. 15-8-1-2
عنوان منبعی از اطالعات مرجع تاریخی، آموزشـی، و      اي به   طور فزاینده   محتواي اینترنتی پیوسته به   

رسان اطالعاتی به سوي  ر سازمانهاي خدمت  ها و دیگ    اند و بنابراین، کتابخانه     فرهنگی شناخته شده  
افزار و خـدمات همـراه بـا مـدیریت      این بخش شامل نرم  . اند  هاي دیجیتالی حرکت نموده     کتابخانه

این بخش  . ها و محتواي موجود در نهادهاي آموزشی و عمومی است           داراییهاي دیجیتالی کتابخانه  
داخل کـشور بـا فرصـتهایی در بـین تمـام         سرعت در حال پیشرفت، رشد باالیی در بازار بزرگ            به

گذاري اندکی در این حوزه در ایرلنـد وجـود    تاکنون فعالیتهاي سرمایه  . خدمات عمومی داشته است   
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  .و پیشرفت است
  یادگیري الکترونیکی. 15-8-1-3

هـاي کـاربردي و فراینـدها را شـامل آمـوزش مبتنـی بـر              مجموعۀ وسـیعی از برنامـه     این بخش   
کامپیوتر، آموزش مبتنی بـر وب، کالسـهاي مجـازي، و همکاریهـاي علمـی دیجیتـالی پوشـش                   

در سطح جهانی، این بازار رشد زیادي در آینده خواهد داشت، چنانچـه تخمـین زده شـده     . دهد  می
.  خواهـد داشـت  2003 بیلیـون دالر تـا سـال    23آمدي در حدود    است که یادگیري الکترونیکی در    

المللی مناسـبی دارد    ورود ابتدایی ایرلند به این بازار به معناي آن بوده است که این بازار اعتبار بین               
برداري و رسیدن بـه اطمینـان از رشـد آتـی آن          تواند تا بهره    اندرکاران معتقدند این امر می      و دست 

ارز بـراي قـرار دادن مهارتهـا در     حلهایی یکپارچه و هم ون شرکتها در پی ارائۀ راه     اکن  هم. ادامه یابد 
طـور   طور ویژه شرکتها در فضایی از فناوري بـا ارزش افـزوده بـه      به. سرتاسر زنجیرة ارزش هستند   

هاي تولید محتـوا، مـدیریت محتـواي وب، و مـدیریت اسـناد و مـدارك فعالیـت                     اصولی در حوزه  
شوند تـا در زنجیـرة ارزش قـرار     ریزي می ده، فرصتهاي این بازار براي ایرلند برنامه      در آین . کنند  می

  .گیرند
  خدمات از راه دور و پردازش خودکار اطالعات براي کسب و کار و کاربران. 15-8-1-4

استفاده از فناوریهاي ارتباطات از راه دور و پردازش خودکار اطالعات براي دسترسی به اطالعـات         
ایـن  . هاي کاربردي مبتنی بر شبکه از وسایل سیار هنوز در دوران نوباوگی خود قـرار دارد                 و برنامه 

حوزه پتانسیل قابل توجهی براي جذب و استفاده از وسایل سیار، بیشتر تلفنهاي همراه، دسـتیاران                
درآمد پیشنهاد شده براي خدمات و محتواي       . ، و سیستمهایی از این دست دارد      1دیجیتالی شخصی 

 رشـد یافتـه   2005 بیلیون دالر در سال 23/44 به   2002 بیلیون دالر در سال      6/5ر اروپایی از    سیا
دهد که در حال حاضر ایرلند نقـاط قـوت تحقیقـاتی و بازاریـابی      بررسی این حوزه نشان می  . است

خوبی در عوامل فناوري توانا کننده، بیشتر وسایل سیار، و طراحـی محتـواي دیجیتـالی همـراه بـا        
با تقویت و افزایش بیـشتر مهارتهـاي موجـود در      . ط قوت بازاریابی در تولید و ایجاد محتوا دارد        نقا

  .توانند به بخشهایی با رشد باالي اقتصادي در ایرلند تبدیل شوند ها می ایرلند، این حوزه
  اي هاي کاربردي غیررسانه برنامه. 15-8-1-5

شـامل تلفیـق ابزارهـا و کاربردهـاي فنـاوري      طـور عمـده     بـه 2اي هاي کاربردي غیررسـانه   برنامه
. تصویرسازي، طراحی، و واقعیت مجازي ایجـاد شـده بـراي کاربردهـاي علمـی و صـنعتی اسـت        
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هـاي   اي از برنامـه  گذشته از جنبۀ سرگرمی، فناوریهاي تواناي محتواي دیجیتالی بـه ایجـاد دامنـه     
ضانوردي، و پتروشـیمی    کاربردي علمی و صنعتی در بخشهاي پزشکی، صـنعت خودروسـازي، فـ            

این بخش براي برخورداري از رشد باال در سطح جهانی هم در توسعۀ فناوریهـا و                . کنند  کمک می 
هم در ایجاد محتوا طراحی شده است و پتانسیل باالیی را براي ایرلند بر اساس رشـد ایـن بخـش      

ایـن  . کنـد   ایجاد مـی در سطح جهانی و ماهیت مهارت باال، و ارزش افزودة فعالیتهاي درگیر با آن       
تواند با تشویق و حمایت مالی از فعالیتهـاي پژوهـشی و     حوزه همچنین بخش مهمی است که می      

  .توسعه در آن به فعالیت بیشتر برانگیخته شود
  ها توصیه. 15-8-2

در بخش پیش، شماري از بخـشهاي داراي رشـد بـاال در صـنعت محتـواي دیجیتـالی در ایرلنـد           
  :اند از عبارتموفقیت در هموارسازي این فرصتها از عوامل برخی . شناسایی شدند

 وسیلۀ آژانسهاي توسعه و دولت؛  به1گستر گیري شدة پیش  توسعۀ هدف §
 کنندة توسعۀ مهارتها و بازار؛ هاي ابتکاري ویژة آسان ها و برنامه  حمایت مالی دولت از پروژه §
 پیشرو؛ ایجاد تسهیالت آموزشی در بخشهایی با کمبود مهارتهاي  §
  توسعۀ همیشگیِ زیرساخت ارتباطات از راه دور و پژوهش و توسعه در آن؛ §
  دسترسی به بودجه و اعتبارات براي بنگاههاي اقتصادي محتواي دیجیتالی؛ §
 . حمایت و پشتیبانی همیشگی از محیط تجاري در خدمت محتواي دیجیتالی §

 مسائل مالی و اعتباري. 15-8-3
گذاریهاي محتواي دیجیتـالی در ایرلنـد یـک           ي حمایت از توسعۀ سرمایه    کمبود اعتبارات مالی برا   
یکـی از دلیلهـاي اصـلی آن کمبـود دانـش پیرامـون صـنعت محتـواي                  . مسئلۀ قابل توجه اسـت    

گـذاري   طور ویژه ایرلند در زمینۀ شـرکتهایی بـا سـرمایه            به. دیجیتالی و خطرات همراه با آن است      
  :شود در این رابطه فعالیتهاي زیر پیشنهاد می. آمیز با کمبود مواجه است مخاطره
آمیز با  گذاري مخاطره المللی با سرمایه وجو پیرامون جذب شرکتهاي بین  بررسی و جست §

 گذاریهاي محتواي دیجیتالی؛ تأکید بر دانش و تجربۀ تخصصی در پشتیبانی از سرمایه
واي دیجیتالی مشابه با آمیز براي صنعت محت گذاري مخاطره  ایجاد بنیاد تخصصیِ سرمایه §

 .2002فناوري در سال  بنیاد تأسیس شده براي بخش زیست
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  تحقیق و توسعه. 15-8-4
دو برنامۀ پشتیبانی در پژوهش و توسعه براي بنگاههاي اقتصادي در ایرلند یکی برنامـۀ ابتکـاري               

 2 توسـعه ، و دیگري بورسهاي تواناسازي پـژوهش و     1بورسهاي رقابتی پژوهش، فناوري، و نوآوري     
این امـر بـه   . پردازند طور ویژه به صنعت محتواي دیجیتالی نمی   ها به   با این وجود، این برنامه    . است

نسبت کمی از محتواي دیجیتالی منجر شده         هاي به   دریافت اعتبارات پژوهش و توسعه براي پروژه      
. ر گذاشته اسـت است، و بر روي سطح پژوهش و توسعۀ محتواي دیجیتالی اجرا شده در ایرلند تأثی      

  :شود در این زمینه فعالیتهاي زیر پیشنهاد می
هاي هنر براي پرورش متخصصان پژوهش و  اي براي حمایت از دانشکده  معرفی برنامه §

 توسعه در ایجاد و طراحی محتواي دیجیتالی؛
 حمایت از  بررسی دوبارة معیارهاي دریافت اعتبارات پژوهش، فناوري، و نوآوري براي §

 .ي توسعۀ محتواي دیجیتالیها پروژه

  محیط قانونی و منظم. 15-8-5
براي محتواي دیجیتالی در ایرلند هیچ قانون خاصی وجود نـدارد، در عـوض بخـشهاي مهمـی از       

ایجـاد محـیط قـانونی    . رود کار می قوانین در تجارت الکترونیکی و فناوري اطالعات و ارتباطات به   
اي را بـا خـود بـه همـراه      ت و این موضوع مزایاي رقـابتی   کننده ایرلند کشور پیشروي اس      پشتیبانی

با این وجود، حفاظت از داراییهاي فکري حوزة مهمی است که در ایرلند باید بـه آن توجـه و                . دارد
  :شود در این زمینه فعالیتهاي زیر توصیه می. در موقعیتهاي الزم تقویت شود

وسیلۀ  بت داراییهاي فکري به ایجاد یک برنامۀ بازاریابی ـ آموزشی براي تشویق ث §
 بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط محتواي دیجیتالی؛

معرفی قانون تدوین  افزایش حفاظت قانونی براي داراییهاي فکري محتواي دیجیتالی با  §
 .شده پیرامون سرقت اطالعات محرمانه

 محیط مالی. 15-8-6
طـور منطقـی پیرامـون      ایرلنـد بـه    در مقایسه با اقتصادهاي پیشگام محتواي دیجیتـالی، وضـعیت         

نفـع کـسب و کـار     این امر بیشتر به دلیل محیط مالیاتیِ به . شود  هاي مالی خوب ارزیابی می      انگیزه
. هـاي مـالی ویـژه بـراي محتـواي دیجیتـالی پـشتیبان آن باشـد            در ایرلند است تا اینکـه انگیـزه       
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عیت مالیات ارزش افزودة ایرلنـد در  هایی وجود دارند که الزم است بازبینی شوند از جمله وض           حوزه
مقابل بازار جهانی، زیرا قوانین جدید اتحادیۀ اروپا ممکن است به این معنی باشد که ایرلنـد بـراي            

کـاهش  . کنندة محتواي دیجیتالی خارج از اتحادیۀ اروپا جذاب نیست          مؤسسات و شرکتهاي عرضه   
دیگر کشورهاي اروپایی بـراي بهبـود ایـن       تدریجی نرخ مالیات ارزش افزوده در ایرلند در راستاي          

 .شود امر پیشنهاد می

 زیرساخت. 15-8-7
تدارك زیرساخت پهناي باند مناسـب بـراي ارتباطـات از راه دور بـراي تولیـد و توزیـع محتـواي              

المللی خود در رابطه بـا خـدمات و    در حال حاضر، ایرلند از رقباي بین   . دیجیتالی امري حیاتی است   
توجه به این موضوع از این جهت مهم اسـت کـه       .  باند گسترده عقب مانده است     زیرساخت پهناي 

عنوان پیشتاز اقتـصاد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات حفـظ و       مطمئن شویم ایرلند نقش خود را به 
الزم اسـت ایرلنـد تجهیـزات       . کنـد     عنوان محرك توسعۀ صنعت محتواي دیجیتـال عمـل مـی            به

 خود را که براي توزیع محتواي دیجیتالی از ایرلند به بازارهاي جهـانی            المللی اینترنتی   تبادالت بین 
کنندگان اصلی براي ایجاد تبـادالت   در این زمینه همکاري بین شرکت    . ضروري است، توسعه دهد   

 .المللی مؤثر بسیار اهمیت دارد بین

 هاي بخش دولتی پروژه. 15-8-8
هور است، استفاده از ابتکارعملهاي ایجاد بـازار بـا   از آنجا که بازار محتواي دیجیتالی یک بازار نوظ       

هـاي کتابخانـۀ دیجیتـالی     ایجـاد شـماري از پـروژه   . برد توسعۀ آن بسیار حیاتی اسـت        هدف پیش 
دولـت  . تواند فرصتهاي زیادي را براي صنعت محتواي دیجیتالی ایرلند فراهم نمایـد             اي می   منطقه

 خدمات جدید محتواي دیجیتالی، همچنین نقـش  عالوه بر تشویق به ایجاد و توسعۀ محصوالت و  
بـرداري مـؤثر از منـابع انتـشاراتی و محتـواي دیجیتـالی ایرلنـد هماننـد                  مهمی در کمک به بهره    

. کنـد، وجـود دارد     فعالیتهاي پخش خبر و انتشاراتی شامل آنهایی که دولت بـر آنهـا نظـارت مـی                
در صنعت محتواي دیجیتـالی ایرلنـد اهمیـت    کنندة آنها  نظارت بر این فعالیتها به دلیل نقش آسان     

  :شود در این راستا انجام فعالیتهاي زیر توصیه می. دارد
کننده در ایجاد بازار براي فناوریها و خدمات محتواي دیجیتالی در ایرلند   ایفاي نقش هدایت §

 هاي کتابخانۀ دیجیتالی براي افزایش آگاهی از منافع و از سوي دولت با نظارت بر پروژه
 فواید محتواي دیجیتالی؛



  ....ي کشورهاي خارجیهاها و ابتکار عملفصل پانزدهم ـ برنامه

  1حفاظت از میراث فرهنگی ـ برنامۀ ابتکاري شوراي ملی تحقیقات ایتالیا. 15-9
هـاي   تـرین برنامـه   در حـال حاضـر یکـی از بـزرگ    » حفاظت از میراث فرهنگـی  «پروژة ایتالیایی 

 شروع شده و به مـدت پـنج         1997این طرح در سال     . ابتکاري در بخش میراث فرهنگی اروپاست     
 میلیون یـورو   88 بیلیون لیر ایتالیا یعنی حدود       115 حدود   دربودجۀ کلی آن    . سال ادامه یافته است   

  . است
شـوراي ملـی    .  شوراي ملی تحقیقات ایتالیا تهیه و سـازماندهی شـده اسـت            وسیلۀ  این طرح به  

تـرین    مهـم . تحقیقات ایتالیا سازمانی عمومی است که نقش مهمی در نظام پژوهـشی ایتالیـا دارد              
 پژوهـشهاي  انجـام هدف این مرکز و مؤسسات پژوهشی علمی وابـسته بـه آن در سراسـر ایتالیـا            

پذیري علمی خـویش و همچنـین آمـاده     ف حفظ و توسعۀ رقابت   بنیادي و کاربردي پیشرفته با هد     
ریـزي   وسیلۀ نظام برنامه هاي استراتژیک است که به      هنگام در حوزه    بودن براي مشارکت مؤثر و به     

  . شوند ملی تعیین می
  فلسفۀ پروژه. 15-9-1

 هـیچ  پروژة حفاظت از میراث فرهنگی در ابتدا بر اساس این واقعیت طراحی شد کـه پـیش از آن                
، علمی، و جامعی با نظـارت مقامـات علمـی و عمـومی انجـام           یافته  سازمانپروژة میراث فرهنگیِ    

  .نشده نبود
این پروژه بر اساس تعریف گستردة میراث فرهنگی بنا شده است کـه در آن هـر نـوع مـدرك                 

ر اي را کـه د   تحقیقـاتی علمـی  گروههـاي آیـد و   اي از تمدن، میراث فرهنگی به حساب می         مادي
وجود مـشارکت  . آورد گذاري میراث فرهنگی تخصص دارند را گرد هم می حفاظت، ترمیم، و ارزش   

اي بسیار ضروري است و این مشارکت شامل همکاري کارشناسـان علمـی،     متقابل در چنین پروژه   
  . شناسان و معماران است شناسان هنري تا باستان کنندگان یا تاریخ از مرمت

هـاي    انتقال منابع به فناوریهاي بخش میراث فرهنگی که در حـوزه   هدف اختصاصی این پروژه   
اند یا ایجاد ابزارهاي علمی جدید و مناسب براي بخشهاي خاصـی از میـراث            وجود آمده   مختلف به 

اي،   وسیلۀ مقامات عمومی در سطح ملی، منطقه        که هدفهاي تعیین شده به      تا زمانی . فرهنگی است 
ز نتایج یا محصوالت پروژه را دارند، تأیید نـشود، ایـن پـروژه اجـرا     و محلی که مسئولیت استفاده ا     

  :هاي کلیدي زیر قرار دارد بنابراین فلسفۀ پروژه بر پایۀ نکته. شود نمی
  شود؛ تنهایی تأمین اعتبار نمی اي به  هیچ گروه تحقیقاتی §
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کارگیري از محـصوالت و تولیـدات آن را    اي دارد که مسئولیت به       هر هدفی مقام ناظر عمومی    
 .برعهده دارد

اي از پروژة جامع اروپایی است که فلسفۀ پروژة ایتالیـایی را             نویس اولیه   این پروژه در واقع پیش    
 مطابق بـا هـدفهاي اتحادیـۀ    که هدفهاي تعیین شده براي این پروژه       درصورتی. دنبال خواهد کرد  

اروپایی باشد این پروژه باید تمام نهادهاي فرهنگـی و مـشارکت همـۀ اعـضاي اتحادیـۀ اروپـا را           
این پـروژه بـه پـنج    . حساب آورد و اعتبارات ملی و عالوه بر آن اعتبارات اروپایی را دریافت کند         به

  :شود پروژة فرعی گستردة زیر تقسیم می
ة فرعی با شناسایی آثار میراث فرهنگی ارتباط مستقیم دارد و بیشتر به این پروژ:  پروژة اول §

 اختصاص دارد که براي حفاظت از 1شناسی و سیستمهاي اطالعات جغرافیایی هاي باستان حوزه
در این پروژه . منابع و آثار باستانیِ مواجه با خطر تعرض زیست ـ محیطی و بشري، اختصاص دارد

برداري، و سنجش از راه دور براي کشف مکانهاي  ژئوفیزیک، نقشهشناسی،  متخصصان باستان
 .کنند شناسی و یافتن روشهایی براي فعالیتهاي حفاظتی با یکدیگر همکاري می باستان

این پروژة فرعی پیرامون مرمت و بازسازي میراث فرهنگی است و سرفصلهاي :  پروژة دوم §
 : دهد زیر را پوشش می

وشهاي جدید علمی و فناورانه براي پژوهش پیرامون ایجاد رارزیابی پیشرفت  ¨
 ؛...وضعیت نگهداري از آثار میراث فرهنگی مانند نقاشیها، ساختمانهاي تاریخی، و 

 ایجاد مواد و روشهاي کاري جدید براي مرمت و حفظ آثار میراث فرهنگی؛ ¨
 ارزش نمودن و هاي کاري فنی و قانونی جدید براي جلوگیري از بی ایجاد رویه ¨

 .نداشتن توجه به آثار میراث فرهنگی در ایتالیا
هدف این پروژه کاستن . این پروژة فرعی پیرامون حفظ حافظۀ فرهنگی است:  پروژة سوم §

. میزان فساد و خرابی شیمیایی، فیزیکی، و زیست ـ محیطی منابع چاپی و غیرچاپی است
  : طور ویژه این پروژه با فعالیتهاي زیر سر و کار دارد به

  طالعه روي خرابی کاغذ بر اثر عوامل زیست ـ محیطی و فیزیکی ـ شیمیایی،م ¨
مطالعه روي مواد و روشهاي کاري جدید مرمت کتابها و مدارك آرشیوي  ¨

 دیده، آسیب
 .مطالعه روي مرمت و بازسازي تصاویر، فیلمها، و نوارهاي مغناطیسی کامپیوتري ¨
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  :است
هاي باستانی و نوین، ویژگیهاي زیست ـ محیطی، 1».اي.ان.دي«مطالعه روي  ¨

  شناسانۀ جمعیت انسانی ایتالیا؛ ژنتیکی، و آسیب
 هاي باستانی و نوین ایتالیا؛ تهیۀ آرشیوها و نگهداري از ژنهاي جامعه ¨
 .گیاهی و حیوانی از بین رفتههاي  تهیۀ آرشیوها و نگهداري از گونه ¨

ها و مؤسسات مانند آن تمرکز دارد و مسائلی  این پروژة فرعی بر فعالیت موزه:  پروژة پنجم §
فعالیتهاي اختصاصی این . گیرد برداري از آنها را در بر می چون مدیریت، نمایش آثار، و بهره

  :اند از پروژه عبارت
  ها؛  مدیریت بهتر انواع مختلف موزهایجاد روشهاي نوآورانه براي سازماندهی و ¨
 مرمت و نمایش وسایل و ابزارهاي موسیقایی؛ ¨
 اي؛ رسانه برداري از فناوریهاي چند بهره ¨
 .ها و صنعت گردشگري برداري از موزه همکاري متقابل بین بهره ¨

  نهادهاي اجرایی و محصوالت. 15-9-2
حقیقـاتی، نهادهـاي عمـومی، و       در پروژة حفاظت از میراث فرهنگی گروه زیـادي از مؤسـسات ت            

مروري بر نتایج . اند وجود آورده   شرکت دارند و محصوالت زیادي را به       خصوصیشرکتهاي تجاري   
  .شود  در ادامه ارائه می2001 تا 1997هاي انجام شده در سالهاي  و برنامه

  1999 تا 1997بندي نهادهاي اجرایی در سالهاي  توزیع و بودجه. 15-9-2-1
ــراي دورة زمــانی طبــق آمــار و ــا 1997 ارقــام موجــود ب  نهــاد فعــال 345 در مجمــوع 1999 ت

  :اند کنندة حمایت مالی در این پروژه مشغول بوده دریافت
  

  نهادهاي فعال در پروژة حفظ میراث فرهنگی. 18جدول 

  )بیلیون لیر(اعتبار مالی   تعداد  نهادهاي فعال
  21651  205  مؤسسات دانشگاهی
  9877  83   شوراي ملی تحقیقاتمؤسسات وابسته به
  3810  34  نهادهاي عمومی
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عنوان نتایج این پروژه تـا سـال     محصول مختلف به1000طور تقریبی ظهور  ، به2000در سال   
این محصوالت شامل فناوریها و تجهیزات جدید، روشها و ثبـت اختراعهـا،          . رفت   انتظار می  2001

محـصوالت فناورانـه   . اي اسـت   افزارها، محصوالت چاپی و چندرسـانه       اطالعاتی و نرم  پایگاههاي  
طـور پایـدار وضـعیت آثـار و بناهـاي تـاریخی را        براي مثال یک سیستم نمایش از راه دور که بـه          

در . دهد یا یک روش جدید براي از بین بردن نقاشـیها از روي بناهـاي تـاریخی اسـت         نمایش می 
ائل مهم این است که چگونه دانش و محصوالت ایجاد شده در این پـروژه را     این میان یکی از مس    

هـاي ایتالیـایی و       در این راستا تعـدادي کارگـاه آموزشـی و مقالـۀ علمـی در مجلـه                . نشان بدهیم 
المللی منتشر شده است، اما بدیهی است که بهترین مجرا براي عرضۀ محصوالت ایجاد یـک                  بین

  . درگاه اختصاصی است
  

  محصوالت پروژة حفاظت از میراث فرهنگی. 19 جدول

  تعداد نتایج مورد انتظار  نوع محصوالت
  200  پایگاههاي اطالعاتی

  300  هاي ثبت اختراع تجهیزات، فناوریها، روشها، و پروانه
  250  اي محصوالت انتشاراتی و چندرسانه

  250  سایتهاي ویژه افزارها و وب نرم

  مؤسسات و محققان میراث فرهنگی ایتالیاپایگاه اطالعاتی . 15-9-2-2
در چارچوب پروژة حفاظت از میراث فرهنگی، یک پایگـاه اطالعـاتی از شـرکتها و پژوهـشگرانی               

در اینجا تعریف گستردة میـراث فرهنگـی   . کلی یا جزئی در حوزة میراث فرهنگی ایجاد شده است        
شـناختی، میـراث      ی، میـراث زبـان    شناسـی، سـاختمانهاي تـاریخ       آثار هنري، آثار و بناهاي باستان     

انـدازهاي طبیعـی، آداب و    مکتوب، آرشیوهاي زیست ـ محیطی و قومی ـ نـژادي، کتابهـا، چـشم     
  .گیرد را در بر می... رسوم عامه، و 

شناسی، روشهاي شناسایی، فعالیتهاي مربوط بـه مرمـت و بازسـازي، میـراث مکتـوب،              باستان
هـا شـش حـوزة موضـوعی اصـلی ایـن پایگـاه         و موزهمیراث زیست ـ محیطی و قومی ـ نژادي،   

بنـدي مـدخلهاي      وجـو و دسـته       کلیدواژه براي جست   500دهند که حدود      اطالعاتی را تشکیل می   
این پایگاه در پنج زبان ایتالیایی، انگلیسی، فرانسه، آلمـانی،  . اطالعاتی آن در نظر گرفته شده است     
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تـا زمـان   .  عدد از آنها به پژوهشگران تعلق داشت2002شرکتهاي کوچک و متوسط مرتبط بود و       
بنـدي   طبق دسـته .  رکورد اطالعاتی را در بر گیرد 20000ه این پایگاه    رود ک   پایان پروژه انتظار می   

  :توان بیان کرد که و تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس موضوعات مهم این پروژه، می
 و شناسایی آثار فرهنگی مرتبط با   بیشتر مؤسسات به فعالیتهاي مرمت و بازسازي، §

 .شناسی و حفاري مشغولند باستان
اندکی در بخش میراث مکتوب مشغولند و بیشتر با مواد و منابع چاپی سر و کار  تنها تعداد  §

 .دارند
 .کند  محیطی و قومی ـ نژادي فعالیت نمی اي در بخش آرشیو زیست ـ  هیچ مؤسسه §
 .اند ها، بیشتر مؤسسات بر روي ایجاد خدمات و نظامها کار کرده  در بخش موزه §

  هنگیایجاد درگاهی براي میراث فر. 15-9-3
دست آمده از این پروژه، یک درگاه اینترنتـی طراحـی شـده اسـت کـه             بر اساس دانش و نتایج به     

کند و به مؤسسات، نهادها، شرکتها، پژوهـشگران، و          محصوالت بخش میراث فرهنگی را ارائه می      
حـساب   عنوان یک بخش مرجع مهم در حـوزة میـراث فرهنگـی بـه       دهد و به    متخصصان ارائه می  

اي از منابع برتر خواهد شد که محصوالت و فناوریهـاي            مچنین این درگاه شبکۀ مجازي    ه. آید  می
این درگاه . هاي تجارت الکترونیکی در آن به فروش رساند      وسیلۀ برنامه     توان به   دست آمده را می     به

 به عنوان یک پروژة ایتالیایی افتتاح شـده اسـت و بخـشهاي زیـر را شـامل      2002در ابتداي سال  
  :دشو می
  کنند؛ دسترسی به پایگاههاي موضوعی ویژه را فراهم می:  پایگاههاي اطالعاتی §
ارائۀ خدمات وابسته به حفاظت از میراث فرهنگیِ هدف نهادهاي عمومی، :  فناوري §

عالوة فرصتهایی براي نوآوري در مؤسسات بخش میراث فرهنگی جزء وظایف این  به
 .بخش است

ها، کتابهاي آموزشی،  نامه اي مانند شیوه چاپی و چندرسانهارائۀ محصوالت :  انتشار منابع §
هاي آموزشی جزء وظایف این بخش ».دي.وي.دي«، و ».دي.سی«نوارهاي ویدئویی، 

 .است
خدمات مرتبط با سازماندهی همایشها، کنفرانسها، گردهماییها، و کارگاهها را :  رویدادها §
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فرصتهاي شغلی جدید مرتبط با فناوریها، تجهیزات، و روشها مانند :  و کارهاي جدید  کسب §
 .کند فعالیتهاي شناسایی آثار و مرمت و بازسازي آنها را ارائه می

اطالعاتی پیرامون فعالیتهاي علمی و فناورانۀ مؤسسات میراث فرهنگی را ارائه :  مؤسسات §
 .کند می
 .کند المللی پیرامون فعالیتها و موفقیتهاي علمی را برجسته می اخبار بین:  اخبار علمی §

  به وزارت علوم و تحقیقات علمـی ایتالیـا پیـشنهاد   1999در راستاي توسعۀ این پروژه، در سال   
صـورت   شد که براي ایجاد یک درگاه اینترنتی میراث فرهنگی مرتبط با منطقۀ اروپا این پروژه بـه               

شـوراي  . زیر نظر آژانس اروپایی میراث فرهنگی ارائـه شـود  » کاویور«یک پروژة اروپایی با عنوان    
مایت مـالی  ح. کند عنوان سازمان همکار ایتالیایی در این پروژه همکاري می   ملی تحقیقات ایتالیا به   

 درصد خواهـد بـود و منـابع مـالی دیگـري نیـز از کـشورهاي                55ایتالیا براي این پروژه در حدود       
  .اطریش، اسپانیا، سوئد، و یونان فراهم خواهد شد

  1 صنعت محتواي دیجیتالی در مالزيۀتوسع. 15-10
مون توسـعۀ  اي براي اشتراك دانش پیرا  جلسه2007 آوریل  10بنیاد مشارکتهاي قرضی مالزي در      

صنعت محتواي دیجیتالی در مالزي برگزار نمود تا رشد و توسعۀ محتواي دیجیتالی در این کـشور                
، 2ایهـا   نماینده از مراکز مختلف از جمله مؤسـسۀ توسـعۀ چندرسـانه      100نزدیک به   . را آسان نماید  

همایش حـضور  ایهاي خالق در این   رسانه  وزارت علوم، تحقیقات و نوآوري، و اعضاي اتحادیۀ چند        
  :برخی از هدفهاي برگزاري این همایش عبارت بود از. داشتند
 معرفی و اشتراك دانش و تجربیات این صنعت با شرکتهاي موجود در فضاي فناوري  §

 اطالعات و ارتباطات؛
سازي براي نهادهاي موجود و بالقوه و  اي براي فرصتهاي همکاري و شبکه مشی  ایجاد خط §

 قش در این صنعت؛دیگر مؤسسات داراي ن
 تشویق و ایجاد آگاهی بیشتري نسبت به تمام اکوسیستمهاي بخش فناوري اطالعات و  §

گذار نوآور و  عنوان سرمایه ارتباطات پیرامون نقش بنیاد مشارکتهاي قرضی مالزي به
  .کنندة توسعۀ بخشهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و داراي رشد باال آسان

خش مهم توجه به مسائل و چالشهاي موجود و تهیـه یـک راهنمـاي    این همایش بر روي دو ب  
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  . تمرکز داشت1مسیر
کننـدة توسـعۀ بخـشهاي فنـاوري      گذاري نوآور و آسـان  بنیاد مشارکتهاي قرضی مالزي سرمایه 

عنـوان یـک مؤسـسۀ         بـه  2002اطالعات و ارتباطات و داراي رشـد بـاالیی اسـت کـه در سـال                 
 بیلیـون روبـل مـالزي را از بانـک     6/1این بنیـاد مبلـغ   . ه استزیرمجموعه وزارت دارایی ثبت شد    

هـاي بخـشهاي فنـاوري اطالعـات و          گـذاري در پـروژه      المللی ژاپن براي سرمایه     همکاریهاي بین 
  . ارتباطات و داراي رشد باال وام گرفت

  وضعیت دولت مالزي د راستاي توسعه محتواي دیجیتالی. 15-10-1
مـشی اصـلی    عنوان خـط   به8662اي مالزیایی  رتباطاتی، و چندرسانه  استراتژي خدمات اطالعاتی، ا   

. استفاده شده در رشد و توسعۀ بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در مالزي استفاده خواهـد شـد                 
عنوان یکی از بخشهاي با رشد باال شناسـایی          توسعۀ محتواي دیجیتالی در نهمین برنامۀ مالزي به       

اي و  قیت و آگـاهی از اتحـاد اسـتراتژیک بـا همکـاران منطقـه      شده است که هدف آن ترویج خال  
 میلیـون روبـل   150اي بـا مبلـغ    به همین دلیل دولت بودجه. وجوي بازارهاي صادرات است   جست

وزارت علـوم، تحقیقـات، و   . مالزي را براي توسعۀ محتواي دیجیتالی محلی اختـصاص داده اسـت       
هشی به افـراد و شـرکتهاي کوچـک و متوسـط ارائـه      صورت بورسهاي پژو نوآوري این اعتبار را به  

ها شامل انیمیشن و بازیهاي کامپیوتري، یـادگیري الکترونیکـی، محتـواي     دامنۀ این پروژه . کند  می
  . سازي، و واقعیتهاي مجازي است میراث فرهنگی، تجارت الکترونیکی، و شبیه

عنـوان یکـی از      اي خالق بـه   ایه  وزارت اقتصاد و دارایی مالزي مسئول توسعۀ صنعت چندرسانه        
بنیـاد مـشارکتهاي قرضـی مـالزي بـراي مثـال            . موتورهاي اصلی رشـد و توسـعۀ مـالزي اسـت          

اي از رقابتهاي محتـواي خـالق را در سـال گذشـته بـا تـشویق اسـتفاده از فناوریهـاي                        مجموعه
ان مـسئول  عنـو   این بنیـاد بـه    . دیجیتالی براي تولید محتواي خالق با کیقیت باال آغاز نموده است          

ارزیابی بورسهاي پژوهشی سه حوزة مهم تمرکز را شامل انیمیشن، محتواي سیار، و سـرگرمیهاي             
عالوه بر این بنیاد، وزارت علوم، تحقیقات، و نوآوري نیز پژوهـشی            . آموزشی شناسایی نموده است   

ي ملـی  هدف از مطالعـۀ اسـتراتژ  . کند را براي ترویج رشد و توسعۀ صنعت محتواي محلی اجرا می    
گیري استراتژیک مالزي و رسیدن به یک مـدل تجـاري بـراي توسـعۀ           توسعۀ محتوا، تعیین جهت   

مدلی که شاخصهاي عملکرد مهم طرحهـاي اجرایـی و شاخـصهاي توسـعۀ محتـوا را          . محتواست
  . مشخص نماید
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هـر چنـد   . کننـد  فزایش دسترسی به بازار و مدلهاي تجاري براي افزایش درآمد خـود ایجـاد مـی             ا
فرصتهایی مانند بازارهاي بزرگ وجود دارد اما این صنعت همچنان داراي مـشکالت و چالـشهایی      

همانطور که دولت به توسعۀ این صنعت متعهد است، باید به برخی چالشهاي اساسی پـیش                . است
  .دیگر مشکالت این صنعت توجه نمایداز توجه به 

  خالصۀ مسائل و چالشها و تهیۀ راهنماي مسیر. 15-10-2
 اعتبارات. 15-10-2-1

عنوان مبنـاي ایـن    آمیز روشنی که بتواند به هیچ گزارش موفقیت: کمبود اعتبارات براي این صنعت   
جیتـالی در مـالزي   دهد که صنعت محتواي دی این حقیقت نشان می. صنعت تلقی شود، وجود ندارد  

ــه اســت   ــرة ارزش نیافت ــوز جایگــاه واقعــی خــود را در زنجی ــد اســت و هن ــۀ تول . هنــوز در مرحل
کننـد، حاضـر بـه      گذاران نیز به دلیل خطرهاي زیاد اقتصادي که این طـرح را تهدیـد مـی                 سرمایه
ن روبلـی   میلیـو 150هاي اعتباري موجود همانند اعتبار       برنامه. گذاري در این بخش نیستند      سرمایه

رود که دولت اعتبـار بیـشتري را    انتظار می. مالزي بر اساس نظر متخصصان این صنعت ناکافیست 
وجود آورد که اعتبارات از بخشهاي غیردولتی بـه ایـن صـنعت وارد            در نظر بگیرد یا مدلهایی را به      

  .شوند
بـین  : از دارنـد آمیز به محصوالت قابل فروش در بـازار نیـ    گذاري مخاطره    شرکتهایی با سرمایه  

آمیـز   گـذاري مخـاطره   دسـت آوردن اعتبـار از شـرکتهاي سـرمایه        شرکتهاي خالق محلی براي به    
آمیز در شرکتهاي کوچـک بـه         مؤسسات اعتباري مرتبط با اعتبارات مخاطره     . چالشهایی وجود دارد  

اي جهـانی    اگرچه این یک سناریوي محلی و پدیده      . کنند  گذاري نمی   توانند سرمایه   اي که می    اندازه
ها عالوه بر داشـتن       آمیز تمایل دارند که بدانند آیا پروژه        گذاران مخاطره   در این میان، سرمایه   . است

وسـیلۀ یـک طـرح     شـوند، بـه   تیم مدیریتی توانا و متعهد که با تقاضاي بالقوه در بازار حمایت مـی          
باید ثابت کنند کـه  شرکتهاي محلی براي گرفتن اعتبارات    . تجاري قوي قابل رشد و ترقی هستند      

دانیم تولید محتواي دیجیتالی شـامل     که می   چنان. فروش برسد   تواند در بازار به     محصوالت آنها می  
گرچـه  . ، و تولید نهایی محـصول اسـت      1سه مرحلۀ تهیۀ الگو، فرایند تولید محصول جدید در بازار         

 محصول جدید در بازار را پـیش       خواهند وارد بازار شوند، نیاز دارند تا فرایند تولید          شرکتهاي که می  
از نظر مالی، این امر به معنـی تعهـدات مـالی    . از تولید نهایی محصول در مقیاس بزرگ اجرا کنند       

 میلیون روبلی وزارت علوم، تحقیقات، و نـوآوري مـالزي           150اعتبار  . بیشتر در این دو مرحله است     
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  .شرکتها در تأمین اعتبار اضافی براي بازاریابی و تولید محصول نهایی کمک نماید
  رو مسیر پیش. 15-10-2-2

دولت ممکن است به ایجاد یک نهـاد جدیـد بـراي تـأمین اعتبـار و مـدیریت صـنعت محتـواي                        
الیتهـاي وابـسته بـه امـور اداري انجـام           این امر با هـدف کـاهش روابـط و فع          . دیجیتالی بیندیشد 

دولـت  . تأمین اعتبار در بخش فرایند تولید محصول جدید داراي بیشترین اهمیـت اسـت             . شود  می
باید مشخص کند که چه نهادهایی باید در اکوسیستمها نقش داشـته باشـند و چـه نقـشی را ایفـا             

انند به تأمین اعتبار در مراحل مهـم       تو  آمیز می   گذاري مخاطره   براي مثال، شرکتهاي سرمایه   . نمایند
توانـد مـشاوره و کمـک بـراي           توسعه تشویق شوند، حال آنکه یک آژانس ملی ترویج تجارت می          

  .المللی را در این زمینه فراهم کند همکاریهاي بین
 توسعۀ مهارتها. 15-10-3

براي این عنوان نیازي ضروري  یابی دوباره به یک برنامۀ مهارت:  کمبود استعدادهاي خوب §
صنعت ارائه شده است تا اطمینان حاصل شود که استعدادهاي این صنعت همواره از نظر 

این صنعت به استعدادهایی با مجموعۀ مهارتهاي . شوند دانش و مهارت روزآمد می
اي به  افزارهاي چندرسانه براي مثال، براي توسعۀ نرم. تخصصی و به تعداد زیاد نیاز دارد

در ارتباط با .  زبده نیاز است تا بازیهاي ویدئویی نسل بعد را آماده کنند نیروي200 تا 150
سازي، سه ماه آموزش نیاز است تا استعدادهاي بومی براي دسترسی به سطح میانگین  آماده
توانند با هدف هموار نمودن مسیرهاي  مقامات دولتی همچنین می. المللی رشد نمایند بین

براي مثال، . ارگماري استعدادهاي خارجی نیز نظر داشته باشندک انتقال دانش به مقررات به
سنگاپور افراد با استعداد خوبی را براي کمک به پیشرفت کمبود افراد با استعداد بومی خود 

وزارت علوم، تحقیقات، و نوآوري مالزي پیرامون توجه به نیاز به تقویت . کار گمارده است به
 .ته استآموزش این صنعت تالش بسیاري داش

گفته شد که این صنعت از نظر افراد با : آموختگان دانشگاهی  توسعۀ مهارتهاي دانش §
 دانشجویی که از دانشگاههاي گوناگون که هر 300 تا 200پس . استعداد دچار کمبود است

کاري انجام  شوند، چه آموخته می کنند، دانش هاي آموزشی خالق ارائه می ساله دوره
ظر کارشناسان، نهادهاي مرتبط با این صنعت از این عرضۀ ساالنه دهند؟ بر اساس ن می

هاي درسی دانشگاهی تنها مهارتهاي دانشی پایه را به دانشجویان  آگاهی دارند اما برنامه
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آنچه که این صنعت نیاز دارد تعداد زیادي از افراد با استعداد آموزش دیده و . وجود ندارند
 .باتجربه است

بر اساس یک توافق عمومی، نهادهاي دولتی و :  کمبود مجموعۀ مهارتها در صنایع پشتیبان §
آمیز پیرامون تولید  گذاري مخاطره و شرکتهاي سرمایهاي چون بانکها  مؤسسات مالی

شود که در صنایع  همچنین مشاهده می. داراییهاي فکري و توسعۀ محتوا درك اندکی دارند
پشتیبان تعداد افراد مشتاق و داراي نظرات و درك مشابه پیرامون محتواي دیجتال، بسیار 

 در پشتیبانی از رشد و توسعۀ کلی این صنایع همانند خدمات قانونی و مالی،. اندك است
اي خالق  شکاف دانشی از اینکه شرکتهاي چندرسانه. کنند این صنعت نقش مهمی ایفا می

ورود . کند دست آورند جلوگیري می هاي خود اعتبار مالی کافی به بتوانند براي ایده
طور مؤثري  هطوري هماهنگ شود که افراد بااستعداد ب آموختگان به این صنعت باید به دانش

گیري و توسعۀ  این صنعت براي جهت. کار گمارده شوند با توجه به تقاضاهاي صنعت به
این هیئت مشاور به سیاستها و . انداز خود به یک هیئت مشاور صنعتی نیاز دارد چشم

وسیلۀ وزارت علوم، تحقیقات، و  رهنمودهایی که به زودي در استراتژي ملی توسعۀ محتوا به
  .ه خواهد شد، وفادار خواهد ماندنوآوري تهی

 استراتژي ورود به بازار. 15-10-4

داشتن استراتژي ورود به بازار براي :  نبود استراتژي ورود به بازار در بین شرکتهاي محلی §
تولیدکنندگان محتوا بسیار مهم است و این چیزي است که شرکتهاي محلی از آن 

دهاي قابل توجهی در بازار پیرامون مهارتهاي بر اساس نظر کارشناسان کمبو. اند بهره بی
صنعت محتواي خالق در مالزي بیشتر یک فعالیت ایجاد . کسب و کار و ارائۀ آن وجود دارد

بنابراین، این صنعت . شده از سوي دولت است تا آنکه یک فعالیت مبتنی بر بازار باشد
فروش محتواي . ههایی نیاز داردگا المللی به تکیه ویژه هنگام رویارویی با بازارهاي بین به

. گاههاست وسیلۀ مشارکت در این بازارها یکی از تکیه المللی به مالزیایی به بازارهاي بین
المللی براي همکاریهاي داخلی و خارجی الزم  گرچه تعداد کمی از شرکتهاي استاندارد بین

ست و شرکتهاي است اما شرکت در بازارهاي و نمایشگاههاي تجاري به تنهایی کافی نی
این موضوع جایی را . فروشند، توجه کنند محلی باید به آنچه که در بازارهاي جهانی می

شود شرکتها در بازار  کند که انجام مؤثر پژوهش در آن موجب می براي پژوهش باز می



  ....ي کشورهاي خارجیهاها و ابتکار عملفصل پانزدهم ـ برنامه

: المللی عالوه بر تمرکز بر فرهنگ محلی در تولید محتواي مالزیایی  تمرکز بر بازارهاي بین §
ندگان محتواي با کیفیت کافی در مالزي وجود بر اساس مشاهدات انجام شده تولیدکن

. شود تولیدکنندگان نتوانند از مرزهاي مالزي فراتر روند این امر باعث می. ندارند
المللی  تولیدکنندگان محتوا براي گسترش فرصتهاي درآمدسازي خود باید به بازارهاي بین

بازارهاي جهانی خواستار آن به همین دلیل الزم است محتوایی را تولید کنند که . نفوذ کنند
ویژه مؤسسات آموزش عالی باید براي شناسایی  نهادهاي مرتبط با این صنعت به. باشند

هاي فرهنگی تولید دارایی فکري پژوهشهاي  المللی و جنبه داراییهاي فکري با پذیرش بین
تر است اینکه یک صنعت پیش از آنکه به سوي ایجاد  آنچه مهم. زیادي انجام دهند

داراییهاي فکري متعلق به مالزي حرکت کند باید بر آموزش گروهی از افراد بااستعداد در 
نهادهاي دولتی همانند بنیاد مشارکتهاي قرضی مالزي و . سطح کالس جهانی تالش کند

آوري تحقیقات صنعت و استراتژیهاي بازاریابی به  توانند در فراهم سایر نهادهاي مرتبط می
دولت و نهادهاي دولتی همچنین ممکن است . این صنعت کمک کنندشرکتهاي موجود در 

در این زمان، شرکتهاي محلی باید بر بهبود . اعتباراتی براي بازاریابی در نظر بگیرند
کننده در نظر  عنوان یک ابزار تعیین استراتژیهاي ورود به بازار خود تمرکز کنند و آن را به

کنندگان براي مثال   تولید شده از سوي استفادهآنها همچنین باید به محتواي. بگیرند
وسیلۀ افرادي که مستقل از یک شرکت تولید محتوا  اي تولید شده به محتواي چندرسانه

 در هر 1»یوتیوب«این امر اکنون یک روند رو به رشد است، سایت . هستند، نیز توجه کنند
 به افزایش ظرفیتهاي اندرکاران این صنعت دست.  ویدئو دانلود شده دارد50000روز 

  .شوند کنندگان تشویق می وسیلۀ استفاده اینترنتی خود براي بازار محتواي تولید شده به
 زیرساخت. 15-10-5

این صنعت به ایجاد بستري براي تشویق تولیدکنندگان :  نبود بستري براي تحویل محتوا §
دهنده و وجود  هاي توسعه طور برجسته شامل برنامه این بستر به. به تولید محتوا نیاز دارد

ویژه آنهایی که تازه  اندرکاران این صنعت، به پهناي باند وسیع و همیشگی است زیرا دست
همچنین اپراتورهاي . اند دهندة بیشتري بوده هاي توسعه اند نیز خواستار برنامه وجود آمده به

دانند و معتقدند  نمیتلفن همراه محتواي تولیدشده در مالزي را براي تلفنهاي همراه بهینه 
در رابطه با . براي رشد محتواي مربوط به تلفن همراه باید به شکاف موجود بیشتر توجه کرد
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پهناي باند وجود . اي دیگر وجود دارد، پرداخت کنند باالتر از آنچه که در بازارهاي منطقه
کننده  عنوان عوامل تعیین ها به وسیع و استفاده از خدمات اینترنت در قالب استفاده از شبکه

  .اند در صنعت توسعۀ محتوا بیان شده
وسیلۀ افراد باتجربه  گویی به نیازهاي جاري صنعت تسهیالتی فراهم و به          الزم است براي پاسخ   
هرچنـد  . یابند و همسان با استانداردهاي صنعت رشد کنندافزارها ارتقا   نرم. مدیریت و روزآمد شوند   

رعایت تعادل در این ارتقا ضروري است به این مفهوم که نباید بدون اینکه بخواهیم از هر چیـزي              
اندرکاران صـنعت بایـد    در این میان دست. رسد، استفاده کنیم   تر و بهتر بنظر می      که در ذهن بزرگ   

صورت بهینـه بـراي ایجـاد اتـصاالت      هاي مختلف پهناي باند به  از تمام تسهیالت موجود و فناوری     
 2003هـدف مـالزي از معرفـی برنامـۀ ملـی پهنـاي بانـد خـود در سـال                     . مناسب استفاده کننـد   

بـا ایـن وجـود،    .  بود 2007 مگابایت در هر ثانیه تا سال        20آوري سرعت اتصال پهناي باند        فراهم
 512 مگابایت در هر ثانیه براي دانلود و سـرعت دانلـود           4اتصال پهناي باند ارتقایافتۀ کنونی تنها       

  . کیلوبایت در هر ثانیه براي واحدهاي مسکونی است
. در مجموع برنامۀ ابتکاري توسعۀ محتـواي خـالق دیجیتـالی، یـک دستورجلـسۀ ملـی اسـت            

شاورزي، یـا  هاي توسعه مانند برنامۀ ملی پهناي باند، برنامۀ ملی کـ            بنابراین باید مانند دیگر برنامه    
این صنعت به منـابع، نیـروي انـسانی، مجموعـۀ مهارتهـا،           . برنامۀ کالن صنعتی به آن توجه شود      

انـدرکاران بـراي      تـر اینکـه دسـت       از همه مهم  . ریزي دقیق نیاز دارد     زیرساختها، اعتبارات، و برنامه   
وسـعت  . دریزي شـده اسـت، تعهـد کـافی و پایـدار داشـته باشـن                دستیابی به آن چیزي که برنامه     
دست آوردن سهمی از بازار محتواي خالق جهانی به تالشی بزرگ،         بخشیدن به دسترسی براي به    

  .مندي آشکار دولت نیاز دارد اشتیاق به حرکت، و حمایت و عالقه
  1ایجاد آیندة دیجیتالی کشور نیوزیلند: استراتژي دیجیتالی. 15-11

اي بـا اسـتفاده     است که چگونه آیندة دیجیتالی این استراتژي دیجیتالی در پی پاسخ به این سئوال        
هـاي    از نیروي فناوري اطالعات و ارتباطات براي شهروندان نیوزیلنـد بـراي تقویـت همـۀ جنبـه                 

. در آینده دیجیتالی، بسیاري از چیزها براي بهتر شدن تغییر خواهنـد کـرد             . زندگی آنها ایجاد کنیم   
اي خـود را اداره کنـیم؟ چگونـه بـا یکـدیگر تعامـل             کارهـ   و  نتایج این تغییر در اینکه چگونه کسب      

بـا امکـان   . نماییم؟ و چگونه از دامنۀ وسیعی از خدمات دولتی استفاده کنیم، قابل مـشاهده اسـت              
دسترسی با سرعت باال، شهروندان نیوزیلندي خیلـی بهتـر بـا یکـدیگر، بـا چیزهـایی الزم بـراي              
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کننـد و بـراي ارزش بخـشیدن بـه       تاجران در رویارویی با فناوریهاي دیجیتالی به آن اعتمـاد مـی           
دسـت   مشتریان خود و ارتباط با بازارهاي جهانی براي رشد تجارتشان در استفاده از آن مهارت بـه           

تی، سفارشی شدن بر اساس نیازهاي افـراد، و تحویـل   استفاده از اطالعات و خدمات دول    . آورند  می
تر خواهد شد، افراد روستایی به خـدمات بهداشـتی و آموزشـی          اطالعات از کانالهاي مختلف آسان    

اي  دسترسی بهتري خواهند داشت، و اجتماعات علمی و پژوهشی ما با زیرساخت پیـشرفتۀ شـبکه           
  . حمایت خواهند شد
هاي میراث فرهنگی ملی و سـرمایۀ   مام مردم نیوزیلند به مجموعهمحور آینده، ت در جامعۀ دانش 

وسـیلۀ ارتبـاط و    اجتماعـات مـا بـه   . ملی پژوهش و دانش علمی دسترسی آسـان خواهنـد داشـت       
آموزند تا محصوالت و خـدمات    اعضاي جامعه می  . شوند  سازماندهی بهتر با یکدیگر قدرتمندتر می     
  .ندگی خود باالتر ببرنداطالعاتی خود را تولید نمایند و سطح ز

گیري نیوزیلند را براي پـنج سـال آینـده تعیـین خواهـد نمـود و        این استراتژي دیجیتالی، جهت  
کند که بودجۀ آنها پیش از این تعیین و نـسبت بـه    اقدامات مهمی را براي سالهاي آینده تعیین می     

ان که هدفهاي بلندمـدت  در این استراتژي براي رسیدن به این اطمین  . پرداخت آن تعهد شده است    
این استراتژي بـا دیگـر اولویتهـاي    . محقق خواهند شد، ساختاري براي ارزیابی پیشرفت وجود دارد 

نـسخۀ  . طـور دقیـق ارتبـاط دارد    دولتی مانند چارچوب رشد و نوآوري و توسعۀ پایدار نیوزیلنـد بـه          
ازخورد عمـومی و بحـث   دست آمودن ب  براي به2004نویس این استراتژي دیجیتالی در ژوئن    پیش

ــا گروههــاي تجــاري، صــنعتی، اجتمــاعی، متخصــصان،    ــۀ آن ب ــه شــد و در تهی و بررســی ارائ
این نظرهـا در  . اي مشاوره شد طور گسترده دهندگان بهداشت، پژوهشگران، و افراد دیگر به        آموزش

قیـده  کردنـد و ع  بازخوردها به شدت از این اسـتراتژي حمایـت مـی    .  فرم نظرخواهی گرد آمد    200
اندرکاران این استراتژي در اهمیت محتوا، ارتبـاط،          داشتند که جهت حرکت درست است و با دست        

  .و اعتماد و نیاز به توسعۀ آنها به میزان یکسان موافق بودند
انداز این استراتژي دولت مایل است تـا تمـام شـهروندان نیوزیلنـدي بتواننـد از فوایـد         در چشم 

این فواید شامل دسترسی سریع به منابع دانـش ملـی   . مند شوند  بهره فناوري اطالعات و ارتباطات   
شامل منابع فرهنگی، علمی، میراثی، آرشیوي، خبري، یا اجتماعی؛ خـدمات دولتـی سفارسـی بـر                  

تـر و     اطالعات دیجیتالی بیشتر و در دسـترس      . اساس نیازهاي افراد؛ و منافع اقتصادي بیشتر است       
به ایـن ترتیـب   . باط مردم با یکدیگر، فواید بیشتري خواهد داشت    ها براي ارت    گسترش بیشتر شبکه  

نیوزیلند در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطـات در پیـشبرد هـدفهاي اقتـصادي، اجتمـاعی، و       
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  .شود فعالیتهاي الزم ارائه شده است که در ادامه به آن اشاره می
  محتوا: چالش اول. 15-11-1

  :شود گویی به دو گرایش مهم مطرح می این چالش براي پاسخ
  جهانی شدن و گسترش دسترسی سریع به اطالعات؛ §
 .ایش دستیابی به فناوريها و رشد و افز  کاهش هزینه §

در این زمینه از فناوري اطالعات و ارتباطات بـراي گـشودن مخرنهـاي باارزشـی از اطالعـات         
دیجیتالی نشد، ایجاد محتواي جدید، شناسایی داراییهاي دیجیتالی موجود، و بهبـود دسترسـی بـه          

زنـدگی شـهروندان بـا    به این ترتیب اطالعات مهم الزم براي . منابع دیجیتالی استفاده خواهد شد    
  :شود دنبال کردن هدفهاي زیر فراهم می

 ؛2006 تهیه و آغاز یک استراتژي ملی محتوا تا سال  §
  ایجاد درگاه فرهنگیِ پیوسته؛ §
نامۀ  و پیشبرد دانش 1 اجراي آرشیو ملی میراث دیجیتالی و برنامۀ اطالعات زبان مائوري §

 نیوزیلند؛
 .وسیلۀ اعتبارات موجود  محتواي جدید بهسازي محتواي موجود و ایجاد  دیجیتال §
  :شود در این راستا اقدامات عملیاتی زیر توصیه می §
صورت پیوسته با مشخص  پذیر نمودن نیوزیلند به دسترس:  ایجاد استراتژي ملی محتوا §

نمودن داراییهاي اطالعاتی نیوزیلند و ایجاد یک چارچوب و سیاستهایی براي دسترسی 
به این . هاي باید و نباید دیجیتالی شوند  براي آنچه که از مجموعهشناسایی معیاري. ملی

ترتیب معماريِ اطالعاتی براي حفاظت و نگهداري، اشتراك، و مدیریت منابع دیجیتالی 
 .ایجاد خواهد شد

فراهم نمودن حضور پیوسته براي بخش فرهنگ، با ایجاد درگاهی از :  ایجاد درگاه فرهنگی §
 .المللی فراهم خواهد نمود یوسته را براي مخاطبان داخلی و بینرویدادها که دسترسی پ

سیستمی که روش مدیریت و دسترسی به آرشیوهاي دولتی را : 2»وي.آرك« ایجاد سیستم  §
کند  این سیستم روشهاي کاغذي را با یک پایگاه اطالعاتی پویا جایگزین می. دهد تغییر می

پذیر   تاکنون امکان1830ي دولتی را از سال و مستندسازي فعالیتها، رکوردها، و آژانسها
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  اعتماد: چالش دوم. 15-11-2
براي تمام شهروندان نیوزیلنـدي توانـایی و امنیـت اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و                

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات برخوردار باشـند و بـه   آنها باید از مهارت. هاي آن الزم است   فایده
اي که فناوري اطالعـات و ارتباطـات    وري و مزیتهاي اجتماعی براي توجه به بهره. آن اعتماد کنند 

کند، باید توانایی شهروندان را براي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ارتقـا داد و بـا      ارائه می 
  .کمک کرد تا در جهان پیوسته احساس امنیت کننددلیلهایی روشن به آنها 

سواد دیجیتالی مانند توانایی خواندن و نوشتن یک مهارت الزم براي زنـدگی و یـک ضـرورت         
رو  بدون آن افراد بـا خطـر از دسـت دادن فرصـتهاي شـغلی روبـه          . اقتصادي و نیز اجتماعی است    

با ایـن وجـود مهـارت و    . واهند داشتشوند و توانایی سهیم شدن در زندگی کامل جامعه را نخ         می
وجود آمدن هستند کـه   تهدیدهاي جدیدي در حال به. آموزش اگرچه مهم هستند، اما کافی نیستند  

هاي زیادي دارد، اما در معـرض   اگر چه اینترنت فایده. برند اعتماد ما را در محیط پیوسته از بین می      
تبهکـاران بـه دنیـاي     . وسها، و هکرهـا قـرار دارد      ها، ویر   اقدامات خرابکارانه تولیدکنندگان هرزنامه   

دولـت همزمـان بـا فعالیـت در     . انـد  بـرداري بـانکی راه یافتـه      برداري همانند کاله    جدیدي از کاله  
در این راسـتا   . رسانی باید به این خطرات و تهدیدها نیز رسیدگی کند           هاي آموزشی و آگاهی     برنامه

  : شوند هدفهایی دنبال می
  :توانمندسازيبا ي مرتبط  هدفها §

هاي آموزشی فناوري   بهبود سواد دیجیتالی شهروندان نیوزیلندي به کمک برنامه ¨
 .1هاي ابتکاري افقهاي دیجیتالی اطالعات و ارتباطات از جمله برنامه

وسیلۀ   توجه به کمبودهاي مهارتی در صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات به ¨
 . شروع شده است2005 که از سال 2اطاتبرنامۀ تسلط در فناوري اطالعات و ارتب

  :امنیتي مرتبط با  هدفها §
 آغاز اقدامات ملی امنیت کامپیوتري براي کاربران خانگی و تجارتهاي کوچک از  ¨

 .2005سال 
 . 2006ها تا سال  نامه  تصویب قوانین ضدهرز ¨

  :گیرد در راستاي تحقق این هدفها اقدامات عملیاتی زیر صورت می
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اي براي افزایش  اي فناوري اطالعات و ارتباطات که برنامه  توسعۀ حرفه ایجاد گروههاي §
 گروه در سراسر نیوزیلند اجرا 80اعتماد و توانایی معلمان در استفاده از فناوري است و در 

 .شود می
 10این بورس به :  اعطاي بورس پژوهشی براي معلمان در ارتباط با یادگیري الکترونیکی §

 کاربردهاي خالقانۀ فناوري اطالعات در فرایند آموزش و یادگیري معلم براي پژوهش در
 .شود هر ساله اعطا می

 کامپیوتر کیفی از 27000در این برنامه :  برنامۀ کامپیوترهاي کیفی براي مدیران و معلمان §
 . بین معلمان توزیع شده است2005فوریۀ 

رمهاي جدید همانند تهدیدات جرم الکترونیکی شامل ج: 1 ایجاد استراتژي جرم الکترونیکی §
شویی، توزیع گستردة تصویر فیلمها، و استفاده از اینترنت  اینترنتی، هک نمودن سایتها، پول

 . براي فروش مواد قابل اعتراض است
اي شامل یک درگاه اطالعاتی   دولت در نظر دارد شبکه:  درگاه اطالعاتی اینترنتی دولت §

 .هادهاي دولتی و ارتقاي امنیت ایجاد کنداینترنتی مرکزي را براي استفادة ن

  برقراري ارتباط: چالش سوم. 15-11-3
  :ما باید به دو چالش در این زمینه پاسخ دهیم

 . با وجود استفادة بسیار زیاد از اینترنت در نیوزیلند، پهناي باند موجود کم است §
 .کند ود میشود و رقابت را محد گذاري می  بازار کوچک نیوزیلند مانع از سرمایه §

دسترسی با سرعت بـاال باعـث    . وسیلۀ پهناي باند گسترده بسیار اهمیت دارد        برقراري ارتباط به  
 و براي تمـام  21نیازي براي اقتصاد قرن     این امر پیش  . شود  وري و رشد اقتصادي می      افزایش بهره 

  :شود در این راستا هدفهاي زیر دنبال می. هدفهاي دیگر در این استراتژي است
 .2006جراي شبکۀ پیشرفته براي ارتباط مؤسسات پژوهشی نیوزیلند به یکدیگر تا سال  ا §
 .2009 شهر تا سال 15هاي فیبري دسترسی آزاد در   ترویج و حمایت از شبکه §
ها، و   ایجاد شرایطی براي تمام مؤسسات عمومی اصلی مانند بیمارستانها، کتابخانه §

 .2010 گیگا بایت در هر ثانیه تا سال 1ریعِ شوراهاي محلی براي دسترسی به ارتباط س
  :گیرد در راستاي تحقق این هدفها اقدامات عملیاتی زیر صورت می
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فعالیت در جهت یک باند دسترسی آزاد از طیف فرکانسهاي : سیم  استفاده از طیف بی §
 .رادیویی براي تغییر پهناي باند

 مدرسۀ بدون شبکه یا با 350ارتقاي : ها  ارتقاي شبکۀ فناوري اطالعات و ارتباطات مدرسه §
 .شبکۀ کوچک

همکاري با صنایع و کاربران براي ایجاد هدفهايِ پهناي باند :  ایجاد هدفهاي عملکردي §
 .گیري پیشرفت این هدفها و هدف برقراري ارتباط انگیز و اندازه قابل توضیح، و چالش

  شکوفا نمودن پتانسیل اجتماعات: چالش چهارم. 15-11-4
  :شود الش در پاسخ به دو مسئلۀ زیر مطرح میاین چ
 و درك عالقۀ   ایجاد ابزارهاي الزم براي اجتماعات جهت واقعیت دادن به پتانسیل ابتکاري §

 .آنها
ویژه  برند، به ی اطمینان از اینکه تمام اجتماعات از فواید فناوري اطالعات و ارتباطات لذت م §

 .پذیر کاندسترسی به پهناي باند با سرعت باال و ام
تواند حس هویت و برقراري ارتباط با گروه خاصـی را تقویـت          فناوري اطالعات و ارتباطات می    

نماید، براي اجتماعات منزوي یا آنهایی که از زندگی کامل در زندگی اجتماعی محرومند، خـدمات         
گیـري   تصمیمدهد، و افراد را براي درگیري بیشتر در فرایندهاي دموکراتیک و        اي را گسترش      ویژه

ایـن اصـطالح   . منظور از جامعه در اینجا بیشتر جامعۀ جغرافیـایی اسـت   . در تمام سطوح توانا سازد    
در . اي یـا کـاري اسـت    شامل مؤسسات سنتی، قومی ـ نژادي، شغلی، و اجتماعات مجازي عالقه  

  :شود این راستا هدفهاي زیر دنبال می
 .2005ل  تأسیس بنیاد همکاریهاي اجتماعات مختلف در سا §
ها به مراکز اجتماعی و کسب و کارهاي  سازي از مدرسه  گسترش دستیابی به پروژة شبکه §

 .2005روستایی از سال 
 .دهندة اجتماعات  اجراي استراتژي اتصال §

  :گیرد در راستاي تحقق این هدفها اقدامات عملیاتی زیر صورت می
 مهارتهاي فناوري اطالعات و براي فراهم نمودن آموزش: 1 اجراي پروژة اجتماعات سایبر §

همچنین ایجاد فرصتهایی براي . ارتباطات براي افراد بیکار یا محروم در بازار کار محلی
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یک منبع اطالعاتی اینترنتی جهت فراهم کردن راهنماییها، اخبار، و : 1 شبکۀ اجتماعات §
 .ت اشتراك در سازمانهاي اجتماعی و داوطلباطالعاتی جه

  انتقال و تغییر شکل دولت: چالش پنجم. 15-11-5
  :که وسیلۀ فناوري توانمند، به طوري انتقال دولت به

 .ها تجربۀ بهتر و پایدارتري در رویارویی با دولت داشته باشند  افراد و حرفه §
 .ر کار کنند نهادهاي مختلف با دقت بیشتري با مشتریان و با یکدیگ §
صورت پیوسته و چه از کانالهاي دیگر، کاهش داده   هزینۀ تحویل و ارائۀ خدمات، چه به §

 .شود
همچنـین  .  شیوة اطالعات پیوسته مدنظر قرار دهد       را به » دیدگاه شهروند «کند    دولت سعی می  

ـ        دون درگاههایی را براي دسترسی افراد به تمام اطالعات الزمشان پیرامون یک موضوع خـاص، ب
در ایـن راسـتا   . کنـد  شوند، ایجاد می    وسیلۀ نهادهاي مختلف ارائه می      توجه به اینکه این خدمات به     

  :شود هدفهاي زیر دنبال می
اي و اینترنتی براي ارائه و تحویل اطالعات، خدمات، و  ، فناوریهاي شبکه2007 تا ژوئن  §

 کنندة یکدیگر خواهند بود؛ فرایندهاي دولتی الزم و تکمیل
 .وسیلۀ اینترنت ارائه خواهند شد ، عملیات و فعالیتهاي دولت به2010 ژوئن  تا §
  :شود براي تحقق این هدفها انجام فعالیتهاي زیر پیشنهاد می §
ایجاد زیرساخت دولت الکترونیکی براي پشتیبانی از :  ایجاد استراتژي دولت الکترونیکی §

استراتژي دولت الکترونیکی، هاي ابتکاري نهادها و بخشهاي مختلف جهت تهیۀ  برنامه
شامل برنامۀ احراز هویت، چارچوب قابلیت همکاري بین بخشهاي دولت الکترونیکی، و 

 .هاي دولتی شبکه
وسیلۀ  این برنامه رویکردي مشارکتی را به:  برنامۀ استراتژیک دولت محلی الکترونیکی §

 آن را آسان دهد و روند مقامات رسمی محلی در فعالیت با دولت مرکزي گسترش می
آوري اطالعات و خدمات، ترویج مشارکت شهروندان، و ایجاد  همچنین فراهم. سازد می

دیگر . ها را بر عهده دارد رهبري محلی عناصر توانمند کننندة الکترونیکی جامعه و حرفه
فعالیتهاي مهم این برنامه شامل بهبود دسترسی اجتماعات و کسب و کارهاي محلی به 
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براي شناسایی اینکه چگونه :  انجام مطالعۀ دامنۀ دسترسی پیوسته به اطالعات جغرافیایی §
سیلۀ درگاه و توان به بهترین شیوة به مجموعۀ اطالعات جغرافیایی نیوزیلند از جمله به می

  .جغرافیایی دسترسی پیدا کرد
  1جهش دیجیتالی: نروژ الکترونیکی. 15-12

مشی دولت نروژ در رشد اقتصادي و افزایش ایجاد        از سیاست و خط    2009پروژة نروژ الکترونیکیِ    
انجمنهـاي تحقیقـاتی   . کند  ارزش، شکوفایی، و توسعۀ رفاه و تغییر در بخش عمومی پشتیبانی می           

گـذاري در بخـش      باالي مهارت دیجیتالی در بین افراد جامعه، سطح بـاالي سـرمایه            برتر، سطوح 
 یافته عواملی  فناوري اطالعات و ارتباطات، و زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات خوب توسعه           

  .سازند هستند که امکان قرار گرفتن نروژ در بین کشورهاي پیشروي جهان را فراهم می
سـه طـرح ابتـدایی نـروژ     .  ارائـه شـده اسـت   2000ونیکی در ژوئن سال   اولین طرح نروژ الکتر   

هـاي   الکترونیکی با عنوانهاي نروژ الکترونیکی یک، دو، و سه بیـشتر توصـیفی عمـومی از برنامـه       
هاي ابتکاري فناوري اطالعات و ارتباطـات کـه از      برنامه. هاي مختلف بود    ابتکاري فعلی وزارتخانه  
. و بخشهاي اجرایی گذشته بودند، در یک چارچوب عمومی قرار گرفتنـد          ها    مرزهاي بین وزارتخانه  

 ارائه کرد، استقرار اصـول  2002 که دولت آن را در آوریل سال    2005هدف طرح نروژ الکترونیکی     
دهنـدة   اي نشان گزارشهاي پیشرفت منظم و دوره. مشیِ کلی دولت است کلی و ارائۀ سندي از خط     

طـرح نـروژ الکترونیکـیِ    . ري توسعۀ فناوري اطالعات و ارتباطات بودهاي ابتکا وضعیت این برنامه 
هـاي ابتکـاري و    برنامه. برداري از فرصتهاي ذاتیِ فناوري است طور کلی شناسایی و بهره  به 2009
دیگـر مـشارکت    ها با هدف ارائۀ منافع فناوري اطالعات و ارتباطات به اعضاي جامعه با یک              پروژه
انگیـز مواجـه اسـت     وژ با موضوعی نیازمند تالش زیاد و در عین حال هیجان  اکنون نر   هم. کنند  می

که نه تنها به فناوري اطالعات مـرتبط اسـت، بلکـه بـه راههـاي برقـراري ارتبـاط، کـار کـردن،               
ایـن سـه   . یادگیري، آموزش در بخش عمومی، و افزایش و تولید ثروت در جامعۀ نروژ مرتبط است 

  :کند هدف را دنبال می
 د جامعه در نروژ دیجیتالی؛ افرا §
  نوآوري و گسترش تجارت و صنعت؛ §
 . بخش عمومی هماهنگ و کاربر مدار §
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  هاي ابتکاري ها و برنامه پروژه. 15-12-1
. اي تمرکـز دارد  حـوزه  هاي ابتکـاري میـان   ها و برنامه  بر پروژه2009طرح کشور الکترونیکی نروژ     

ها و فرصـتهایی بـراي تعامـل بـین            ی، باید زمینه  براي داشتن یک کشور پیشرو در عرصۀ دیجیتال       
  .سطوح مختلف مدیریت، بخشهاي تجاري و صنعتی، و بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد کرد

هاي ابتکاري منجـر بـه تغییـر تعیـین      دولت هدفهاي مشخص و اولویتهایی را در اجراي برنامه      
تواننـد   تی و کسب و کارها مـی  کرده است و بر این مسئله تمرکز خواهد کرد که چگونه بخش دول            

در این راسـتا  . هاي ابتکاري گذشته، حال، و آیندة فناوري اطالعات و ارتباطات بهره ببرند        از برنامه 
دســت آوردن منــافع کیفــی، اجتمــاعی، فرهنگــی، و  توجــه بــه منــافع اقتــصادي و همچنــین بــه

ش دولتـی بایـد موجـب    بـرداري از فرصـتهاي دیجیتـالی در بخـ           بهـره . ساالرانه الزم اسـت     مردم
تواننـد خـدمات دولتـی را بهبـود بخـشند، مـشارکت بیـشتري در             آزادسازي منابعی شود کـه مـی      

  .فرایندهاي دموکراتیک ایجاد کنند، و موجب دسترسی بهتر به اطالعات شوند
هـا،   سوي پیشرفتهاي دیجیتالی، بخش دولتـی بایـد در بـسیاري از حـوزه           در راستاي حرکت به   

باید از تعـامالت افقـی و عمـودي در بـین بخـشها و بـین       . احد در نظر گرفته شود    عنوان یک و    به
اي از طرحهاي اولیۀ کشور الکترونیکی نـروژ         ارزیابی. سطوح مختلف مدیریت اطمینان حاصل شود     

هـاي ابتکـاري    هاي مشخـصی بـه برنامـه    دهد که در حوزه     انجام شد نشان می    2004که در پاییز    
ها به اشـتراك دانـش و       که در برخی حوزه     تري نیاز است، در حالی      ی قوي متمرکز بیشتر و هماهنگ   

هایی ماننـد اسـتانداردهاي فنـاوري اطالعـات، معمـاري            در حوزه . مهارتها نیاز بیشتري وجود دارد    
هاي ملی مهم فناوري اطالعات و ارتباطـات همـاهنگی            فناوري اطالعات، و هماهنگی بین پروژه     

  .شود تر توصیه می بیشتر و قوي
  استراتژي ملی براي امنیت اطالعات. 15-12-2

دولت نروژ در استراتژي ملی خود براي امنیت اطالعات چهار هدف کلی را براي امنیت اطالعـات          
  :اند از این هدفها عبارت. در جامعۀ نروژ تعیین کرده است

ی که در  زیرساختهاي حیاتی براي تبادل اطالعات الکترونیکی باید در رابطه با تهدیدات §
سیستمهاي اطالعاتی مهم باید طوري محافظت . معرض آنها قرار دارد، امن و قدرتمند باشد

قبول  شوند که ضررها و آسیبهاي ناشی از شکافهاي امنیتی تهدیدي بیشتر از خطرهاي قابل
  .بر آن وارد نسازند
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اتی و تبادل  ایجاد فرهنگ امنیت اطالعات در رابطه با استفاده و توسعۀ سیستمهاي اطالع §
امنیت اطالعات باید به عاملی اصلی در . الکترونیکی اطالعات در نروژ ضروري است

 .استفادة کاربران و تجارت نروژي از فناوري اطالعات و ارتباطات تبدیل شود
 نروژ باید زیرساخت عمومی قابل دسترسی براي امضاهاي الکترونیکی، احراز هویت  §

  انتقال ایمن اطالعات حساس داشته باشد؛کنندگان در ارتباطات، و شرکت
 در ارتباط با امنیت اطالعات باید مقرراتی هماهنگ، ساده، و با کاربردي روشن براي  §

کار برده  اي مؤثر و کافی به به این ترتیب معیارهاي الزم به شیوه. کاربران تدوین کرد
 .شوند می

  برنامۀ مهارتهاي دیجیتالی. 15-12-3
کارگیري فناوري اطالعـات و   تالش اصلی دولت در به) 2008-2004(دیجیتالی  برنامۀ مهارتهاي   

یک نظام نوین آموزشی تقاضاهایی را در زیرساخت، توسعۀ مهارتهـا، و         . ارتباطات در آموزش است   
هـاي   وسـیلۀ برنامـه   این برنامه نیازمندیهاي بیان شده را بـه      . کند  منابع آموزش دیجیتالی ایجاد می    

اي از یـک برنامـۀ ابتکـاري     شـبکۀ آمـوزش نمونـه   . کنـد  هاي متمرکز برآورده می هابتکاري و پروژ  
دیگـر بیاموزنـد و در یـک     هـاي یـک   آیند تا از تجربـه  متمرکز است که در آن مدارس گرد هم می     

  .فرایند همکاري سازمان خود را گسترش دهند
  درگاه اطالعاتی شهروندان: 1 منۀصفح. 15-12-4

 خدمات عمومی الکترونیکی پیوسته است کـه بـه همـۀ افـراد امکـان               طرح صفحۀ من، دفتري از    
صورت الکترونیکی بر اساس صفحۀ شخصی خود با سیستم ورود ایمـن بـه خـدمات           دهد تا به    می

اي براي کاربران اسـت کـه در آن اطالعـات مـرتبط         شده  این طرح خدمت تعریف   . دسترسی یابند 
 2005ایـن خـدمت تـا پایـان سـال         . سـترس اسـت   درباره و براي هر شهروند در یک مکان در د         

طـور مـداوم در حـال     دامنـۀ ایـن خـدمت بـه    . سایت نروژ در دسترس است  عنوان بخشی از وب     به
وسیلۀ ایـن طـرح     به2009اي، و شهري تا سال       تمام خدمات عمومی، ملی، منطقه    . گسترش است 

  .در دسترس خواهد بود
  2009رونیکی نروژ فهرست کامل هدفهاي طرح کشور الکت. 15-12-5
  : مشارکت دیجیتالی براي همۀ افراد §
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اینترنت دسترسی ندارند، فرصت دسترسی به خدمات پیوسته را در همسایگی خود 
 .دارند

 طرح سایتهاي رسمی معیارهاي کیفی  درصد تمام وب80، 2007 تا سال  ¨
 .کنند سایت نروژ را دربارة قابلیت دسترسی تأمین می وب

  : مهارتهاي دیجیتالی §
 مهارتهاي دیجیتالی پایه هم براي جلوگیري از محرومیت از بازار کار و هم براي  ¨

یک مرحلۀ مهم در توسعۀ توافقنامۀ . تر شدن کاریابی بسیار اهمیت دارند راحت
 با بخشهایی در بازار کار خواهد بود که دسترسی به اینترنت شامل همکاري دولت

هاي ابتکاري را با هدف جلوگیري از محرومیت افراد به دلیل نداشتن  برنامه
توسعۀ . مهارتهاي دیجیتالی پایه در وضعیتهاي شغلی ایجاد نماید و گسترش دهد

عنوان معیار  مهارتهاي دیجیتالی از سوي مسئولین مدیریت کار و رفاه اجتماعی به
شود که نداشتن چنین مهارتهایی در سیاست بازار کار   در شرایطی استفاده میالزم

داري که این مهارتها را ندارند، به بازار کار جلوگیري  از بازگشت گروههاي اولویت
 .کند می

 : با تأکید بر2008 قرار گرفتن مهارتهاي دیجیتالی در مرکز آموزش و تربیت تا سال  §
آموزان و  دانش: آموزشی عنوان ابزار کمک ت بهفناوري اطالعات و ارتباطا ¨

دانشجویان باید بتوانند از فناوري اطالعات و ارتباطات در یک روش ایمن، 
  .آگاهانه، و خالق براي توسعۀ دانش و مهارتهاي خود استفاده نمایند

فناوري اطالعات و : استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در موضوعات علمی ¨
یابی در موارد  عنوان بخشی از سیستم ارزش ید در دوران تحصیل و بهارتباطات با

 .هاي علمی ترکیب شود مرتبط، با تمام حوزه
باید روشها و ابزارهاي مختلفی ایجاد شوند تا مهارتهاي : مهارتهاي دیجیتالی ¨

آموزان و دانشجویان را براي اطمینان از رسیدن به سطوح مهارتی  دیجیتالی دانش
 .گیري کنند مشخص و اندازهبخش  رضایت

  : خدمات دیجیتالی به افراد جامعه §
عنوان گروه هدفشان  ، تمام خدمات تعاملی مرتبط که جامعۀ نروژ به2009تا سال  ¨
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 .کنند
 درصد کاربران خدمات عمومی دیجیتالی باید از این 80، 2009تا سال  ¨

 .خدمات راضی یا خیلی راضی باشند

  : حقوق دیجیتالی §
به شیوة الکترونیکی ، همۀ شهروندان باید بتوانند انتخاب کنند که آیا 2007تا سال  ¨

 باید با مقامات و نهادهاي دولتی در ارتباط باشند یا خیر؟
. نگر از وضع قوانین حق مؤلف انجام شود اي کلی ، باید نقد و بررسی2009تا سال  ¨

بخش آشکاري از این کار باید به کاربرد قوانین و مقررات حق مؤلف و سیستمهاي 
 .دیجیتالی بپردازدمحافظت فنی و گستردة مربوط به محتواي 

، همۀ نهادهاي عمومی باید امکان بازیابی الکترونیکیِ اطالعات 2009تا سال  ¨
 .اي آسان و ایمن فراهم نمایند شخصی هر فرد از جامعه را به شیوه

  : دسترسی دیجیتالی به دانش و فرهنگ §
اي تهیه شود که در آن طرحهایی براي دسترسی به   باید استراتژي2007تا سال  ¨

هاي آرشیوي، و منابع  ها، مجموعه اث فرهنگی از جمله فیلم، ادبیات، موزهمیر
اي از دانش و آرشیوهاي ملی به شکلهاي دیداري ـ شنیداري ارائه  ادبیات حرفه

هاي حق مؤلف و قوانین حافظت از  این استراتژي باید بر اساس توافقنامه. شود
 .اطالعات شخصی طراحی شود

اي ارائه شوند که از دسترسی  گونه شنهاد شده باید به، طرحهاي پی2009تا سال  ¨
اینترنتی به دانش و میراث فرهنگی و منابع تجربی براي تمام نهادهاي آموزشی و 

 .عامۀ مردم اطمینان حاصل شود
  : ایجاد ارزش، نوآوري، و بازسازي §

مند  ، تمامی صنایع و شرکتهایی که از مهارتهاي ابتکاري بهره2009تا سال  ¨
عنوان  ند تا از پتانسیل ابتکاري آن در فعالیتهاي تجارت الکترونیکی بهشو می

 .فرصتی مناسب استفاده نمایند، باید به این مهارتها مجهز شوند
 : خدمات دیجیتالی مطابق با نیازهاي تجارت و صنعت §

وسیلۀ درگاه  ، تمامی خدمات تعاملی مرتبط با کسب و کارها باید به2008تا سال 
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 درصد از گروه 30کم  تا این سال، دست. طور الکترونیکی انجام شود کاربرد، باید به
هدف براي دیگر خدمات الکترونیکی موجود باید از قالبهاي الکترونیکی ارتباطات 

 .نداستفاده نمای
 درصد از کسب و کارها باید از خدمات عمومی دیجیتالی راضی 70، 2008تا سال  ¨

 .یا بسیار راضی باشند
 : ایجاد ارزش افزوده بر اساس استفادة دوباره از اطالعات بخش عمومی §

وسیلۀ آن از  کار گرفته شود که به نگري به مشی کلی ، باید خط2008تا سال  ¨
هاي عمومی با هدف ایجاد ارزش افزوده و توسعۀ  استفادة دوبارة مؤثر از داده

 .خدمات خبري رایگان مطمئن شد
ارزیابی تأثیر رهنمودهاي استفادة دوباره در ایجاد ارزش و پیامدهاي آن براي  ¨

 . انجام شود2007نهادهاي رسمی باید تا سال 
هاي حقوقی ویژة استفادة دوباره از اطالعات بخش عمومی که با  توافقنامه ¨

دهاي اتحادیۀ اروپا پیرامون استفادة دوباره از اطالعات بخش عمومی رهنمو
 . بررسی و تغییر داده شوند2007تعارض دارد، باید تا سال 

 :پذیري  خرید الکترونیکی و افزایش رقابت §
، تمامی نهادهاي عمومی باید هدف، استراتژیها، و طرحهایی را براي 2007تا سال  ¨

وسیلۀ استفاده از فرایندهاي الکترونیکی تهیه  بهخرید و تهیۀ وسایل الزم خود 
 .نمایند

طور   درصد از حجم خریدهاي عملیاتی بخش عمومی باید به25، 2009تا سال  ¨
اي از بازار آزاد و بر اساس فرایندهاي الکترونیکی براي هماهنگی  کامل یا تا اندازه

 .با کسب و کارها انجام شوند
 :گذاري در تحقیقات  سرمایه §

گذاري در بخش تحقیقات به سه درصد از تولید  ، مجموع سرمایه2010ال تا س ¨
ناخالص ملی افزایش خواهد یافت که یک درصد آن از منابع عمومی تأمین 

براي اینکه نروژ به کشوري پیشرو در تحقیقات تبدیل شود، دولت در . شود می
 .استگذاري بر روي تحقیقات را افزایش داده  برنامۀ بودجۀ خود سرمایه
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 : سیم نیازمند اولویتهاي زیر  پیرامون جامعۀ بی1ارتباطات
l  افزار؛ میانجیهاي کاربري، مدیریت اطالعات و فناوري نرم  
l فناوري ارتباطات و زیرساخت؛ 
l پذیري آنها امنیت، محافظت از اطالعات و آسیب 
l چالشهاي اجتماعی، اقتصادي، و فرهنگی. 

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات اتحادیۀ اروپا  ، سهم نروژ از پروژه2009تا سال  ¨
 .باید به اندازة مشارکت مالی نروژ در این اتحادیه افزایش یابد

 : تعامالت دیجیتالی در بخش عمومی §
هم خواهد کرد، به  دولت زمینۀ تعامالت دیجیتالی را در بخش فرا2009تا سال  ¨

 : این ترتیب
l             همۀ ارتباطات غیرحساسِ رسمی بین نهادهاي بخـش عمـومی بایـد

اولین مرحلۀ این فرایند باید تا اواخـر  . صورت الکترونیکی انجام گیرد  به
  .ها اجرا شود  در وزارتخانه2007سال 

l   همـۀ نهادهــاي بخــش عمــومی بایــد از شناســۀ کــاربري و امــضاي
 .می خدمات مرتبط استفاده کنندالکترونیکی براي تما

  :باز هاي منبع  استفاده از استانداردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و برنامه §
، تمامی سیستمهاي اطالعاتی و فناوري اطالعات و ارتباطات در 2009تا سال  ¨

 .بخش عمومی باید از استاندارهاي باز استفاده نمایند
نداردهاي مدیریتی براي تبادل اطالعات و اي از استا ، باید مجموعه2006تا سال  ¨

 .مدارك ایجاد شوند
، استانداردهاي دولتی باید از تبادل اطالعات و مدارك در بخش 2008تا سال  ¨

 .عمومی راضی باشند
طور الکترونیکی در دسترس باشند و در  ، همۀ فرمهاي اداري باید به2008تا سال  ¨

 .یک رابط کاربري مشترك وجود داشته باشند
 اطمینان از شناسایی سودمندیها و روشهاي کاري جدید  §

دهی   درصد از نهادهاي بخش عمومی باید گزارش75کم  ، دست2009تا سال  ¨
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 .اند مستند نمایند جریان عادي کارها انجام داده
 شغل 300لی کسب و کارها با توجه به اسناد باید براي ، هزینۀ ک2009تا سال  ¨

 . کاهش یابد2004وقت معادل در مقایسه با سال  تمام

  2007-2005دار براي دورة زمانی  هاي ابتکاري اولویت برنامه. 15-12-6
 سازي؛ وسیلۀ وزارت مدرن  ایجاد درگاه اطالعات شهروندي صفحۀ من به §
وسیلۀ وزارت  رضایت کاربران در ارتباط با خدمات عمومی به انجام مطالعات ساالنه پیرامون  §

 ها؛ سازي با مشارکت سایر وزارتخانه مدرن
 ایجاد هدفهاي ملی براي مهارتهاي دیجیتالی همراه با انجام پژوهشهاي پیمایشی پیرامون  §

 ها؛ سایر وزارتخانهوسیلۀ وزارت آموزش و تحقیقات با مشارکت  مهارتهاي دیجیتالی به
وسیلۀ وزارت کار و  بینیهاي الزم براي جلوگیري از محرومیت از بازار کار به امات و پیش اقد §

 سازي؛ امور اجتماعی و وزارت مدرن
وسیلۀ وزارت آموزش  پذیري نتایج تحقیقات انجام شده با بودجۀ بخش عمومی به  دسترس §

 و تحقیقات؛
  فرهنگ و امور مذهبی؛وسیلۀ وزارت هاي میراث فرهنگی به پذیري به مجموعه  دسترس §
سازي با  وسیلۀ وزارت مدرن  ایجاد درگاه اطالعاتی تجارت و صنعت در بخش عمومی به §

 همکاري صنایع مختلف؛
وسیلۀ   برنامۀ عملیاتی براي خرید الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در بخش عمومی به §

 سازي؛ وزارت مدرن
یجیتالی در ارتباط با عملیات تجارت هاي ابتکاري مهارتهاي د  ایجاد و توسعۀ برنامه §

 وسیلۀ وزارت تجارت و صنایع؛ الکترونیکی به
 وسیلۀ وزارت حمل ونقل؛  ایجاد و توسعۀ خدمات الکترونیکی در بخش حمل و نقل به §
 ایجاد زیرساخت مشترك براي استفاده از شناسۀ کاربري الکترونیکی و امضاي الکترونیکی  §

 سازي؛  مدرنوسیلۀ وزارت در بخش عمومی به
 سازي؛ وسیلۀ وزارت مدرن  مدیریت بدون کاغذ و استفاده از سیستمهاي اتوماسیون اداري به §
وسیلۀ افزایش قابلیت همکاري بخشهاي مختلف با یکدیگر   بهبود ارتباطات الکترونیکی به §
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العاتی نروژ دیجیتالی وسیلۀ درگاه اط  دسترسی به تمام اطالعات رسمی جغرافیایی به §
 هاي دیگر؛ وسیلۀ وزارت محیط زیست با مشارکت وزارتخانه به
وسیلۀ وزارت   ایجاد و توسعۀ خدمات الکترونیکی در بخش سالمت و امور اجتماعی به §

  .بهداشت و امور اجتماعی
  1استراتژي دیجیتالی: انگلستان پیوسته. 15-13

زرگانی تجارت و صنایع، با همکاري بخـش صـنعت   واحد استراتژي دفتر نخست وزیري، وزارت با      
براي اینکه انگلستان را به کشور دیجیتالی پیشگامی در جهان تبدیل کنند و اولین ملتی باشند کـه         

  .برند، تهیۀ استراتژي دیجیتالی انگلستان را آغاز کردند شکاف دیجیتالی را از بین می
ـ            راي ایجـاد فرصـتهاي بیـشتر بـراي        استراتژي تهیه شده در این گزارش شامل طرحی ملـی ب

آموزان دبیرستانی است تا به کامپیوترهاي رومیزي و کامپیوترهـاي کیفـی البتـه بـا نظـارت               دانش
والدین دسترسی داشته باشند و راههاي جدید براي مقابله با جـرایم اینترنتـی شـامل یـک مرکـز                    

هـا    سسه براي حافظت از بچـه      شده از چند آژانش و مؤ       جدید ایمنی اینترنت براي کودکان تشکیل     
پذیري به فناوري بـراي آسـانی اسـتفادة           به این ترتیب اقداماتی براي بهبود دسترس      . ایجاد نمایند 

هاي آموزشی مهارتهاي پایه بـراي تمـام فراگیـران و ایجـاد        افراد ناتوان شامل فراهم نمودن دوره     
  .آدرس پست الکترونیکی براي آنها انجام گرفت

آمیز شهر فرهنگـی      سازي شده در رقابت موفقیت       مدل  2مچنین چالش دیجیتالی  در این پروژه ه   
واقـع    انگیز براي همکاري مقامات محلـی اسـت تـا راههـاي بـه               اروپا آغاز شد که فرصتی هیجان     

  .سازي خدمات عمومی ایجاد نمایند اي را براي مدرن  خالقانه و نوآورانه
انـداز خـود مبنـی بـر      ناسـبی در راسـتاي چـشم   در پنج سال اخیر، این پروژه پیشرفت بـسیار م         

 در شیوة پذیرش فناوري از سوي اقتصاد و      1999از سال   .  داشته است  3انگلستان توانمند دیجیتالی  
اي که انگلستان از جایگـاه پـایین گـروه     گونه وجود آمد به اي به  جامعۀ مدنی انگلستان تغییر اساسی    

پیـشگامی انگلـستان در     . تـر دیجیتـالی تبـدیل شـد       کنندة فناوري به یکی از پیـشگامان بر         تعقیب
انگلـستان همچنـین یکـی از       . هاي این پیشگامی در جهان است       تلویزیون دیجیتالی یکی از نمونه    

ترین بازارهاي تلفن همراه جهان را در دسـت دارد کـه اکنـون بـا تلفنهـاي          ترین و رقابتی    پیشرفته
انگلستان چـارچوب ارتباطـات از راه دور       .  کرده است  واقع عمیقی را بر بازار آغاز       نسل سوم تأثیر به   
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 در نـوآوري  1»کام آف«کار بسته است و با ورود فناوري  طور کامل به سرعت و به   اتحادیۀ اروپا را به   
  .نظارتی و غیرنظارتی همچنان پیشگام باقی مانده است

ن و یکـی از  تـری  در زمینۀ پهناي باند، انگلستان از یک کشور ضعیف بـه کـشوري بـا گـسترده                
تـا تابـستان   .  تغییـر کـرده اسـت   2ترین بازارهاي پهناي باند در کشورهاي عضو گروه هفت      رقابتی
هـا در حـال    هزینـه . انـد   درصد مردم به خدمات پهناي باند دسترسی یافته       99 بیش از    2005سال  

گـاه سـوم   پذیري، انگلستان جای از نظر رقابت. ها در حال افزایش است   کاهش و سرعت انتقال داده    
  .را بعد از ژاپن و کانادا داراست

با این وجود، اگر انگلستان قصد دارد در آینده پیشرفت کند، در بازارهاي رقابتی موفق باشـد، و              
از خدمات هرچه بیشتر و بهتر بهره ببرد، بایـد شـهروندان و مـدیران از زنـدگی و کـار در جهـان                      

العات و ارتباطات در زندگی کاري و همچنـین      فناوري اط . دیجیتالی مطمئن و آسوده خاطر باشند     
شیوة سازگاري و استفاده از ایـن  . هاي افراد فراگیر شده و نفوذ کرده است   طور روزافزون در خانه     به

بنـابراین الزم اسـت تـا    . کننـده خواهـد بـود    فناوري براي موفقیت و شکوفایی آینده الزم و تعیین       
ید که همگی از دسترسی به خدمات جدید و نوآورانـۀ در   وجود آ   کشورِ آزادي در جهان دیجیتالی به     

وسیلۀ کامپیوتر، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتالی، یـا هـر وسـیلۀ دیگـري        حال پیدا شدن در آن، به     
بـا ایـن وجـود هنـوز       . خطـر فعالیـت کننـد       اطمینان داشته باشند و بتوانند در محیطی ایمن و بـی          

طوري کـه    گروههاي اجتماعی مشاهده شده است، بهشواهدي بر وجود شکاف دیجیتالی در برخی    
تـرین    باید گفت هزینه، تنها یا حتی مهـم       . هاي دسترسی به اینترنت محرومند      افراد زیادي از فایده   

مانع براي استقبال مردم از اینترنت نیست، بلکه برخی افراد ممکن است اعتماد یا مهارتهـاي الزم              
واقع بخواهنـد از خـدمات پیوسـته بهـره           شته باشند، حتی اگر به    کارگیري از کامپیوتر ندا     را براي به  

آور  کننـد و از نقـش شـگفت    اي احـساس نمـی   سایر افراد بین اینترنت و نیازهایـشان رابطـه      . ببرند
  .خبرند فناوري اطالعات و ارتباطات و پهناي باند در تغییر شرایط زندگی و کار خود بی

فزایش آگاهی عمومی دربـارة اینترنـت و کنتـرل    دولت نقش آشکاري در کمک به گسترش و ا      
هدف ایـن پـروژه     . روشی سودمند براي همۀ اعضاي جامعه دارد        هاي اقتصادي و اجتماعی به      بازده

تبدیل انگلستان به کشوري پیشرو در رسیدن به برتریهاي دیجیتالی با ارائۀ خدمات عمومی اسـت          
رسـانی بـه مشتریانـشان نیـز        ترنت براي خدمت  کارگیري این   شکلی که از شرکتهاي پیشتاز در به        به

در واقع هدف کمک به حفاظت از مـشتریان در برابـر خطـرات    . تر عمل کند   پاسخگوتر و سفارشی  
کـارگیري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات           هدف دیگر بـه   . هاي تاریک جهان دیجیتالی است      جنبه
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از . یتالی در انگلـستان اسـت     براي کاهش محرومیتهاي اجتماعی و از بین بردن موفق شکاف دیج          
رو الزم است تا نیروي تغییردهندة فناوري اطالعـات و ارتباطـات را کنتـرل کـرد و پاداشـها و         این

نتایج مثبت این تغییر را با غلبه بر موانع موجـود بـر سـر راه اسـتقبال عمـومی مـردم بـراي همـه          
  .پذیر نمود دسترس

  فعالیتهاي اساسی دولت. 15-13-1
مطمئن شود که فناوري اطالعات و ارتباطات در متن آموزش قرار گرفته است و  دولت باید  §

بهره از این  شود تا کیفیت آموزش را براي همگان بهبود بخشد، افراد بی استفاده می
آموزشها را با این آن آشنا نماید و نوجوانان و جوانان را به مهارتهاي الزم براي محل کار و 

مام فراگیران فضاي یادگیري مجازي ویژة خود را خواهند داشت ت. زندگی خود مجهز نماید
. تا بتوانند فعالیتهاي خود را ذخیره کنند و در هنگام نیاز به آن دسترسی داشته باشند

آموزانی با درآمد  آموزان دبیرستانی، از جمله دانش همچنین این برنامه قصد دارد براي دانش
. وري اطالعات و ارتباطات در خانه را فراهم نمایدخانوادگی پایین، فرصت دسترسی به فنا

توانند امکانات الزم خود را با کمترین هزینۀ ممکن  ها می همچنین مطمئن شود مدرسه
یاب،  افزارهاي ویروس استفاده از نرم. وسیلۀ یک طرح خرید و تهیۀ ملی تأمین نمایند به

ستانداردهایی در بخشهاي این طرح عنوان ا هاي کنترل والدین به ، و برنامه1دیوارهاي آتش
 .شوند استفاده می

اي را تهیه و آن را به مقامات   دولت با همکاري بخش صنعت، استراتژيِ چالش دیجیتالی §
 در 2008کند تا در پایان سال  محلی و همکارانشان در بخش خصوصی و دولتی واگذار می

وسیلۀ فناوري  یت شده بهایجاد دسترسی محلی عمومی به خدمات عمومی پیشرفته و تقو
برنده این فرصت را خواهد داشت تا توانایی خود را براي تغییر . کار گرفته شود اطالعات به

نگر از فناوري براي تحویل خدمات مدرن به  وسیلۀ کاربردي کلی تحویل خدمات به
 .شهروندان مدرن، ثابت نماید

ع فناوري اطالعات و ارتباطات ترین محیط ممکن پیوسته با صنای  دولت براي ایجاد امن §
دفتر نخست وزیري با حمایت پلیس، مؤسسات خیریه، و صنایع مرکز ملی . کند همکاري می

ایمنی اینترنت شامل چند سازمان را تأسیس خواهد نمود تا از جرایم اینترنتی در انگلستان 
شدة  و کنترلجلوگیري نمایند و به والدین اطمینان دهند که فرزندان آنها در محیط امن 
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وزارت تجارت و صنایع با همکاري صنایع . هویت اینترنتی و پیوسته پیشتاز بازار شود
وجوي راههایی براي رویارویی با منابع نامناسب، استفادة مؤثرتر از  مختلف در جست

، و افزایش 1وسیلۀ والدین، دیوارهاي آتش، فناوري انسداد وب ي کنترل فرزندان بهها برنامه
 .آگاهی پیرامون بهترین عملکردها در ارائۀ خدمات پیوستۀ ایمن است

 دولت براي ایجاد محیط مناسب براي ایجاد محتواي پهناي باند خالق و نوآورانه فعالیت  §
وسیلۀ بخش  ي تأمین محتواي پهناي باند بهدر این راستا رهنمودهایی برا. خواهد نمود

انگلستان در گذشته در . شود دولتی تنظیم خواهد شد که از یک دورنماي صنعتی ارائه می
خواهیم  با این طرح جدید می. سیم پیشتاز بوده است فناوریهاي ارتباطات سیار و بی

حتوایی با هر وسیله، در انگلستان در امکان دادن به افراد براي استفاده و دستیابی به هر م
محتوا، چه یک ابزار تجاري، سرگرمی، . هر کجا، و هر زمان یکی از پیشتازان جهان باشد

یک درگاه اجتماعی، یادگیري الکترونیکی، یا تولید خود کاربران باشد، محرك اصلی و مهم 
 .افزایش استفادة مؤثر از فناوري اطالعات و ارتباطات است

وسیلۀ فناوري پیشرفته و  اي تحویل خدمات عمومی تغییریافته بهاندازي بر  دولت چشم §
عنوان بخشی از آن  به. انداز ارائه خواهد کرد اي براي دستیابی به این چشم استراتژي

روشی  تواند به استراتژي، دولت به این موضوع توجه دارد که این استراتژي چگونه می
طور کامل دیجیتالی انتقال  ک محیط بهکارش را به ی و سودمند و شایسته صنایع و کسب

وسیلۀ فناوري پیشرفته با هدف فراهم  خدمات بخش خصوصی تغییر شکل یافته به. دهد
پذیري بیشتر، بسیار محبوب و  سازي، راحتی و انعطاف نمودن شرایط انتخاب بیشتر، شخصی

 پیشرفته فرصت وسیلۀ استفادة مؤثر از فناوري اطالعات فرصت ایجاد شده به. اند رایج شده
اي براي تغییر شکل تحویل و ارائۀ خدمات عمومی براي دولت است که  استراتژیک و واقعی

 .باید ارزش آن را درك کند
 دولت متعهد است تا قابلیت دسترسی و آسانی استفاده از خدمات دیجیتالی را براي افراد  §

 .محروم از این خدمات و افراد ناتوان بهبود بخشد
جاد شبکۀ مراکز پیوستۀ انگلستان و افزایش دیگر نقاط دسترسی عمومی سعی  دولت با ای §

در پر کردن شکاف دیجیتالی دارد و کاربران بزرگسال را با انگیزه و مهارتهاي الزم براي 
 .کند استفادة گسترده از فناوري اطالعات و ارتباطات پشتیبانی می
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ترسی خانگی به کامپیوتر و اینترنت انجام هاي ابتکاري دس  دولت تغییرات الزم را در برنامه §
 .تر کند درآمد جذاب وکارهاي کم ها و کسب ها را براي خانواده دهد تا اجراي این برنامه می
سایتها و خدمات پیوستۀ دولتی مانعی براي  شود که در هیچ یک از وب  دولت متعهد می §

آگاهی کاربران پیرامون این همچنین . استفادة افراد ناتوان و معلول وجود نداشته باشند
 .دهد موانع را در هر دو بخش خصوصی و دولتی افزایش می

تر را   این اقدامات، امکانات و شرایط مناسب در ایجاد یک جامعۀ دیجیتالی اختصاصی §
رود بازار با ایجاد خدمات جدید و نوآورانه، کاهش  همچنین انتظار می. کند فراهم می

بنابراین . رسانی میزان استقبال و استفادة همگانی را باال ببرد ها، و افزایش آگاهی هزینه
کند تا دریابد آیا اقدامات بیشتري براي   وضعیت و شرایط را بررسی می2008دولت در سال 

 .از بین بردن هر نوع شکاف دیجیتالی باقیمانده الزم است یا خیر
نۀ فعالیتهاي یک وزراتخانه یـا واحـد   سازمانی، فراتر از دام واقع بین مسائل مطرح شدة پیشین به 

جدید دولت الکترونیکی دفتر نخست وزیري، و حتی فراتر از دامنـۀ فعالیتهـاي بخـش خـصوصی                 
بنابراین بسیار مهم است که فرایند یا ساختاري ایجاد شود که موجـب پیـشبرد اسـتراتژي                 . هستند

ت تجارت و صنایع بـراي ایجـاد   وزیري از وزار واحد دولت الکترونیکی دفتر نخست   . دیجیتالی شود 
  . کند ساختاري مناسبی براي اجراي استراتژي دیجیتالی پشتیبانی می

  اندازي دیجیتالی براي عصر دیجیتالی چشم: چالش دیجیتالی. 15-13-2
هـاي جدیـد در آن موجـود باشـد، بـر پایـۀ        براي ایجاد دیدگاهی که بستر بررسـی نوآورانـۀ ایـده        

سـازي دولتـی و همکـاري بـا روحیـۀ            ه باشد، و زمینۀ گسترش شـبکه      دستاوردهاي موجود بنا شد   
واقع نوآورانـه   انداز دیجیتالی به جویی سالم در آن وجود داشته باشد، چالش اصلی ایجاد چشم      رقابت

هـاي   انـداز بتوانـد زمینـه    طوري کـه ایـن چـشم    به. و خالق براي یک ناحیه، منطقه، یا شهر است       
دیجیتالی را شناسایی کند، و از آن براي رویـارویی بـا محرومیتهـاي    گسترش و استفاده از فناوري    

هــاي اســتفاده از آن را بــه صــنایع محلــی و  موجـود در کــاربرد فنــاوري اســتفاده نمایــد و فایـده  
  .شهروندانشان نشان دهد

ویژگیهـاي طـرح پیـشنهادي نبایـد از         . در این زمینه اجراي فرایندها و فعالیتهـایی الزم اسـت          
شـود   بینـی مـی   با این وجود، پـیش   .  تعریف شده از نظر دامنۀ نوآوري و تمرکز فراتر رود          انداز  چشم

  :کم باید پیشنهادها دست
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سی به اینترنت و غلبه بر موانع دسترسی به آن شامل نیاز به دسترسی انگیزشی  بهبود دستر §
هاي مهمی است که در طرح پیشنهادي باید به آن توجه  به خدمات عمومی پیوسته از نکته

اي مفصل براي تحویل و ارائۀ خدمات الکترونیکی  ها به استراتژي توجه به این نکته. شود
شود بلکه خدمات  رد تنها بر خدمات مبتنی بر وب تأکید نمیدر این رویک. منجر خواهد شد

الکترونیکی چندمجرایی مانند تلفن همراه و تلویزیون دیجیتالی که نفوذ بیشتري در بین 
 .برخی گروههاي محروم دارند، نیز مطرحند

رح یک ط. بینانه، معتبر، کارآ، و با احتمال باالیی از موفقیت باشد  طرح پیشنهادي باید واقع §
سازي خدمات بنا شود و هدف آن  گذاري موجود در پیشرفته برنده باید بر اساس سرمایه
سوي خدمات دیجیتالی نوسازي شده با کمترین هزینۀ ممکن  ایجاد تغییر شکل کامل به

 .باشد
 .انداز ارائه نماید پذیري چشم  این طرح همچنین باید شواهدي را مبنی بر دوام §
هاي داراي فرزند و طرحهایی است  هاي ابتکاري مرتبط با خانواده ه اولویت تمرکز بر برنام §

هاي آشکاري از بهبود پیشرفتهاي آموزشی مرتبط با دسترسی به اینترنت و  که در آن نشانه
 .شود کامپیوترهاي شخصی ارائه می

  :هاي زیر خواهد بود انداز دیجیتالی شامل مرحله این چشم §
 : انجام شود2005باید با طی مراحل زیر تا بهار ریزي است که   مرحلۀ اول برنامه §

ادارات تفویض قدرت شده نیز براي . 1کنندة دولتی تأسیس یک گروه هدایت ¨
 .شوند مشارکت و همکاري دعوت می

 .انداز توافق بر روي هدفها و مقاصد چشم ¨
 .شناسایی کارشناسان محلی ¨
و ساختاري ادارات  معیاري براي پاداشها با در نظر گرفتن مسائل دولتی ایجاد ¨

 .تفویض قدرت شده
 . انجام شود2005 مرحلۀ دوم فراخوانی است که باید تا تابستان  §
  : انجام شود2005تعیین برندگان محلی که باید با طی مراحل زیر تا پاییز :  مرحلۀ سوم §

انداز دیجیتالی به دو منطقۀ فرعی برتر از بین تمام   براي چشم2نشان نقره ¨
 .شود هدیه داده میهاي فرعی  منطقه
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کنندة دولتی براي پیشنهاد به وزیران در  دو طرح برتر از هر منطقه به گروه هدایت ¨
 .شود  طرح برتر ارائه می12بستۀ 

 .شود انداز دیجیتالی ارائه و یک طرح برتر از بین آنها انتخاب می  چشم11 ¨
 2006ر تا تابستان هاي زی  مرحلۀ چهارم شبکۀ چالش دیجیتالی است که باید با طی مرحله §

  :انجام شود
 . طرح برتر12 هزار پوندي به هر کدام از 100پرداخت جایزة  ¨
ها، شهرها، و مناطق فرعی برتر  کارگیري این اعتبارات براي توانا ساختن ناحیه به ¨

 .تر براي ناحیۀ خودشان براي ایجاد یک استراتژي چالش دیجیتالی عمیق
 .کنندة دولتی روه هدایتبازگرداندن دوبارة این طرحها به گ ¨

 2006هاي زیر تا دسامبر   مرحلۀ پنجم شامل تعیین برندگان ملی است که با طی مرحله §
  :شود انجام می
 .کند کنندة دولتی استراتژي برنده را به هیئت وزیران معرفی می گروه هدایت ¨
 .شود  اعطا می1 برندگان نشان طالبه ¨

بعد از دریافت اعتبارات از سوي دولت مرکزي هاي   مرحلۀ ششم و آخرین مرحله به مرحله §
 .گردد بازمی

مـان، برنامـۀ زیرسـاخت ملـی و           حفاظت و نگهداري میراث دیجیتالی    . 15-14
برنامۀ ابتکاري مشترك کتابخانه کنگره     : حفاظت و نگهداري اطالعات دیجیتالی    

  2آمریکا
ایـن فنـاوري   . ده اسـت فناوري دیجیتالی روشهاي ایجاد و اشاعۀ اطالعات به شدت دگرگون کـر     

طور ذاتـی ناپایدارنـد، و    نهایت ضعیفند، به   جدید موجب تولید انبوهی از اطالعات شده است که بی         
این فناوري بسیاري از تولیدکنندگان را توانا و به        . در طوالنی مدت ارزیابی آنها بسیار مشکل است       

د، زیرا مطالب از نظر محتوا و      تواند ناشر خود در شبکۀ وب باش        هر فردي می  . حرکت واداشته است  
  . شوند کیفیت مانند ساختار مدلهاي سنتی انتشار فیلتر نمی

در . شـوند  وسیلۀ قالبهاي دیگر جـایگزین شـوند، تولیـد نمـی     قالبهاي دیجیتالی پیش از آنکه به    
ها بسیار مشکل است که اطالعات باارزش را شناسایی و گردآوري کننـد و از            نتیجه براي کتابخانه  
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دسترسی به اطالعات مجاز، قابل اطمینان، و کامل در هیچ زمانی ماننـد زمـان حـال اهمیـت                    
ها و دیگر مؤسسات فرهنگی براي تضمین دسترسـی بـه اطالعـات            نداشته است و نقش کتابخانه    
 حفاظـت و نگهـداري دانـش    با تأیید ایـن ارزش کـه  . آمیز نبوده است تاکنون تا این اندازه مخاطره 

وسـیلۀ کتابخانـۀ    گذشته نقش مهمی در خالقیت و نوآوري یک ملت داشته است، کنگرة آمریکا به   
دست آوردن و حفظ و نگهـداري   کنگرة آمریکا به دنبال یافتن راهی براي رویارویی با چالشهاي به       

  .اطالعات دیجیتالی بااهمیت فرهنگی و اجتماعی است
انین برنامۀ زیرساخت ملی و حفاظت و نگهداري اطالعات تدوین قو. 15-14-1

 دیجیتالی
، کنگـرة آمریکـا قـوانینی را بـراي ایجـاد برنامـۀ زیرسـاخت ملـی و حفاظـت و           2002در دسامبر   

کتابداران کتابخانۀ کنگره آمریکا مسئول شدند تا طـرح  . نگهداري اطالعات دیجیتالی تصویب کرد 
. نماینـد بلندمـدت محتـواي دیجیتـالی هـدایت و رهبـري      اي را بـراي حفاظـت و نگهـداري           ملی

گزارش جلـسۀ   . همچنین محتواي دیجیتالی کنونی در معرض خطر از بین رفتن را گردآوري نماید            
  :داند قانونگذاري همکاري گستردة کتابخانۀ کنگره را با گروههاي زیر الزم می

، 2 کاخ سفیدي علوم و فناوري، دفتر سیاستگذار1 نهادهاي دولتی مهم مانند وزارت بازرگانی §
  ؛3ها و آرشیوهاي ملی و سازمان مدیریت پیشینه

سازي و نگهداري آرشیوهاي منابع دیجیتالی مانند   نهادهاي اداري متخصص در مجموعه §
، گروه 6، مؤسسۀ ملی استانداردها و فناوري5، کتابخانۀ ملی کشاورزي4کتابخانۀ ملی پزشکی

، و شوراي 8».سی.ال.سی.اُ«اي پیوستۀ کامپیوتري   کتابخانه، مرکز7هاي تحقیقاتی کتابخانه
 ؛ 9رسانی منابع کتابداري و اطالع

 . گروه وسیعی از مؤسسات بخش خصوصی فعال در قالبهاي دیجیتالی §

                                                
1 Department of Commerce 
2 The White House Office of Science and Technology Policy 
3 National Archives and Records Administration 
4 National Library of Medicine (NLM) 
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  ریزي اولیه وجو و کشف اطالعات و برنامه جست
اي هدف این طـرح از حفاظـت ونگهـداري دیجیتـالی تـشویق مـسئولیت مـشترك بـراي محتـو             

  : حلهاي ملی براي فعالیتهاي زیراست دیجیتالی و یافتن راه
سازي، و سازماندهی مداوم منابع فرهنگی و اطالعاتی مهم تاریخی بدون   انتخاب، مجموعه §

 توجه به شکل و قالب آنها؛
 ها؛  ذخیره، حفاظت و نگهداري، و مستندسازي بلندمدت این مجموعه §
 .م به میراث دیجیتالی آمریکا دسترسی پایدار و قانونمند همۀ مرد §

در اجراي طرح مصوب برنامۀ زیرساخت ملـی و حفاظـت و نگهـداري از اطالعـات دیجیتـالی،       
وسـیلۀ افـراد    اي ایجـاد کـرد کـه در آن هـر مرحلـه از طـرح بـه             کتابخانۀ کنگره فرایند یـادگیري    

و و کشف اطالعات  وج  این فرایند با یک فعالیت جست     . شد  نویسی و شکل داده       کسوت برنامه   پیش
اي  سپس، با تصویب کنگره، این برنامـه روي مجموعـه  . ریزي اولیه آغاز شد ساله و برنامه   ملی یک 

سـازي   کاربردهـاي عملـی و مـدل   . گذاري خواهـد نمـود      از فعالیتهاي ارائه شده در برنامه، سرمایه      
اي شـبکۀ   عناصر مهم زیرساختهاي حفاظت و نگهداري دیجیتالی، گسترش ظرفیتهـاي مهـم بـر             

حفاظت و نگهداري، ایجاد ساختار حفاظت و نگهداري دیجیتـالی، و اجـراي پژوهـشهاي اساسـی                
الزم براي مدیریت محتواي دیجیتالی و سیستمهاي پـشتیبان آن برخـی از فعالیتهـاي مهـم ایـن             

وسـیلۀ گروهـی از       آوري شـده بـه      گذاري مانند یک اهـرم دانـش جمـع          این سرمایه . برنامه هستند 
کنـد و هـم مـشارکت آنهـا را در ایجـاد            داران حفاظت و نگهداري را در یک جا جمع می          مجموعه

  .دهد شبکه افزایش می
ریزي اولیه و مشورتهاي مشتاقانه با تعـداد زیـادي        این گزارش حاصل مرحلۀ تحقیقات و برنامه      

ولتـی  از مبتکران، تولیدکنندگان، و مدیران رده باالي اطالعات دیجیتالی در بخـش خـصوصی و د    
ریـزي و آنچـه کـه از        ایـن گـزارش شـیوة رویکـرد برنامـه         . المللی است   در آمریکا و در سطح بین     

اي را مطـرح   رونده  پیش همچنین استراتژي. کند  فعالیتهاي مختلف یاد گرفته شده است را بیان می        
سـریع و  کند تا بـا پیـشرفتهاي    طور دائمی بررسی و اصالح می    کند که فعالیتها را به دقت و به         می

بینی فناوري، نظامهاي حقوقی و قانونی ناظر بر محتواي دیجیتـالی، و ناپایـداریهاي            غیرقابل پیش 
  .اقتصادي و امنیتی زمان ما همسو شود
  : در چهار فعالیت اصلی را آغاز نمود ریزي در این راستا کتابخانۀ کنگره برنامه
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 ریزي استراتژیک؛ ه برنام §
 . تعیین عناصر زیرساخت حفاظت و نگهداري دیجیتالی §

عالوه بر این فعالیتها، کتابخانه گردآوري اطالعات دیجیتالی بااهمیـت فرهنگـی و تـاریخی را               
این امر شامل گردآوري اطالعات وب مـستندکنندة        . پیش از نابودي این اطالعات آغاز کرده است       

انگیزي از خالقیـت را هـم در    اي سایتها است که دامنۀ شگفت     چندرسانهرویدادهاي معاصر و مواد     
  .دهند محتواي جدید و هم در روشهاي توزیع جدید نشان می

 نفـر بـا عنـوان هیئـت         27مشورت با سهامداران با تأسیس گروه مشاورة سطح باالیی شـامل            
تهاي سـهامداران ملـی از   اي از نشـس    این کار با مجموعه   . مشاور استراتژي ملی دیجیتالی آغاز شد     

اي، سرگرمی، فـیلم، موسـیقی، رادیـو،     انجمنهاي حرفه. صنایع و نهادهاي گوناگون، ادامه پیدا کرد     
هــا، مؤســسات  هــا، مـوزه  مؤسـسات انتــشاراتی تجـاري و غیرتجــاري، آمـوزش عــالی، کتابخانـه    

تابهـا و کتابهـاي     ها، مجالت عمومی، ناشـران ک       غیرانتفاعی، بنیادها و مؤسسات فرهنگی، روزنامه     
سایت برخی از فعالیتها و نهادهـاي درگیـر    افزار، طراحی، و توسعۀ وب آموزشی، مجالت علمی، نرم 

هـاي مـرتبط انجـام      اي از کارشناسـان حـوزه       اي با مجموعه    همچنین مصاحبه . با این نشستهاست  
هـداري  گرفت تا از نظرات و پیشنهادات آنهـا پیرامـون آنچـه کـه زیرسـاخت ملـی حفاظـت و نگ             

  .دیجیتالی باید انجام دهد و چگونگی طراحی، ساخت، و نگهداري آن استفاده شود
ندرت با یکدیگر در سطح گسترده دیـدار        هایی از افراد را گرد هم آورد که به          این نشستها جامعه  

طرفی براي داوري و حل مشکالت پیرامون مسائل مطرح شـده           وگو داشتند زیرا انجمن بی      و گفت 
  :هاي پایه بر اساس آراي جمعی تعیین شد در این نشستها برخی از حوزه. توجود نداش

 نیاز به برنامۀ ابتکاري ملی حفاظت و نگهداري، برنامۀ زیرساخت ملی و حفاظت و  §
 نگهداري اطالعات دیجیتالی؛

  نیاز به یک راه حل غیرمتمرکز یا توزیعی؛ §
  نگهداري دیجیتالی؛ نیاز به پژوهشهاي بیشتر پیرامون فناوریهاي حفاظت و §
اي از مسائل  عنوان بخش مهمی از راه حل در بافت گسترده  توجه به اهمیت فناوري به §

 .اجتماعی، قانونی، و اقتصادي
  :این جلسات همچنین اولویتهاي زیر را براي اقدام یا پژوهش برشمرد §
  داراییهاي فکري و مسائل تعهدي و مسئولیتی؛ §
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  درك بهتر کاربران کنونی و آینده؛ §
  ایجاد مدلهاي اقتصادي مناسب براي حفاظت و نگهداري؛ §
 . ایجاد تعادل بین منافع حفاظت ونگهداري و دسترسی §

و لزوم اقدام و عمل براي حل آنها در زمـان  کنندگان بر اهمیت مسائل مطرح شده    تمام شرکت 
نظر داشتند و اعتقاد داشتند که هـر یـک از تولیدکننـدگان و     حال و نه زمان دیگري در آینده اتفاق     

حل مشارکت نمایند و بیاموزند که به صورت کامل در دنیاي تغییـرات    سرپرستان باید در اجراي راه    
عنـوان سـازمان    سـهامداران، کتابخانـۀ کنگـره را بـه      . بینی فعالیت کنند    همیشگی و غیرقابل پیش   

  .حلها مشارکت دارد، به رسمیت شناختند سازي فعالیتها و ارائۀ راه مهمی که در آسان
هـاي حفاظـت و    اي شامل پژوهـشهاي پیمایـشی عمیـق پیرامـون برنامـه      زمینه  تحقیقات پیش 
سـی اینکـه نهادهـاي دولـت فـدرال      المللی؛ برر هاي بین هاي آمریکا و کتابخانه  نگهداري کتابخانه 

دهنـد؛ شـش    چگونه به چالش حفاظت و نگهداري اطالعات و رکوردهـاي دیجیتـالی پاسـخ مـی               
وسـیلۀ آنهـا در حفاظـت     وجـود آمـده بـه     هاي جدید و چالـشهاي بـه        مطالعۀ عمقی پیرامون رسانه   

سـایر مؤسـسات    دیجیتالی؛ مرور کلی تأثیر قوانین حق مؤلف کنونی پیرامون حق یک کتابخانه یا              
سازي براي حفاظت از محتواي دیجیتالی؛ و تعیین نقشها، مسئولیتها، وظـایف، و خـدمات         مجموعه

با همکاري بنیاد ملی علـوم، کتابخانـۀ       . دهند  عناصر مهم شبکۀ حفاظت و نگهداري را تشکیل می        
یوتر را دور هاي دیجیتالی، توسعۀ سیستمها، و علـوم کـامپ       کنگره همچنین کارشناسانی از کتابخانه    
  .اي دربارة حفاظت و نگهداري دیجیتالی تبادل نظر نمایند هم جمع کرد تا پیرامون طرح پژوهشی

این پژوهش نشان داد که تعداد بسیاري از مؤسسات عمومی و خصوصی نه تنها بـر مـشکالت      
هـاي  حل  حفاظت محتواي دیجیتالی توافق داشتند، بلکه بر روي بهترین رویکردها بـراي ایجـاد راه              

همچنین بر اساس توافق عمومی کتابخانـه  . وسیلۀ فعالیتهاي مشترك نیز توافق داشتند    مشترك به 
کننـدگان در حفاظـت و    کننـدة شـرکت    کننـدة فعالیتهـا، هماهنـگ       عنوان گردآورنـده و تـسهیل       به

یهـاي  کنندة نقشها و مسئولیتهاي ویژة آنها، انجام فعالیتهایی ماننـد انتخـاب، دارای    نگهداري، تعیین 
  .فکري، و استانداردهاي فنی انتخاب شد

ریزي مبتنی بر برنامۀ اسـتراتژیک برخـی از سـهامداران شـامل تولیدکننـدگان، ناشـران،          برنامه
کنندگان، کتابداران دیجیتالی، متخصصان کامپیوتري، آرشیویستها، و کتابـداران را گـرد هـم            توزیع

 حفاظت دیجیتالی را بررسـی نماینـد و پیرامـون     آورد تا تأثیر عوامل مهم در توسعۀ آتی زیرساخت        
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عناصر مهم، خـدمات و فناوریهـاي جدیـد موجـودي هـستند کـه بافـت          . شود  فعالیت آن آغاز می   
دهند که باید در زمان طراحی یک زیرساخت قابل اعتماد و مناسـب   حفاظت دیجیتالی را شکل می   

  .به آنها توجه داشت
 و نگهـداري سـنتی کـه اکنـون در     آنچه که بیش از همه بافت حفاظت دیجیتالی را از حفاظت         

ـرف     ها، آرشیوها و دیگر مؤسسات میراث فرهنگی وجود دارد، متمایز می     کتابخانه کنـد، مقیـاس ص
حفاظت دیجیتالی بخش زیادي از اطالعات تولیـد شـده در انـواع شـکلها، از مجراهـاي        . آن است 

 این محیط پیچیده به زیرسـاختی  .گیرد اي از کاربران ناهمگون را دربر می جدید، و با دامنۀ گسترده    
  :نیاز دارد که

 هاي گوناگون در درازمدت پشتیبانی کند؛  از نیازهاي انجمنها و جامعه §
  به فناوریهاي به سرعت در حال تغییر و رفتارهاي نوآورانه پاسخ دهد؛ §
 . روشن و قابل اعتماد باشد §

  جهت گیري و طرحهاي استراتژیک براي اقدام. 15-14-2
 برنامۀ زیرساخت ملی و حفاظت و نگهداري اطالعات دیجیتالی اطمینان از دسترسی در            انداز  چشم

کننـدگان   اي از شـرکت  وسیلۀ شـبکۀ ملـی    اي از محتواي دیجیتالی به      طول زمان به مجموعۀ غنی    
گوست که در یک ساختار حفاظت و نگهداري دیجیتالی با نقشها و مسئولیتهاي مشخص بـا                پاسخ

  .کنند هم همکاري می
کننـدگان در آن بـه    ایجاد چنین سیستمی به دلیل پیچیدگی چالشها و تعداد و گوناگونی شرکت    

چنـین عمـل   انـداز   کتابخانۀ کنگره براي رسـیدن بـه ایـن چـشم       . شود  اي انجام می    صورت مرحله 
  :کند می
گذاریهاي بخش  براي تقویت نقاط قوت موجود، ایجاد تعادل بین سرمایه:  نقش کاتالیزوري §

 ی و خصوصی، و انجام پژوهش و توسعه در هر جاي الزم؛دولت
مند و سهامداران مهم در  کنندگان عالقه  نقش مشارکتی براي درگیر ساختن شرکت §

 هایی تخصصی مشترك؛ حوزه
وجو و کشف اطالعات  ریزي و جست یادگیري از همان ابتداي برنامه:  نقش تکرارشونده §

یهاي بعدي، و در ادامه دریافت بازخورد از نتایج زنجیرة گذار براي آگاهی از فعالیتها و سرمایه
 تحقیقات، آزمایشها، و توسعه؛
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سازي، زیرساخت و  توجه به طیف وسیعی از مسائل فناوري، مجموعه:  نقش استراتژیک §
سازمان، دارایی فکري، استانداردهاي فنی، و دیگر اجزاي مهم شبکۀ حفاظت و نگهداري با 

 .مدت و بلندمدت گذاریهاي کوتاه ات و سرمایهایجاد تعادل بین اقدام
 پـشتیبانی را بـراي    براي آغاز ایجاد زیرساخت حفاظت و نگهداري، کتابخانۀ کنگـره اسـتراتژي     

  .کنندگان و ایجاد چارچوب فنی تهیه کرد اي از شرکت فعالیت روي دو جزء مهم یعنی ایجاد شبکه
ز جملـه بنیـاد ملـی علـوم، کتابخانـۀ      کنندگان بخشهاي خصوصی و دولتی ا با همکاري شرکت 

هـاي   گذاري خواهد کرد که ظرفیتهاي اصـلی زیرسـاخت را در حـوزه     هایی سرمایه   کنگره در پروژه  
  :دهند زیر گسترش می

  :اند از سازي که برخی از فعالیتهاي مشترك در حال انجام در آن عبارت  انتخاب و مجموعه §
اي ملی دربارة دامنۀ گردآوري مواد و ه هاي مشترك بین کتابخانه ایجاد توافقنامه ¨

 منابع ملی مبتنی بر وب و چاپی؛
ها، آرشیوها، و دیگر مؤسسات  هاي مشترك گردآوري با کتابخانه ایجاد توافقنامه ¨

 گردآوري در بخش دولتی و خصوصی؛
 گردآوري کارشناسان براي ایجاد رهنمودهایی براي تعیین محتواي با ارزش پایدار؛ ¨
اي براي انتخاب  سان براي بررسی بهترین فعالیتهاي کتابخانهگردآوري کارشنا ¨

منابع پویا همانند مجالت مبتنی بر وب، منابع سیستمهاي اطالعاتی جغرافیایی، 
 منابع تعاملی، و دیگر منابع؛

  براي حفاظت و نگهداري؛ تعیین محدودیتهاي محتواي مبتنی بر وب ¨
یهاي مربوط به مسائل حق مش سازي از جمله خط مشیهاي مجموعه بررسی خط ¨

 .منابع دیجیتالیمؤلف با هدف روزآمدسازي 
  :اند از  داراییهاي فکري که فعالیتهاي توصیه شده دربارة آن عبارت §

بررسی منابع معتبر و انتخابهاي الزم براي کتابخانۀ کنگره براي حفاظت و  ¨
 نگهداري محتواي دیجیتالی گردآوري شده از اینترنت؛

یرفتنی دسترسی به محتواي دیجیتالی براي هدفهاي آموزشی بررسی روشهاي پذ ¨
 در مجموعۀ کتابخانه؛

 آور در واسپاري محتواي دیجیتالی؛ بررسی اقالم الزام ¨
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هاي،  تعهدات، و دستیابی به قانون اجراشدنی، در همکاري با دیگر کتابخانه
 .انتشارات چندملیتی، و صنعت رسانه

  :اند از ترین فعالیتهاي الزم در ایجاد انواع آن عبارت  مدلهاي تجاري که برخی از مهم §
 مؤسسات؛شناسایی محرکها براي واگذاري مسئولیت حفاظت و نگهداري به  ¨
 کنندگان با هدف واسپاري محتوا؛ شناسایی محرکها براي تشویق تولید ¨
ها و منافع حفاظت و نگهداري  گیري براي تعیین هزینه توسعۀ ابزارهاي اندازه ¨

 دیجیتالی؛
 ؛...گیري براي ارزیابی آثار دیجیتالی از نظر بیمه، مالیات، و توسعۀ ابزارهاي اندازه ¨
وسیلۀ نهادهاي تجاري   براي منابع نگهداري شده به1نهاي مطمئ  توافقنامهتوسعۀ ¨

  .یا دیگر نهادها براي اطمینان از دوام
اند   استانداردها و بهترین تکنیکهایی که کتابخانۀ کنگره آنها را انتخاب خواهد کرد، عبارت §

  :از
سازي و مستند سازي استانداردهاي پشتیبان خدمات مهم حفاظت و  هماهنگ ¨

 حهاي فراداده و توصیفگرهاي پایدار؛نگهداري مانند طر
هاي عملی براي قالبهاي مختلف و طرحهاي  انجام تحقیقات و ارائۀ بهترین توصیه ¨

 گذاري اطالعات؛ رمز
سازي، براي  ها و نمونه انجام تحقیقات و توسعۀ استراتژیهایی همچون انتقال داده ¨

 ایجاد اطمینان از قابلیت دوام محتواي دیجیتالی؛
راتژي ارتباطات با هدف ردیابی تغییرات فناوري و تأثیر آنها بر حفاظت و  ایجاد است ¨

 .نگهداري
اي با   ارتباطات و دسترسی با توسعۀ فعالیتها با هدف توجه به کاربران عمومی و حرفه §

  :فعالیتهاي زیر
سایت برنامۀ زیرساخت ملی و حفاظت از اطالعات دیجیتالی،  پشتیبانی از وب ¨

 ها؛ ت جاري پیرامون وضعیت برنامهدهندة اطالعا نشان
 اي؛ اي با شرکت در گردهماییها و نوشتجات حرفه دسترسی به گروههاي حرفه ¨
پسند چاپی و مبتنی بر وب و انتشار  وسیلۀ انتشارات همه  به عموم افراد بهدسترسی ¨
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موعۀ  ایجاد ساختار حفاظت دیجیتالی که کتابخانۀ کنگره در راستاي ایجاد آن با مج §
عالوة بنیاد ملی علوم تالشهاي زیر را انجام  گوناگونی از مؤسسات دولتی و خصوصی به

  :دهند می
 یک گروه طراحی براي توسعۀ آتی اجزاي ساختار حفاظت دیجیتالی؛گردآوري  ¨
 سازي اجزاي سیستم؛ دریافت طرح پیشنهادي براي بررسی و مدل ¨
 . نسل بعدي اقدامات اجرایی نتایج و محصوالت پروژه براي آگاهی ازارزیابی ¨

 نتایج موردانتظار کتابخانۀ کنگره پس از اجراي برنامۀ ابتکاري زیرساخت ملی و حفاظت از  §
  :اند از اطالعات دیجیتالی عبارت

کنندگان در شبکۀ حفاظت  تري از نقشها و مسئولیتهاي شرکت تعریف روشن ¨
 دیجیتالی؛

ویژه  لتی و خصوصی بهکنندگان مهم بخشهاي دو ایجاد رابطه بین شرکت ¨
 المللی؛ مؤسسات بین

هایی  همراه توصیه توضیح مسائل داراییهاي فکري مانع از حفاظت دیجیتالی به ¨
 براي پرداختن به آنها؛

 ایجاد طرحی پیشرفته براي معماري دیجیتالی؛ ¨
گذاریهاي بعدي براي پیشبرد هدفهاي برنامۀ زیرساخت  شناسایی مجموعۀ سرمایه ¨

  اطالعات دیجیتالی؛ملی و حفاظت از
 ایجاد طرح تحقیقاتی پیشرفته براي حفاظت از محتواي دیجیتالی؛ ¨
افزایش آگاهی سهامداران مهم و مردم عادي پیرامون چالشها و فرصتهاي حفاظت  ¨

 .دیجیتالی
هاي کتابخانۀ کنگره براي اجرا در سه تا پنج سال آتی پیرامون برنامۀ زیرسـاخت ملـی و             برنامه

گذاریها و فعالیتهایی خواهد بود که محتواي دیجیتالی را            دیجیتالی شامل سرمایه   حفاظت اطالعات 
کننـد، و گـسترش    کننـدگان ایجـاد مـی    اي ارجاعی از شـرکت      کنند، شبکه   حفاظت و نگهداري می   

بـا   .دسـترس سـازند   کنند تـا ایـن هـدفها را حمایـت و قابـل       ساختار حفاظت دیجیتالی را آغاز می     
کننـدگان، کتابخانـۀ      ی کنگرة آمریکا، همراه با یک تیم اختصاصی از شـرکت          دوراندیشی و پشتیبان  

کند تا میراث فرهنگی ملت را در تمام شـکلهاي   کنگره برنامۀ ابتکاري ملی را هدایت و رهبري می  
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ــازمان توســعه  . 15-15 ــالی، س ــواي دیجیت و اســتراتژیها و سیاســتهاي محت
 1همکاریهاي اقتصادي

محتواي دیجیتالی بخش رو به رشد مهمی از اقتـصاد سـازمان توسـعه و همکاریهـاي اقتـصادي              
سوي تولیـد محـصوالت غیرفیزیکـی ارزشـمند تغییـر       اروپاست که از تولید محصوالت فیزیکی به      

ه از  به زیرساخت خالق پایۀ روبه رشدي تبدیل شده اسـت کـ           دیجیتالیمحتواي  . مسیر داده است  
. کند و در مرکز فعالیتهاي بهداشتی، آموزشـی، و فرهنگـی اسـت              محور پشتیبانی می    اقتصاد دانش 

گیر پهناي باند با سرعت بـاال توجـه سیاسـتها را بـه محتـوا و          ها و گسترش چشم     همگرایی شبکه 
سرعت در حال رشد پهناي باند متمرکز کرده است و نوید بخش فرصتهاي          هاي کاربردي به    برنامه

  .گذارند تجاري جدیدي است که بر رشد اقتصادي و اشتغال تأثیر می
با این وجود، توسعۀ محتوا و خدمات دیجیتالی و اشاعۀ پهنـاي بانـد بـا سـرعت زیـاد مـسائل                   
جدیدي را همانند چالش توسعۀ فناورانۀ سریع موجـود در مـدلهاي تجـاري و سیاسـتهاي دولتـی               

 عمومی براي تأیید این تغییرات و مطابقـت آنهـا بـا    مشی خطکارگیري یک  به. وجود آورده است    به
کننــدگان و  عنــوان تولیــد محــیط نــاظر بــر آنهــا، و بــه مــوازات آن، شناســایی نقــش دولتهــا بــه

افزارهـاي    در این محیط جدید، کاربران شبکه نیز با ظهـور نـرم           . کنندگان محتوا الزم است     استفاده
  . شوند نتی، به تولیدکنندگان محتوا تبدیل میکاربر پسند جدید موجود در ارتباطات اینتر

  مسائل قابل توجه مربوط به سیاستهاي تجاري و عمومی محتواي دیجیتالی. 15-15-1
 نوآوري و فناوري براي مثال تقویت فعالیتهاي تحقیق و توسعه و نوآوري در محتوا،  §

 افزارها و فناوریهاي جدید؛ ها، نرم شبکه
زش و مدلهاي کسب و کار براي مثال ایجاد یک محیط تجاري  مسائل مربوط به زنجیرة ار §

 آمیز؛ رقابتی وغیرتبعیض
 تقویت زیرساختها براي مثال استفاده از فناوري براي تحویل و ارائۀ محتواي دیجیتالی،  §

 استانداردها، و قابلیت همکاري بین بخشهاي مختلف؛
کنندگان آن در  حتوا و استفادهکنندگان م  محیطهاي کسب و کار و ناظر که بین عالئق تهیه §

وجود   تعادل به2هایی همانند حفاظت از داراییهاي فکري و مدیریت حقوق دیجیتالی حوزه
 .آورند بدون اینکه به مدلهاي خالقانه و نوآورانۀ تجارت الکترونیکی آسیب برسانند می
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استفادة تجاري دوباره عنوان مثال  کنندگان محتوا به عنوان تولیدکنندگان و استفاده  دولتها به §
 گذاري اطالعات بخش دولتی؛ و قیمت

 .بندي، و سنجش سازي، طبقه  مسائل مفهوم §
هاي مطرح شـدة      ها الزامی نیست با این وجود حوزه        توجه سیاستهاي دولت به تمامی این حوزه      
نقـد و  بندي، تجزیه و تحلیل سیاست،  شوند، اولویت باال که در ادامه با جزئیات بیشتري بررسی می   

  .نماید مشیها را فراهم می بررسی، و توسعۀ سیاست و خط
 : نوآوري و فناوري §

هاي مرتبط با محتوا،  تشویق فعالیتهاي تحقیق، توسعه، و نوآوري در محتوا و شبکه ¨
 .افزار افزار، و سخت نرم

 .1ها، و سرایتهاي فناورانه ایجاد محیطی قابل هدایت به تولید محتوا، شبکه ¨
گذاري محتواي  آمیز و بهبود ارزش گذاري مخاطره ات سرمایهگسترش اعتبار ¨

 .دیجیتالی
 .توجه به مسائل، مهارتها، یادگیري، توسعۀ آموزش، و منابع انسانی ¨

 : مسائل مربوط به زنجیرة ارزش و مدل تجاري §
آمیزي که از  ترغیب و تشویق چارچوبهاي تجاري و سیاستی غیرتبعیض ¨

ري جدید، و گسترش بهترین فعالیتها حمایت پذیري، ایجاد مدلهاي تجا رقابت
 .کند می

هاي ارزش جهت ایجاد  افزایش رقابت و ایجاد هماهنگی در راستاي زنجیره ¨
کنندگان محتوا، و  اي، فراهم مدلهاي توزیع و درآمد جدید براي خدمات شبکه

 .میانجیها
ویی با طرفی و استحکام سیاست چگونگی رویار انجام فعالیتهایی براي ارتقاي بی ¨

هاي تحویل محتواي گوناگون، در برخی  محتواي دیجیتالی در بین برنامه
 .هاي ارزشِ محتوا، ارتباطات، و تجهیزات دیجیتالی هاي همگرا، و زنجیره برنامه

 .حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهاي جدید و گسترش کسب و کار ¨
 : تقویت زیرساختها §

هاي کاربردي  رساختها و برنامهگسترش پوشش پهناي باند و دسترسی به زی ¨
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کنندگان و همکاران به مسائل فناوري مربوط به توسعه و  جلب توجه شرکت ¨
تحویل محتواي دیجیتالی، از جمله استانداردها، و قابلیتهاي همکاري بین 

 .بخشهاي مختلف
بهبود سیستمهاي پرداختی و سیستمهاي پرداختی کوچک، امضاهاي الکترونیکی،  ¨

 .المللی و قابلیت حمل این زیرساختها ز هویت، و توسعۀ قابلیت همکاریهاي بیناحرا
 : محیطهاي تجاري و ناظر §

هاي ارزش و مدلهاي  سازگار نمودن چارچوبهاي نظارتی ایجاد شده با زنجیره ¨
 تجاري محتواي دیجیتالی؛

 محافظت از داراییهاي فکري و مسائل مرتبط با آن؛ ¨
بود مدیریت حقوق دیجیتالی و توسعۀ مدلهاي تجاري انجام فعالیتهایی براي به ¨

هاي ارزش  کنندگان در راستاي زنجیره واضح نمودن حقوق استفاده. شفاف جدید
 سازي حقوق دیجیتالی؛ محتوا و سیستمهاي شفاف

طرفی مالیات براي محتواي  سازي رویکردهاي مالیاتی خاص، براي مثال بی شفاف ¨
 هاي برابر با محتواي غیردیجیتالی؛اي با ویژگی دیجیتالی در دامنه

 :آوري و استفاده از اطالعات و محتواي بخش دولتی  فراهم §
سازي و توزیع اطالعات بخش دولتی مانند اطالعات آب و هوایی و  دیجیتال ¨

ها، و  جغرافیایی و بهبود دسترسی به محتواي بخش دولتی مانند آرشیوها و موزه
 .ريگذا مسائل مرتبط با دسترسی و قیمت

 . در ارائۀ محتواي پیوسته کنندگانِ نمونه ایجاد نقش دولتها به عنوان تأمین ¨
 .آوري، و استفاده از محتوا تقویت دسترسی به محتواي محلی، گوناگونی فراهم ¨
.... گسترش تقاضاي عمومی براي محتواي دیجیتالی در بخش آموزش، بهداشت، و ¨

دولتی به کمک وسایل مختلفی بهبود دسترسی به منابع آموزشی و فرهنگی بخش 
 .هاي نمایش مانند تلفنهاي همراه، تلویزیون، کامپیوتر شخصی، و پایانه

 .بندي، و سنجش سازي، طبقه  مسائل مربوط به مفهوم §
بهبود روشهاي سنجش محتواي دیجیتالی، ایجاد و توسعۀ شاخصها و روشهاي  ¨

 .مند این صنایع  نظامسنجش مناسب، و بهبود مجموعه، تحقیقات، و تجزیه و تحلیل
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وري مانند ترغیب به مشیها و قوانین دولتی چگونه در بازارهاي محتواي دیجیتالی در ام  خط §
 گذارند؟ آوري زیرساخت، محتوا، و خدمات تأثیر می فراهم

 دولت چگونه محتواي دیجیتالی بخش دولتی را با توجه به مسائلی مانند تقاضا در نواحی با  §
  .کند پراکندگی جمعیت، تولید، آمادة تحویل، و منتشر می

  یدولتها و جایگاه بازار براي محتواي دیجیتال. 15-15-3
. دهنـد  کنند و آن را توسعه می کنندگان بازار مدلهاي تجاري محتواي دیجیتالی را ایجاد می    شرکت

دولتها نقش مهمی در ایجاد عوامل توانمندکننده ماننـد محیطهـاي خـالق و مهارتهـاي فنـاوري              
اطالعات و ارتباطات براي ایجاد و استفاده از محتواي دیجیتالی براي مثال دسترسـی خـانگی بـه             

گذاري را    کننده عمل نمایند، موانع سرمایه      عنوان تسهیل   توانند به   دولتها می . پهناي باند وسیع دارند   
از بین ببرند، و یک محیط محتواي دیجیتالی مناسب را با توجه به عوامل شکست بازار که مانع از                  

. ایجـاد نماینـد  شوند،  تحقیق و توسعه، نوآوري، دسترسی به سرمایه، آموزش، و توسعۀ مهارتها می        
ویـژه   آمیز کاهش موانع ورود به بازار و بهبود شرایط رقـابتی بـه    هدف از ایجاد چارچوب غیرتبعیض   

وجود بازارهاي رقابتی براي محتـوا و خـدمات ارتباطـات از راه دور              . براي شرکتهاي کوچک است   
محتواي جدیـد تولیـد   انواع . جهت دسترسی به پهناي باند و اشاعه و استفاده از محتوا اهمیت دارد      

  . کنند اي دریافت می وسیلۀ کاربران شبکه نیز توجه دولتی فزاینده شده به
  دولتها به عنوان تولید کنندگان و استفاده کنندگان محتواي دیجیتالی. 15-15-4

از جنبۀ تولید، ایـن امـر   . کند بخش دولتی نقش مهمی در تولید و کابرد محتواي دیجیتالی ایفا می        
توانند دوباره اسـتفاده شـوند، همچنـین شـامل            طور تجاري می    عات دولتی است که به    شامل اطال 

منـد   ها و آرشـیوها و سـایر محتـواي ارزش    محتواي آموزشی و فرهنگی دولتی مانند محتواي موزه     
دولتها همچنین در توسعه و دسترسـی دیجیتـالی بـه محتـواي خاصـی بـراي مثـال          . دولتی است 

از جنبـۀ  . کننـد  یتـالی ناشـران دولتـی مـشارکت و از آن پـشتیبانی مـی      نگر دیج   آرشیوهاي گذشته 
توانند تقاضا را با یک جا گرد آوردن تقاضاي بخش دولتی و ارتقاء تقاضاهایی                کاربردي، دولتها می  

اي همانند بهداشـت الکترونیکـی و آمـوزش پیوسـته             بخش خصوصی، با فرصتهاي قابل مالحظه     
آمـوزان یـا      دي سیار مانند دسترسی مـدارس بـه اطالعـات دانـش           هاي کاربر   برنامه. افزایش دهند 

تواننـد   ایـن اقـدامات مـی   . شـوند  دسترسی به اطالعات ایمن دولتی نیز در بخش دولتی اجـرا مـی   
  . کارایی بخش دولتی را بهبود بخشند
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هـاي ویـژة مـرتبط بـه صـنایع مشخـصی از محتـواي و           استراتژي دیجیتالی انگلستان یا با برنامه     
دولتها باید هدفهاي ذاتی گوناگونی را کـه در ایـن          . اند  هاي کاربردي دیجیتالی تمرکز نموده      برنامه
تشویق و ترغیب دسترسی گسترده به اطالعـات، محتـوا، و           . یها وجود دارند، متعادل نمایند    استراتژ

توزیع گستردة آنها؛ تنوع و کیفیت؛ ترویج فناوري اطالعات در مشاغل و جامعه؛ سـواد اطالعـاتی؛        
آور  حفاظت از حقوق داراییهاي فکري؛ امنیت اطالعات و حریم خصوصی؛ و کاهش محتواي زیـان       

  .این هدفها هستندبرخی از 
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