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 سرآغاز
دیجیتـالی  اندازی کتابخانه     هدف کتابداران و متخصصان از راه      ،برخالف تصور برخی افراد   

ــه    ــرار دادن کتابهــای موجــود در آنهــا در جعب ــه و ق ــه آتــش کــشیدن ســاختمانهای کتابخان هــای  ب
یابی اطالعـات اسـت     زکتابخانه دیجیتالی صورت جدیدی از فناوری ذخیره و با        . الکترونیکی نیست 

 پـس  در واقع بـشر . دهد ت خود ادامه می   ی سنتی موجود متولد شده و به حیا       ها  کتابخانهکه در کنار    
 دسترسـی بـه   بـرای از سالها تالش و کوشش توانسته روشی ابداع کند که در آن از فناوریهـای روز           

 اما اینکه آیا این روش دسترسی با روی کار آمـدن فناوریهـای            . اطالعات مورد نیاز خود بهره گیرد     
ن پاسـخ  الی است که به مرور زمـا ؤ سمی دهد بهتری یا جای خود را به فناروی       می کند جدید تغییر   

 افـزایش روزافـزون     مـی باشـد   ای برخـوردار     در حال حاضر آنچه از اهمیـت ویـژه        . داده خواهد شد  
انـد بـه      تا چه حد توانسته    ی دیجیتالی ها  کتابخانه کهمسئله قابل تأمل این   . ی دیجیتالی است  ها  کتابخانه

 کتابخانـه   انمراجعـ ای تنهـا بـه       هـای رایانـه    با وجود شبکه  نیازهای جامعه اطالعاتی خود، که اکنون       
المللـی در مـورد ایـن        همچنـین چـه معیارهـا و اسـتانداردهای بـین          . شوند، پاسـخ دهنـد     محدود نمی 

پیش بینـی شـده   ) که اساس و پایه آنها در قرن بیستم بنیان نهاده شد(ی قرن بیست و یکم ها  کتابخانه
 . است

دوین شـده  تـ  مشابه یاهلاؤا و سهالؤید با هدف یافتن پاسخهای این س      کتابی که پیش رو دار    
ن کتـاب را    کتابخانه دیجیتالی بتواند شناخت خواننـدگا     یک  اندازی   ای برای راه   تا ضمن تهیه پیشینه   

 .ی دیجیتالی باال ببردها کتابخانه... از ویژگیها، تواناییها، استانداردها و
علمـی و  ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در راسـتای اهـداف         ها، موزه   سازمان کتابخانه 

رسانی خود کتاب حاضر را منتشر نموده و در اختیار فرهیختگان و ارباب علم و نوآوری قرار                   اطالع
  . داده است

 خوانید آنچه در این کتاب می
در ایـن   . یـم ا  هاختـ هـای دیجیتـالی پرد     در فصل اول کتاب به مطالعه کلیاتی درباره کتابخانـه         

کتابخانـه دیجیتـالی بـا شـبکه جهـانی وب بررسـی شـده               فصل تعریفها، هدفها، ویژگیها و تفاوتهای       
 . است

ایـن  . پـردازد  فصل دوم به چالشها و مشکالت موجود در ایجـاد کتابخانـه دیجیتـالی مـی               در  
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افـزاری و    مافـزاری و نـر     سازی شروع شده و به نیازهای سخت       چالشها از انتخاب منابع برای دیجیتال     
 . شوند نیز کارکنان مورد نیاز ختم می

تـرین مـسائل      ابـرداده از مهـم     ؛ فصل سوم استانداردهای کتابخانه دیجیتالی بررسـی شـده         در
همچنـین چنـد    .  ساخت مجموعه دیجیتالی نباید آن را از نظر دور داشت          هنگامموجود است که در     

 . تابخانه کنگره نیز در این فصل آورده شدهنمونه از استانداردهای معتبر نظیر استانداردهای ک
گونـه کـه     همـان . ها در کتابخانه دیجیتالی پرداخته شد       به انتخاب قالب داده   هارم  در فصل چ  

 نیـز  خواننده عزیز آگاه است قالبهای الکترونیکی روز به روز در حـال افـزایش هـستند و هـر کـدام              
بر اساس چه معیارهایی باید دسـت       سؤال اینست که    . خصوصیات و ویژگیهای خاص خود را دارند      

 بـه   بتوانیـد البها در محیط کتابخانه دیجیتالی زد؟ امیدواریم با مطالعـه فـصل چهـارم               به انتخاب این ق   
 و طلبـد  میتابخانه دیجیتالی هزینه زیادی که ایجاد کتوجه داشت باید . دست یابیدال ؤجواب این س  

 . شود آوری می های سرسام موجب صرف هزینهدر هر مرحله از کار کوچکترین خطایی 
هــای  اره بــه چنــد نمونــه مطالعــات انجــام شــده در خــصوص هزینــه در فــصل پــنجم بــا اشــ

 .سازیم عاد مختلف این مسئله بیشتر آشنا میسازی و ایجاد کتابخانه دیجیتالی شما را با اب دیجیتال
چـه  . ایم  مسئله مهم دیگر سازماندهی منابع دیجیتالی است که در فصل ششم به آن پرداخته             

االتی ؤالی وجود دارد؟ طرحها و ابـزار موجـود چیـستند؟ اینهـا سـ              لزومی به سازماندهی منابع دیجیت    
  .ایم است که در این فصل به آن پاسخ داده

های دیجیتالی داخل و خـارج از        یگر یعنی فصل هفتم و هشتم به بررسی کتابخانه        دو فصل د  
یگر بـسیار  ها و مطالعـه دقیـق طرحهـای آنهـا یـار      استفاده از تجربیات این کتابخانه  . پردازد کشور می 

 . ای در راه ایجاد کتابخانه دیجیتالی است زنده
هـا،   خانه دیجیتالی سازمان کتابخانه   گونه که اشاره شد کلیاتی درباره کتاب       فصل نهم نیز همان   

. دارد  و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که هدف اصلی از نگارش این کتاب بوده بیان مـی                 ها  موزه
 .ابخانه دیجیتالی سازمان آورده شده استنامه کت در پیوست کتاب نیز آیین

 تشکر و امتنان
ی اکه از عنایات و توجهـات خاصـه مقـام منیـع تولیـت عظمـ               م  یدان  وظیفه خود می   پایاندر  

اهللا عباس واعظ طبسی که همواره مشوق تالشهای علمی هـستند             آستان قدس رضوی حضرت آیت    
هـا و مرکـز اسـناد         هـا، مـوزه     مان کتابخانه های استثنایی و خاصی برای رشد همه جانبه ساز          و فرصت 

 از جنـاب حـاج آقـای کریمـی قـائم مقـام              .اری نماییم زاند سپاسگ   آستان قدس رضوی فراهم نموده    
آبادی، خانم نجفـی و      نعیممحمد    و  عنبران جعفردرباغ انآقایاز محترم و از ریاست محترم سازمان و      

 .نماییم دردانی میقنیز دیجیتالی سازمان اعضای محترم کمیته کتابخانه
 

 فاطمه نبوی
 رسانی پزشکی کارشناس ارشد کتابداری واطالع

 اهللا فتاحی دکتر رحمت
 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه مشاور علمی سازمان کتابخانه  
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 مقدمه
، کتابخانـه محـل   )١٠-٨ .p :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بـریج   از نظر ویـتن و بـین  

کتابخانـه زمـانی    . توان آن را مرکز فرهنـگ و خـرد نامیـد            به تعبیر دیگر می   . ذخیره دانش است  
در زمان رنسانس بـا اختـراع چـاپ،    . ترین مشغلۀ ذهنی بشریت بود  کشاورزی مهم متولد شد که  

ها جانی دوباره گرفتند و در زمان انقالب صنعتی که اختراعات جدید، فرایند چـاپ را                  کتابخانه
هـا دورۀ     در طـول سـالها کتابخانـه      . ها نیز به اوج شکوفایی خـود رسـیدند          ماشینی کرد، کتابخانه  

این مؤسسات که در ابتدا فقـط بـرای نگهـداری و            . اند  دنی را پشت سر گذاشته    تکاملی باور نکر  
اکنـون در   . ذخیره مدارک ابداع شده بودند، تبدیل به مراکزی جهت تبادل اطالعات گردیدنـد            

هـای دیجیتـالی      با وقوع انقالب اطالعات، کتابخانه    . های دیجیتالی هستیم    آستانه دوران کتابخانه  
برای رشد و ترقـی دسـت یافتنـد و روشـهای جدیـدی نیـز بـرای ذخیـره،                به فناوری قدرتمندی    

اگـر اطالعـات را پـول رایـج         . سازماندهی و دسترسی به اطالعات پیش روی آنها گذاشـته شـد           
 .گذاری هستند هایی برای سرمایه های دیجیتالی به منزلۀ بانک دانش در نظر بگیریم، کتابخانه

 و معتقـد اسـت کـه نگهـداری    ) ١۵-١۴ .p :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بریج  ویتن و بین
محـدودیتهای فـضایی،    . تواند با وضعیت کنونی ادامه داشته باشد        ها نمی   رشد تصاعدی مجموعه  

امـروزه کتابـداران بـه جـای        . کتابداران را وادار به تجدیدنظر درباره قوانین موجود کرده اسـت          
اندیشند و گـاهی بـه ایـن          ردن منابع می  ک  چین  کردن و دست    رویۀ مجموعه، به وجین     گسترش بی 

» هـای متمرکـز     مجموعـه «رسند که آیا مجموعه کوچکتر بهتر است؟ در نهایت تفکـر              سؤال می 
کـرد،   آل را گسترده و در حـال رشـد معرفـی مـی     جایگزین الگوی اسکندریه، که کتابخانۀ ایده   

انبـار دانـش جهـان      جـایگزین ایـدۀ کتابخانـه در نقـش          » کننـده   خدمت بـه مراجعـه    «تفکر  . شده
 .این تغییر و تحوالت مطمئناً با کمک شبکه جهانی وب تقویت شده است. گردیده

سـامانی اسـت کـه در نتیجـۀ رشـد       نظم و بی شبکه جهانی وب تصویر واقعی از دنیای بی       
تصاعدی مجموعۀ آن ایجاد گردیده و از طرفی وقایع ربع قرن گذشـته، کتابـداران را در ادامـه                   

 .های سنتی مردد کرده است هحیات کتابخان
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های محدود و با محملهـای حـساس و           تاکنون انتقال میراث فرهنگی فقط از طریق نسخه       
در طول هزاران سال، فقط تعداد کمی از مدارک کاغـذی کـه        . میسر بود ) مانند کاغذ (شکننده  

یخ بـشریت،   برای اولین بار در تـار     . امروزه در دسترس است، از تخریب و نابودی در امان مانده          
این امکان فراهم شده که تمام آثـار ادبـی، هنـری و علمـی را بـه صـورت دیجیتـالی نگهـداری            

 .نمایند و به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دهند
حتی امروزه منابع بـسیاری وجـود   . آرشیوهای موجود کاغذی کمبودهای بسیاری دارند     

ای خـاص     ای خاص یـا منطقـه       دی در حوزه  دارند که نایاب و محدود هستند و فقط افراد محدو         
تواند منجر به تخریـب       توجهی یا خرابکاری می     کوچکترین بی . امکان دسترسی به آنها را دارند     

هـا و     هـا، مـوزه     بنابراین برخالفِ باور عموم مـردم، کتابخانـه       . بخشی از تاریخ مدون بشری شود     
کس و هیچ  هیچ. عات بشری نیستندناشران قادر به نگهداری و حفاظت از آرشیوهای جامعِ اطال      

 .فناوری توانایی این کار را ندارد مگر اینکه مجموعه، دیجیتالی باشد
طور دائم برای اقـشار مختلـف مـردم در اقـصی نقـاط                فناوری دیجیتالی آثار بشری را به     

 و دیگر افراد در قرون گذشـته بـه توانـایی بـالقوه              1آندره کارنجی . سازد  پذیر می   جهان دسترس 
کتابخانه دیجیتـالی جهـانی کـه    . اند های عمومی در بهبود کیفیت زندگی مردم پی برده          تابخانهک

را در حد گسترده و به طور رایگان از طریق اینترنت در دسترس باشد، وضعیت جامعـۀ جهـانی                   
 .بخشد   در سطح وسیع جغرافیایی بهبود می

مغز « مفهوم 2ولز. جی. نام اچ سال پیش نویسنده داستانهای علمی ـ تخیلی به  60بیش از 
زمینه ذهنی هر شخص در دنیا اسـت           را مطرح کرد و گفت که اساس و پایه این مغز، پیش            3»دنیا

و عالوه بر پویایی، به طور مداوم ویرایش و تقویت شده و جـایگزین هـر تفکـر بنیـادی در هـر                       
 .شود نقطه از دنیا می

کند، هشت سال بعد در  له خود ذکر میدر مقا) ١٩٩٨ ،Cleveland(گونه که کلولند  آن
، کــه در »اندیــشیم آنگونــه کــه مــی«ای تحــت عنــوان   در مقالــه4وار بــوش  وانــه1945جــوالی 

ایـن ماشـین   .  مطالبی نوشتMemex منتشر شد، درباره ماشینی به نام Atlantic Monthlyمجله
ر فـرد را ذخیـره   قادر بود تمام مطالب کتابها و دیگر مـدارک موجـود در کتابخانـه شخـصی هـ                

نماید که در اصل آغازگر ایده دستـرسی آسان با اشاره انگشت به اطالعات ـ که امـروزه آن را   
بـا روی  . نامیم ـ بود و درنتیجه با پیشرفت فنـاوری اطالعـات رشـد یافـت      کتابخانه دیجیتالی می

                                                                                                                                  
١. Andrew Carnegie  
٢. H. G. Wells  
٣. World Brain  
۴. Vannevar Bush  
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حاضـر بازیـابی    در حال   . ها این مفهوم روی پایگاههای کتابشناختی متمرکز شد         کارآمدن رایانه 
هـا    وقتی رایانه . ها است   و نظام دسترسی همگانی جزئی جدانشدنی در کتابخانه       ) online(پیوسته  

های بزرگ متصل گردیدند و در نتیجه اینترنت شکل گرفت، این مفهوم دوباره توسعه                به شبکه 
توسـط هـر    هایی متشکل از اطالعات دیجیتالی کـه          پیدا کرد و پژوهشها به سوی ایجاد کتابخانه       

کتابخانـه  «عبـاراتی چـون    . کاربری در هـر نقطـه از دنیـا قابـل دسـترس باشـد، معطـوف گـشت                  
» کتابخانه دیجیتالی «و در سالهای اخیر     » کتابخانه بدون دیوار  «،  »کتابخانه الکترونیکی «،  »مجازی

 .1شوند همه برای تشریح این مفهوم در طیف گسترده به جای یکدیگر استفاده می
در اینجا این سؤال را مطرح  )٧-p. ۵ :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بریج  ویتن و بین

شـود یـا بخـشی از فنـاوری اسـت؟ واژۀ              کند که آیا کتابخانه دیجیتالی مؤسسه محسوب مـی          می
بـسیاری از  . برای افراد مختلـف، معـانی متفـاوتی دارد    » کتابخانه«مانند واژۀ   » کتابخانه دیجیتالی «

بیننـد کـه محلـی آرام و          ط به چشم ساختمانی متشکل از آجر و سیمان مـی          مردم، کتابخانه را فق   
ای اسـت کـه در آن         ای کتابخانـه، مؤسـسه      از دیدگاه کتابداران حرفه   . ساکت برای مطالعه است   

هـای بـسیاری      کتابخانه. شود  گردآوری، سازماندهی و اشاعه می    ) نه فقط کتاب  (مجموعۀ دانش   
ه آثـار هنـری، فـیلم، نوارهـای صـوتی، نژادهـای گیـاهی و                هم وجود دارند که در آنها مجموع      

ای اسـت کـه امکـان دسترسـی آسـان بـه               کتابخانه شبکه . شوند  آوری می   مدارک فرهنگی جمع  
 .سازد دانش مدون جهان را فراهم می

متأســفانه امــروزه دانــشجویان علــوم و فنــاوری، کتابخانــه را شــبکه جهــانی وب تــصور  
کتابخانـه  «امـا   . نمایند  آل تصور می    ای ایده   اتر رفته، وب را کتابخانه    کنند یا یک مرحله نیز فر       می

کتابخانـه دیجیتـالی بـه ایـن معنـی نیـست کـه              . نیـست » کتابخانه دیجیتالی شده  «واقعاً  » دیجیتالی
ها را از بین ببـریم و در منـزل خـود بـا یـک       مجموعه کتابها را ندیده بگیریم، ساختمان کتابخانه   

کتابخانـه دیجیتـالی آرزوی بـرآورده       . خواهیم بپـردازیم    ر هر آنچه که می    رایانه شخصی به مرو   
کتابخانـه دیجیتـالی روش     . شدۀ انسان عصرِ تمدن در تغییر روش دسترسـی بـه اطالعـات اسـت              
کتابخانه دیجیتـالی بـه     . باشد  جدیدی برای نگهداری، سازماندهی، اشاعه و دستیابی به دانش می         

هـای الکترونیکـی      ها در جعبه    د و قرار دادن کل آن مجموعه      معنی ویران کردن مؤسساتِ موجو    
شیءهای دیجیتالی  . است» شیءهای دیجیتالی «ای متشکل از       کتابخانه دیجیتالی مجموعه   .نیست

                                                                                                                                  
دانند و بـرای هریـک حـد و مـرزی قائـل       نظران این مفاهیم را معادل یکدیگر نمی  برخی نویسندگان و صاحب   . 1

هـا را از نظـر    کتابخانـه » دیجیتـالی یـا سـنتی   : کتابخانه ملی«به عنوان مثال طاهری در مقاله خود با عنوان        . شوند  می
های دیجیتالی را نـسل   های الکترونیکی را نسل سوم، کتابخانه کند و کتابخانه بندی می   ساختاری در پنج نسل طبقه    

طـاهری،  . (دهـد   برای هر کدام از آنهـا تعـاریفی ارائـه مـی           داند و     های مجازی را نسل پنجم می       چهارم و کتابخانه  
 )124-131. ص: 1381
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به اطالعات در این کتابخانـه      » دسترسی و بازیابی  «امکانات  . باشد  شامل متون، تصویر و صدا می     
 .شود مجموعه نیز در آن انجام می» و نگهداریانتخاب، سازماندهی «وجود دارد و کار 

 منظور از اصطالحات به کار رفته در این تعریف چیست؟
کنـد کـه منـابع موجـود در کتابخانـه             تأکیـد مـی   » شیءهای دیجیتـالی  «کاربرد اصطالح   

کتابخانه دیجیتالی عالوه بر منابع صوتی و تصویری، مـواردی چـون            . دیجیتالی تنها متون نیستند   
سازی شده، تصاویر متحرک و دنیای واقعیت مجازی را نیـز             سه بعدی، شیءهای شبیه   شیءهای  
و کتابـدار   ) دسترسـی و بازیـابی    (قسمت سوم و چهارم تعریف، عمداً برای کاربر         . گیرد  دربرمی

واقعیت این است کـه عملکـرد       . ارزشی برابر قائل شده است    ) انتخاب، سازماندهی و نگهداری   (
ایـن افـراد بـه مقولـه کتابخانـه          . ماند  طرفداران کتابخانه دیجیتالی پنهان می    کتابدار اغلب از دید     

رسـانی را در نظـر     نگرنـد و دیـدگاه علـم کتابـداری و اطـالع             دیجیتالی از دیـدگاه فنـاوری مـی       
اما باید توجه داشت کـه انتخـاب، سـازماندهی و نگهـداری، ارکـان کـار کتابخانـه                   . گیرند  نمی

ها یا انتظـاراتی اسـت        مجموعه انگاره » اطالعات«قت ثبت شده بدانیم،     را حقی » داده«اگر  . هستند
» خـرد «را مجموعه انتظارات هر فرد و      » دانش«توان    با این نگرش می   . که در آن داده نهفته است     

شـوند و کـار       تمام اطالعـات بـه طـور مـوازی تولیـد نمـی            . را ارزش وابسته به آن دانش دانست      
سپس منابع انتخاب   . منابع را انتخاب کنند و وارد مجموعه نمایند       منطقی این است که کتابداران      

شده را با روشهای مناسب سازماندهی کنند و اطالعات سازماندهی شـده را حفـظ و نگهـداری                
باشد که کتابخانه دیجیتـالی را از شـبکه جهـانی وب، کـه             در واقع، فقط این ویژگیها می     . نمایند

 .کند  مجزا میای از اطالعات آشفته است، مجموعه
ایـده  . کتابخانه دیجیتالی کتابخانه بدون دیوار است اما نیاز به اِعمال محـدودیتهایی دارد            

یعنـی برخـی منـابع در کتابخانـه دیجیتـالی گنجانـده             . کنـد   انتخاب، این محدودیت را ایجاد می     
 .شوند تر از آن برخی منابع دیگر کنار گذاشته می شوند و مهم می

 دیجیتالی کتابخانهتعاریف 
های زیادی در مورد این عبارت وجـود دارد کـه       کتابخانه دیجیتالی چیست؟ سردرگمی   

 :ناشی از سه عامل مهم است) ١٩٩٨ ،Cleveland(به اعتقاد کلولند 
عامل اول اینکه در طول سالها عبارات متنوعی برای بیان این مفهوم بـه کـار بـرده شـده                    

و دقیقاً مشخص نبـوده کـه   )  مجازی، کتابخانه بدون دیوار  مانند کتابخانه الکترونیکی، کتابخانه   (
بیـشتر  » کتابخانه دیجیتـالی «رسد عبارت  معنای واقعی هر کدام از این مفاهیم چیست؟ به نظر می   

از دیگر عبارات پذیرفته شده و اکنون در کنفرانسها، متون نوشتاری و بحثهـای اینترنتـی تقریبـاً                  
 .دشو فقط از این عبارت استفاده می
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های مختلف پژوهشی است و آنچه  عامل دوم اینکه کتابخانه دیجیتالی مورد توجه حوزه
سازد، توصیفهایی است که پژوهـشگران   را از دیگر عبارات متفاوت می » کتابخانه دیجیتالی «که  

 :به عنوان مثال. اند از آن ارائه داده
 .طالعاتی در طیف گسترده است از دیدگاه بازیابی اطالعات، کتابخانه دیجیتالی پایگاهی ا-
کننـد، کتابخانـه دیجیتـالی      از دیدگاه افـرادی کـه در زمینـه فنـاوری ابـرمتن کـار مـی                -

 .کاربردی اختصاصی از روشهای ابرمتنی است
کننـد، کتابخانـه    رسانی در طیف گسترده کار می        از دیدگاه افرادی که در زمینه اطالع       -

 .ای از کاربرد وب است دیجیتالی جنبه
 از دیدگاه علم کتابداری، کتابخانه دیجیتالی گامی دیگر در ادامـه راه خودکارسـازی               -
 .گذرد  سال از نقطه شروع آن می25هاست که بیش از  کتابخانه

 .گنجد در واقع همه مواردی که در باال ذکر شد در تعریف کتابخانه دیجیتالی می
کتابخانـه  « کـه مـردم آن را        عامل سـوم اینکـه منـابع بـسیاری در اینترنـت وجـود دارنـد               

نامند، حال آنکه از دیـدگاه کتابـداران ایـن منـابع، کتابخانـه دیجیتـالی محـسوب                    می» دیجیتالی
 :برای مثال. شوند نمی

ــه و برنامــه - ــوم رایان ــسان، مجموعــه  مهندســان عل ــه نوی ــا  ای از الگوریتمهــای رایان ای ی
 .نددان افزاری را کتابخانه دیجیتالی می های نرم برنامه

هـای بازرگـانی، پایگاههـای        کنندگان آگهی    کارگزاران پایگاههای اطالعاتی یا تأمین     -
هـای    اطالعاتی و تحویل الکترونیکی مدارک مربوط به حوزه کاری خود را خـدمات کتابخانـه              

 .دانند دیجیتالی می
 از نظر شـرکتهای بـزرگ، کتابخانـه دیجیتـالی سیـستم مـدیریتی مـدارک اسـت کـه                     -

 .کند رگانی مربوط به آن شرکتها را در قالب الکترونیکی کنترل میمدارک باز
 .یک فهرست باشد) online(تواند ویرایش پیوسته   برای ناشران، کتابخانه دیجیتالی می-
افزاری، کتابخانه دیجیتالی مجموعه منابعی اسـت    از دید یک شرکت بسیار بزرگ نرم  -

رده و سـپس در قبـال اسـتفادۀ مـردم از آن             که شرکت مذکور حق مؤلف آنها را خریـداری کـ          
 .کند منابع، هزینه دریافت می

شـود    با بررسی مثالهای مختلف از آنچه که کتابخانه دیجیتالی نامیده شده مـشخص مـی              
چـرا کـه واژۀ     . که کتابداران درباره مفهوم واقعی کتابخانه دیجیتـالی دچـار سـردرگمی هـستند             

 مختلف برای توصیف زمینه پژوهـشی آنهـا یـا مـشخص             های  توسط بسیاری از گروه   » کتابخانه«
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 .نمودن یک مجموعه ساده از شیءهای دیجیتالی به کار رفته است
تـوان ارائـه داد کـه بـه راحتـی بـرای همـه                 حال چه تعریفی برای کتابخانه دیجیتالی مـی       

 .کتابداران قابل درک باشد
هـایی هـستند بـا همـان          انـه هـای دیجیتـالی کتابخ       در ابتدا باید فرض کنیم کـه کتابخانـه        

یعنـی رشـد و مـدیریت مجموعـه، تحلیـل           (های سـنتی      اهداف، عملکردها و آرمانهای کتابخانه    
مؤسـساتی کـه بـا    ). پذیری منابع، امور مرجع و نگهداری    سازی، قابلیت دسترس    موضوعی، نمایه 

هـای    بخانـه کنند تـصوری مـشابه، از کتا         همکاری می  1های دیجیتالی آمریکا    فدراسیون کتابخانه 
 دسـتیابی   ،های سنتی مانند انتخاب     این مؤسسات بر روی امور زیربنایی کتابخانه      . دیجیتالی دارند 

های دیجیتالی لزوماً برای  و نگهداری تأکید دارند و این واقعیت را نیز در نظر دارند که کتابخانه
 نقـل از فدراسـیون    بـه 1998(کلولنـد  . انـد  کنندگان سازماندهی شـده  ای خاص از استفاده  جامعه

هـای   کتابخانـه «: گویـد  هـا چنـین مـی    در تعریـف ایـن کتابخانـه   ) 1998های دیجیتـالی،      کتابخانه
دیجیتالی سازمانهایی هستند که از کارکنانی متخصص برای انتخاب و سازماندهی منابع کمـک          

ب و عیـ  ، تفـسیر، توزیـع و نگهـداری بـی       2در این کتابخانه امکانات دسترسـی فکـری       . گیرند  می
کارکنان کتابخانه دیجیتالی اطمینـان دارنـد کـه آثـار دیجیتـالی             . نقص منابع مذکور فراهم شده    

ای  گردآوری شده در مجموعه به منظور دسترسی سریع و مقرون به صرفه برای اسـتفاده جامعـه               
 ».ای از چند جامعه در مدت زمان طوالنی پایدار خواهند بود کنندگان یا مجموعه خاص از استفاده

نکته قابل توجه اینست که کتابخانـه دیجیتـالی نظـامی انفـرادی و کـامالً دیجیتـالی کـه                    
آورد،   در هر نقطه از دنیا را فـراهم مـی       ، برای تمام افراد جامعه    ،دسترسی سریع به تمام اطالعات    

این مسئله تا حدودی آرمانی، غیرواقعی و تصوری به یادگار مانده از روزهایی است که               . نیست
هــا بیــشتر شــبیه  ایــن کتابخانــه. هــای دیجیتــالی ناآگــاه بودنــد  از پیچیــدگی کــار کتابخانــهافــراد

ای از منابع و سیستمهای مختلف و متنوعی هستند که برای جامعه یا گروههـای خـاص                   مجموعه
همچنین ممکن است   . کنند   خدمت می  ،باشند  کنندگان که دارای اهداف مشترکی می       از استفاده 

ــابع کاغــذی باشــند هــایی شــامل مجموعــه ــین  «.  نامحــدود از من ــاط و همکــاری ب بعــالوه، ارتب
، 3ای  از نقطه نظر معماری یا امـور فنـی سـاختار منطقـی نظامهـای رایانـه                (های دیجیتالی     کتابخانه
فقط از طریق سیستمهای نسبتاً محدودی که بـه ایـن منظـور و بـرای      )  و قالبهای مدارک   4ابرداده

                                                                                                                                  
١. American Digital Library Federation  
٢. Intellectual Access  

3 .Technical Architecture :کیـنن،  (آورد  افزار که امکانـات الزم را فـراهم مـی    افزار و نرم تعامل بین سخت
 )94. ص: 1378

۴. Metadata 
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 .ندگان، تعبیه شده امکان پذیر استکن همان جامعه خاص استفاده
زیـرا ایـدۀ    . تـر اسـت     های دیجیتالی منطقـی     برای کتابداران، این تعریف درباره کتابخانه     

های سنتی را بسط و توسعه داده و با وجود درهم آمیختن فناوری، فراینـد و محملهـای                    کتابخانه
 .دارد دهند محفوظ می جدید، کارهای باارزشی را که کتابداران انجام می

رسـانی دانـشکده    ، اسـتاد رشـته کتابـداری و اطـالع    )٢٠٠١ ،Schwartz(کندی شـوارتز  
آوری    از دانشجویان خواست تعاریفی از کتابخانه دیجیتـالی جمـع          1999، در پائیز سال     1سیمونز
 تعریـف برتـر، از      5بـرای انتخـاب     . آوری شد    تعریف مختلف توسط دانشجویان جمع     65. کنند

که (تعاریف ارائه شده توسط فدراسیون کتابخانه دیجیتالی   . یری به عمل آمد   دانشجویان رأی گ  
که در صفحات آتی به آن اشـاره خواهـد          (، بورگمن، لینچ، کلولند     )در باال به آن اشاره گردید     

 .کنیم و سیمنز انتخاب شدند که در زیر به چند مورد از آنها اشاره می) شد
تعریــف کتابخانــه دیجیتــالی را ) 29. ص: 1999، 2 بــه نقــل از بــورگمن2001(شــوارتز 

 :گونه ارائه داده است این
ای از منابع الکترونیکی و امکانات فنی مرتبط با آنهـا             های دیجیتالی مجموعه    کتابخانه. 1

هـای   هـا نمونـه   از ایـن لحـاظ ایـن کتابخانـه     . برای تولید اطالعات، جستجو و کاربرد آن هـستند        
هـای    باشـند کـه تغییـر داده        مهای ذخیره و بازیابی اطالعـات مـی       یافته و تقویت شده نظا      گسترش

را امکـان پـذیر     ) متن، تصویر، صوت و تصاویر متحرک یا ثابت       (دیجیتالی در محلهای مختلف     
محتــوای . گیرنــد  قــرار مــی3یافتــه هــای توزیــع هــای دیجیتــالی در شــبکه کتابخانــه. ســازند مــی

  :های دیجیتالی شامل موارد زیر است کتابخانه
  داده-
، 4ماننـد مطالـب ارائـه شـده       (دهـد     های مختلف داده را توضیح مـی        ای که جنبه     ابرداده -

 )پدیدآور، مالک، حق بازتولید
 .ها پیوند دارد ها یا ابرداده ای که با سایر داده  ابرداده-

 .های دیجیتالی یا خارج از آن باشند توانند داخل کتابخانه ها می ها یا ابرداده این داده

                                                                                                                                  
١. Simmons  
٢. Borgman, Christine L. Digital Libraries: Interdisciplinary Concepts, 
Challenges and Opportunities. Zagreb: Benja, ١٩٩٩. 

3 .Distributed Network : ای کـه فعالیتهـای پردازشـی آن در محلهـای جداگانـه صـورت مـی گیـرد          شـبکه .
 )128. ص: 1378کینن، (

۴. Representation 
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] و بـرای  [های دیجیتالی از طریق گردآوری و سازماندهی اطالعـات توسـط              کتابخانه. 2
هـا نیازهــای   گیرنـد و قابلیتهـای عملــی ایـن کتابخانـه     کننـدگان شــکل مـی   ای از اسـتفاده  جامعـه 

ای هستند که     ها جزئی از جامعه     این کتابخانه . کند  کننده را تأمین می     اطالعاتی آن جامعه استفاده   
هـا، اطالعـات، منـابع و نظامهـای           ها در تعامل با یکدیگر بـوده و از داده           خاص و گروه  در آن اش  

یافته، تقویت شـده   ای گسترش های دیجیتالی نمونه  از این لحاظ کتابخانه   . کنند  دانش استفاده می  
های فیزیکی را دارند که منابع  رسانی هستند و نقش مکان    و یکپارچه از مؤسسات مختلف اطالع     

کننـده انتخـاب، گـردآوری،        ر آن به منظـور پاسـخگویی بـه نیارهـای جامعـه اسـتفاده              موجود د 
هـا،    رسـانی در کتابخانـه      چنین مؤسسات اطـالع   . شوند  پذیر می   سازماندهی، نگهداری و دسترس   

کننـدگان    های دیجیتالی، استفاده    ها نیز وجود دارند، لیکن کتابخانه       ها، آرشیوها و دانشکده     موزه
هـا، منـازل و مکانهـای         ری چون کالسـهای درس، دفـاتر کـاری، آزمایـشگاه          در محیطهای دیگ  

 .گیرند عمومی را نیز دربرمی
هـای   کتابخانـه ) ١٩٩۵،Lynch & Garcia-Molina( مولینـا  -از دیدگاه لیـنچ و گارسـیا  

دیجیتالی سیستمهایی هستند که امکان دسترسی کامل به منابع سازماندهی شده و حجـم زیـادی             
توانـایی کـاربران در     ... آورنـد،     کننـده فـراهم مـی        دانش را برای جامعـه اسـتفاده       از اطالعات و  

دستیابی، سازماندهی دوباره و استفاده از این ذخایر از طریق امکانات فناوری دیجیتالی تقویـت               
 .شود می

کتابخانـه   :شـوند کـه   یـادآور مـی  ) ١٩٩٨،Seamans & McMilan(میالن  سیمنز و مک
. ای معادل مجموعه دیجیتالی شده و ابزارهای مدیریت اطالعات نیست           وعهدیجیتالی صرفاً مجم  

هـا و   گیرد که نتیجه ایـن فعالیتهـا، مجموعـه      ای از فعالیتها را در برمی       کتابخانه دیجیتالی مجموعه  
هـا، اطالعـات و       گیری از فرایند تولید، توزیع، اسـتفاده و نگهـداری داده            خدمات به منظور بهره   

چالشها و فرصتهایی که مـشوق پیـشرفت در         . گیرد  کننده قرار می     جامعه استفاده  دانش در اختیار  
پژوهشهای نوین کتابخانه دیجیتالی هستند با این چشم انداز گستردۀ محیط کتابخانـه دیجیتـالی               

 .باشند در ارتباط می
یافتـه کتابخانـه متعـارف باشـد و امکـان دسـتیابی          کتابخانه دیجیتالی باید نمونه گـسترش     

این اطالعات ارزشیابی، سازماندهی، بایگانی و      . ققان به اطالعات را در هر قالبی فراهم سازد        مح
یافتــه از اطالعــات دیجیتــالی از طریــق  دسترســی بــه ایــن مجموعــه تکامــل. انــد نگهــداری شــده

دهنـد،    رسانی بـه محققـان را انجـام مـی           سیستمهای شخصی و نیز سیستمهایی که خدمات اطالع       
شـود و نیـاز بـه     جویی در زمان می استفاده از کتابخانه دیجیتالی منجر به صرفه      . تامکان پذیر اس  

دهد امـا در عـین حـال بـه کیفیـت ایـن منـابع                  دسترسی فیزیکی به منابع اطالعاتی را کاهش می       
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تواند به طـور اختـصاصی در اختیـار     ای است که می     کتابخانه دیجیتالی کتابخانه  . دهد  اهمیت می 
 . نهایت باید گفت که استفاده از آن آسان استافراد باشد و در
در مقالــه خــود پــس از بررســی تعــاریف گونــاگون ارائــه شــده دربــاره  ) 1382(کوشــا 

یـک کتابخانـه    ...بـا دیـدگاهی کتابدارانـه     ...«: رسـد کـه     های دیجیتالی به این نتیجه مـی        کتابخانه
تنهـا تفـاوت را     .  سـنتی اسـت    های  موریتهای مشابه کتابخانه  أدیجیتال یک سازمان با وظایف و م      

های دیجیتال سعی دارند، بـه آن     توان درارزشهای افزوده محیط دیجیتال دانست که کتابخانه         می
 .»دست یابند

  دیجیتالی و شبکه جهانی وبۀتفاوت کتابخان
بیشتر مردم، کتابخانه دیجیتالی را همان شـبکه        . ای از میلیونها مدرک است      وب مجموعه 

امـا آیـا وب کتابخانـه       . توانند اطالعـات مـورد نیـاز خـود را بیابنـد             د زیرا می  دانن  جهانی وب می  
 دیجیتالی است؟

 تفـاوت اساسـی بـین کتابخانـه    ) ٨ .p :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بـریج   ویـتن و بـین  
دانـد کـه وب فاقـد ویژگیهـای اساسـی انتخـاب و                دیجیتالی و شبکه جهانی وب را در ایـن مـی          

حتـی اگـر بـه خـوبی        (خانه دیجیتـالی قابـل مقایـسه بـا یـک وب سـایت               کتاب. سازماندهی است 
. کنـد   کتابخانـه دیجیتـالی همیـشه از قواعـد خاصـی تبعیـت مـی              . نیـست ) سازماندهی شده باشد  

در . تواند به راحتی به مجموعه آنهـا افـزوده شـود            ها مخازنی هستند که منابع جدید می        کتابخانه
گیرنـد، ابـرمتن بـه طـور      روشهای سازماندهی بهره مـی های وب که از جدیدترین   بهترین سایت 

اما افزودن منبع جدید به کتابخانـه سـنتی نیـازی بـه           . دستی با ساختارهای پیوندی ایجاد می شود      
بنـابراین کتابخانـه    . نویـسی بخـشهایی از آن را نـدارد          زیر و رو کردن کتابهای موجود و دوبـاره        
بـه مجموعـه را بـدون نیـاز بـه روزآمدسـازی دسـتی               دیجیتالی باید امکانات افزوده شدن منبعی       

آنچه که منابع جدید را به ساختار       . ساختارهای به کار رفته برای دسترسی و بازیابی فراهم سازد         
باشـد، امـا      دهد، تا حدودی محل قرار گـرفتن آن منبـع در قفـسه مـی                کتابخانه فیزیکی پیوند می   

. گیـرد   ع است که در فهرست کتابخانه جـای مـی         تر، اطالعاتی دربارۀ محتوای آن منب       مسئله مهم 
 ).یعنی داده درباره داده(نامیم  می» ابرداده«این اطالعات را 
، 1کنـد کـه از نظـر کلیفـورد لیـنچ      در مقاله خود اشاره می) ١٩٩٨ ،Cleveland(کلولند 

                                                                                                                                  
١. Clifford Lynch  
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. های دیجیتالی، نیز جواب این سـؤال منفـی اسـت            یکی از پیشگامان پژوهش در حوزه کتابخانه      
ای جهـانی در عـصر دیجیتـالی معرفـی            شود کـه اینترنـت بـه عنـوان کتابخانـه            گاهی شنیده می  «: گوید  لینچ می 

خـصوص مجموعـه منـابع     اینترنت ـ و بـه  . این توصیف حتی مبتنی بر یک آزمایش غیر رسمی نیز نیست. شود می
تِ سـازماندهی شـده و بازیـابی    ای آن که به عنوان شبکه جهانی وب شناخته شده است ـ بـرای انتـشارا    چندرسانه

نظـم از مجموعـه    اینترنت بیشتر به مخزنی بی.  طراحی نشده،ها رایج است اطالعات به آن صورتی که در کتابخانه  
 ». کتابخانه دیجیتالی نیست،در یک کالم شبکه... های چاپی در دنیای دیجیتالی شبیه است  نوشته

چهار دلیل عمده را برای اثبات اینکـه  ) 2ث، به نقل از خوزه ماری گریفی   ١٩٩٩ (1کواِهلر
 :شمارد وب کتابخانه دیجیتالی نیست برمی

 تواند به تمام اطالعات دسترسی داشته باشد، برخالف تصور کلی، وب نمی -
  و کنترل کیفیت منابع است،3 وب فاقد کنترل مستندات-
  وب به طور صحیح فهرستنویسی نشده است،-
ایر ابزارهـای مـورد اسـتفاده در آن، ناکارآمـد بـوده و بـا                های کاربری وب و سـ        رابط -

 .اند انگارانه تهیه شده دیدی ساده

 هدف از ایجاد کتابخانه دیجیتالی
ــه ) ١٩٩٨ ،Seamans & McMilan(مــیالن  ســیمنز و مــک یکــی از اهــداف کتابخان

منـابع  . داننـد   ای مـی    دیجیتالی را بهبـود وضـعیت یـاددهی و یـادگیری از طریـق منـابع کتابخانـه                 
شود، باید به طـور مـستقل       اطالعاتی درسی مهم که در کالسهای درس از آنها بیشتر استفاده می           

نظـر از   این مسئله در هر نوع کـالس درسـی صـرف   . و با نظم و ترتیب خاصی سازماندهی شوند  
اینکه، داخل مجتمع آموزشی تشکیل شود یا آموزش از راه دور و غیرهمزمـان باشـد، مـصداق                  

ــا آمــوزش از راه دور،    . دارد ــواع آموزشــها اعــم از آمــوزش کالســی ی ــا ان ــرای ســازگاری ب ب
آموزان نیاز به دسترسی به منابع اطالعاتی دارنـد و تـا حـد امکـان برخـی از ایـن منـابع را                          دانش
سازی تمام منابع وجود ندارد ولی این بـدان           بدیهی است امکان دیجیتال   . توان دیجیتالی کرد    می

. توانند در آموزش از راه دور مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد              نابع غیردیجیتالی نمی  معنی نیست که م   
توانـد برقـراری      باشد، راه حل دیگر می      های موجود می    حل  سازی یک مقاله یکی از راه       دیجیتال

برخـی مواقـع، فرسـتادن کتـاب از سـوی           . ها باشـد    پیوند با پایگاه اطالعاتی موجود درباره مقاله      
. آموز بهترین راه برای رساندن منابع اطالعاتی به دست دانش آموز است             زل دانش کتابخانه به من  

                                                                                                                                  
١. Koehler 
٢. José-Marie Griffiths 
٣. Authority Control  
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 .کتاب را در کتابخانه دیجیتالی پیش بینی کرد) online(توان امکانات درخواست پیوسته  می
در کتاب خود بعضی از اهداف کتابخانه دیجیتـالی را  ) ۴-٣ .p :٢٠٠٣ ،Jeevan(جیوان 

 :کند به شرح زیر بیان می
  گردآوری، ذخیره و سازماندهی اطالعات و دانش به شکل دیجیتالی-
  کمک به انتقال مقرون به صرفه و کارآمد اطالعات-
 ای و ارتباطاتی گذاری روی ساختار رایانه  تأثیر قابل توجه در سرمایه-
  ارتباطات قدرتمند و همکاری مابین جوامع پژوهشی، بازرگانی، حکومتی و آموزشی-
 العمر ه از فرصتهای آموزشی مادام استفاد-

در حـال انجـام     » کتابخانـه کنگـره   «کـه توسـط     » کتابخانه ملی دیجیتالی  «هدف از ایجاد    
است، در دسترس ساختن منابع برای مردم آمریکا و نگهـداری و حفاظـت از مجموعـه جهـانی                   

بـه دامنـه    ایجاد امکانات دسترسـی در حـد وسـیع          . دانش و خالقیت برای نسل آینده اعالم شده       
العمـر از جملـه       گسترده مدارک فرهنگی، تـاریخی و همکـاری در آمـوزش و یـادگیری مـادام               

 ).…American Memory Historical Collections(اهداف آرمانی این طرح است 
 :به شرح زیر گزارش شده استکتابخانه دیجیتالی آمریکای شمالی اندازی  هدف از راه

د ابزار گردآوری، ذخیـره و سـازماندهی اطالعـات و           من  دهی در گسترش نظام      سرعت -
 دانش به شکل دیجیتالی

 های دیجیتالی در آمریکای شمالی مند کتابخانه دهی در گسترش نظام  سرعت-
  بهبود نظام تحویل کارآمد و مقرون به صرفه اطالعات در تمام نواحی آمریکای شمالی-
ابـل تـوجهی در منـابع پژوهـشی و          گـذاریهای ق     تشویق همکاری نیروهایی که سـرمایه      -

 دهند ای و ارتباطی در آمریکای شمالی انجام می های رایانه شبکه
  تقویت ارتباطات و همکاری بین انجمنهای پژوهشی، بازرگانی، دولتی و آموزشی-
المللــی در تولیــد و اشــاعه دانــش در نــواحی مهــم اســتراتژیکی در   داشــتن نقــش بــین-

 آمریکای شمالی
العمـر تمـامی مـردم سـاکن در آمریکـای شـمالی                کمک به آموزش مادام     همکاری و  -

)Appendix II: Definition and purpose of a digital library، ١٩٩۵( 
 : دارای اهدافی به شرح زیر استکتابخانه دیجیتالی دید

شمندان، یـ رسـانی بـه اند      ستمی جامع و هوشمند جهت ارائـه خـدمات اطـالع          یجاد س یا -
 مندان گر عالقهیآموزان و د ان، دانشی، محققان و کارشناسان، دانشجوپژوهشگران
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رسـانی در     ر خـدمات مربـوط بـه امـور اطـالع          یبه اطالعات و ارائه سـا     آسان  دسترسی   -
 های مورد نظر نهیزم

 »ن امکاناتیوقت و با کمتر جا و همه از همه«ارائه خدمات با شعار  -
ملـل، بـا سـرعت،      لا  نیرت تخصصی در امور ب    صو  ارائه خدمات گوناگون اطالعاتی به     -
 ت باالیفی ک باتاًیدقت و نها
 تالی و به زبان فارسییجیصورت د الملل به نیه اصطالحنامه تخصصی در امور بیته -
کتابخانـه   (صـورت هوشـمند     شرفته اطالعـات بـه    یـ جاد ابزارهای جستجوی سـاده و پ      یا -

 ).درباره دید: للی تهرانالم دیجیتالی دید مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین
 فقـط بـه خـاطر ذخیـره کتابهـایی کـه             »کتابخانه دیجیتالی افغانستان  «اندازی    هدف از راه  

بلکه از آنجـا    .  ساله در این کشور نابود شده یا پراکنده شده، نیست          25احتماالً در جریان جنگ     
ایاب هـستند، ایـن طـرح     اند ن    در افغانستان منتشر شده    1930که بسیاری از منابعی که قبل از سال         

قصد دارد با دیجیتالی کردن منابع منتشر شده در خارج از کشور افغانستان، آنهـا را در دسـترس      
باشـند    مند به فرهنگ و تاریخ کشور افغانستان می         تمام افرادی که در نقاط مختلف جهان، عالقه       

تابخانـه جـستجوپذیری از     بینی شده در این ک      امکانات پیش . و به رایانه دسترسی دارند قرار دهد      
 ،…The Afghanistan Digital Library(، موضـوع و تـاریخ اسـت    پدیـدآور طریق عنـوان،  

٢٠٠٣.( 
 JISC-NSFکتابخانـه دیجیتـالی     «المللـی     هدف از برنامـه سـه سـاله طـرح ابتکـاری بـین             

 :عبارت بود از» )2000-1999(
عـد مـسافت، انـدازه،      گردآوری مجموعه اطالعاتی که به علـت محـدودیتهای فنـی، بُ            -

 فروپاشی سیستم یا سایر موارد با روشهای دیگر قابل دسترسی و استفاده نیستند
بـرداری    تولید فناوری و دانش جدید جهت ایجاد امکانات جستجو، واگذاری و بهـره             -

 از چنین اطالعاتی برای کاربران توزیع یافته در سطح شبکه
ــد و فوا   - ــاوری جدی ــن فن ــأثیر ای ــابی ت ــین ارزی ــد ب ــی آن  ی  Digital Library(الملل

Technology Trends، ٢٠٠٢.( 
بنـدی    توان اهداف کتابخانه دیجیتالی را به صـورت زیـر جمـع             با توجه به مطالب باال می     

 :کرد
 گردآوری، ذخیره، سازماندهی و اشاعه اطالعات و دانش در قالبهای دیجیتالی. 1
 ای کنندگان از منابع کتابخانه دهجویی در هزینه و زمان استفا کمک به صرفه. 2
 پذیر ساختن منابع کمیاب و نایاب دسترس. 3
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 پذیر حفاظت از منابع آسیب. 4
 العمر های آموزش از راه دور و آموزش مادام کمک به برنامه. 5

 ویژگیهای کتابخانه دیجیتالی
تالی سه کتابخانه دیجی) p. ۴٢ :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بریج  از نظر ویتن و بین

 :مزیت عمده نسبت به همتای سنتی خود، کتابخانه دارد
 پذیر است،  دسترسی از راه دور به منابع آن به سادگی امکان. 1
 گیرد،  بهره می1از امکانات بسیار قوی و وسیع جستجو و مرور. 2
 .شود ای برای خدمات دارای ارزش افزوده محسوب می اساس و پایه. 3

هـایی در   های دیجیتالی کتابخانـه  با این تصور که کتابخانه) ١٩٩٨ ،Cleveland(کلولند 
 :شمرد ها هستند، برخی ویژگیها را برای آنها برمی صدر سایر کتابخانه

هـای   های سنتی و شامل مجموعه های دیجیتالی شکل دیجیتالی شده کتابخانه    کتابخانه. 1
ها هر دو نـوع منـابع         ن این کتابخانه  بنابرای. های سنتی هستند    دیجیتالی و محملهای ثابت مجموعه    
 گیرند؛ الکترونیکی و کاغذی را دربرمی

های دیجیتالی آن دسته از منـابع دیجیتـالی کـه خـارج از حـوزه مـدیریتی و                     کتابخانه. 2
 ؛گیرند ها هستند را نیز دربرمی محیط فیزیکی آن کتابخانه

ای است را     پایه هر کتابخانه   های دیجیتالی تمام فرایند و خدماتی که اساس و          کتابخانه. 3
دهنـد    های دیجیتـالی را تـشکیل مـی         گرچه این فرایندهای سنتی اساس کتابخانه     . شوند  شامل می 

لیکن برای سازگاری با محملهای جدید دیجیتالی باید مـورد تجدیـدنظر قـرار گرفتـه و توسـعه                   
 داده شوند؛

ابع کتابخانه دارنـد و شـکل و   آل نگرشی به کل من   های دیجیتالی به طور ایده      کتابخانه. 4
 گیرند؛ قالب آن اطالعات را در نظر نمی

کننـدگان خـدمت     هـای خاصـی از اسـتفاده        های دیجیتالی به جوامع یا حـوزه        کتابخانه. 5
با این تفاوت که این جوامـع       ) دهند  های سنتی انجام می     مانند آنچه که اکنون کتابخانه    . (کنند  می

 کنده باشند،ممکن است در شبکه اینترنت پرا
های دیجیتالی برای ادامه حیات خود نیاز به همکاری کتابـداران و مهندسـان                کتابخانه. 6

 .علوم رایانه دارند

                                                                                                                                  
١. Browsing  
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، استاد رشته کتابـداری  )٢٠٠١ ،Schwartz(گونه که قبالً اشاره شد کندی شوارتز  همان
ت تعـاریفی از   از دانـشجویان خواسـ     1999رسـانی در دانـشکده سـیمونز در پـائیز سـال               و اطالع 

آوری شده مشخصات زیـر از        پس از بررسی تعاریف جمع    . آوری کنند   کتابخانه دیجیتالی جمع  
 :ناپذیر کتابخانه دیجیتالی است نظر بیشتر دانشجویان جزء مشخصات جدایی

 ای از جوامع؛ کنندگان یا مجموعه ای مشخص از استفاده خدمت به جامعه. 1
  خاص؛وابستگی به ساختار یک سازمان. 2
 تلفیق فراگیری و دسترسی با یکدیگر؛. 3
و نیـز منـابع     ) کتابـداران (های نیروی انسانی      گیری از حداکثر توانایی     تالش برای بهره  . 4

 وابسته به فناوری؛
 سازی امکانات متعدد دسترسی سریع و کارآمد؛ فراهم. 5
 ،)ای بخصوص احتماالً فقط برای جامعه(دسترسی رایگان . 6
 ،)برخی از آنها ممکن است خریداری شوند(ار داشتن مالکیت و کنترل منابع در اختی. 7
 :هایی که داشتن مجموعه. 8

 بزرگ هستند و ماندگاری طوالنی دارند) الف
 اند به خوبی سازماندهی و مدیریت شده) ب
 شوند قالبهای بسیاری را شامل می) ج
 ئه شده استگیرند نه فقط آنچه ارا موضوعها و شیءها را دربر می) د

منابعی را دربردارند که ممکن است از هیچ راه دیگری امکان دسترسی به آنها وجود            . 9
 نداشته باشد؛

 .شوند  دیجیتالی تولید میبرگیرنده منابعی هستند که در اصلدر. 10
عالوه بر مسائل یاد شده، کتابخانه دیجیتالی باید دارای ویژگیهای خاص جـستجو بـرای       

: نویــسد کــه در ایــن بــاره پژوهــشی انجــام داده، مــی) ٢٠٠٠ ،Smith(ســمیت ا. کــاربران باشــد
 طیف وسیعی از Lexis و Dialog ،Data Starمانند ) online(بانکهای سنتی جستجوی پیوسته «

).  و غیره  1سازی واژه  عملگرهای بولی، مجاوریابی، کوتاه   (آورند    قابلیتهای جستجو را فراهم می    
 در فناوری موتورهای جستجو، برای انجام جستجویی کارآمـد، ایـن            با وجود پیشرفتهای فراوان   

 ».قابلیتها هنوز هم باید در سیستمها گنجانده شوند
ــه  ــدادی از کتابخان ــمیت روی تع ــام داده و     اس ــشی انج ــود، پژوه ــالی موج ــای دیجیت ه

                                                                                                                                  
١. Truncation  
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دهـد کـه      هـا نـشان مـی       یافتـه . های اساسی جـستجو در آنهـا را مـورد بررسـی قـرار داد                مشخصه
برای مثـال،   . دهند  های دیجیتالی فعلی طیف وسیعی از قابلیتهای جستجو را پوشش نمی            بخانهکتا

های دیجیتالی بررسی شده دارای کنترل واژگان هستند، کمتر از نیمی             کمتر از نیمی از کتابخانه    
دهنـد، فقـط در یـک مـورد امکـان       های مجاور انجام می های مذکور جستجوی واژه   از کتابخانه 

هـا امکـان اصـالح جـستجوی اولیـه را بـه               ها وجود دارد و هیچکدام از کتابخانه        ایه واژه مرور نم 
هـای    او پیشنهاداتی برای بهبود و تقویت جستجوی کارآمد در کتابخانه         . دهند  جستجوگران نمی 

های دیجیتالی بایـد طیـف کـاملی از عملگرهـای             برای مثال، کتابخانه  . دیجیتالی ارائه داده است   
سازی رکوردها با کنترل واژگـان، امکـان اصـالح            های جستجو، غنی    ان مرور واژه  جستجو، امک 

پژوهش . دهنده پژوهش انجام گرفته است       نشان 1جدول  . را فراهم سازند  ... جستجوهای اولیه و  
 : 1های دیجیتالی زیر انجام گرفت مذکور روی کتابخانه

١ – American Memory (http://memory.loc.gov/ammem/amhome.html) 
٢ – Early Canadiana on-line (http://www.canadiana.org/) 
٣ – ETDC: Electronic Thesis and Dissertation Collection 

(http://www.theses.org/vt.htm) 
۴ – Everglades Digital Library (http://everglades.fiu.edu/library/) 
۵ – Making of America (http://www.umdl.umich.edu/moa/) 
۶ – NCSTRL: Networked Computer Science Technical Reference 

Library (http://www.ncstrl.org/) 
٧ – NZDL: New Zealand Digital Library (http://www.nzdl.org/) 
٨ – On-line Archive of California (http://sunsite٢.Berkeley.EDU/oac/) 
٩ – Perseus Project (http://www.perseus.tufts.edu/) 
١٠ – SCRAN: Scottish Cultural Resources Access Network 

(http://www.scran.ac.uk/) 
١١ – Timeframes (http://timeframes.natlib.govt.nz/) 

                                                                                                                                  
 .اند های دیجیتالی، از اصل مقاله گرفته شده های ذکر شده مقابل نام کتابخانه  نشانی.1
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 های دیجیتالی انتخاب شده برای مطالعه پژوهشی قابلیتهای جستجو در کتابخانه. 1جدول 
عملگرهای
جستجو

عنوان 
 کتابخانه

 منطق بولی
جستجوی 

عبارتی 
 مجاور
 یابی

بندی  درجه
میزان 
 بودن مرتبط

سازی  کوتاه مرور نمایه
 واژه

جستجوی 
 فیلد

دامنه 
 جستجو

جستجوی 
به س حسا

کوچکی و 
بزرگی 
 حروف

کنترل 
 زبان ترجمه واژگان

جستجو 
بر 

اساس 
 تاریخ

اصالح 
جستجوی 

 اولیه
اقالم 
 مرتبط

جستجوی 
ای  چندرسانه

امکانات 
جستجوی 

پایه و 
 پیشرفته

ویژگیهای 
 نمایشی

اطالعات 
راهنما و 
 مستندات

افزار  نرم
 جستجو

1 Any/all دارد عبارتی 
در 
های  مجموعه
 خاص

های  واژه
 مختلف

در 
های  مجموعه
 خاص

 ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد تمام متن
رکورد 

کتابشناختی 
متن یا 
 تصویر

 inquery دارد

2 Any/ Allپدیدآور،  ندارد عبارتی
 دارد ندارد 1تمام متن دارد ندارد عنوان

سرعنوان 
موضوعی 
انگلیسی و 
 فرانسه

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
صفحات 
تصویری، 

PFD 
 ذکرنشده دارد

3 
Include/ 
reject: 

+/- 
کتابشناختی،  ندارد ندارد ندارد دارد عبارتی

خالصه،  دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد دارد چکیده
PFD 

InfoSeek دارد

به طور  ندارد دارد ندارد دارد 4
 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد تمام متن ندارد خودکار

“more 
like 
this” 

 Webstar دارد تمام مدرک ندارد ندارد
Search 

 3تا (دارد  5
 دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد 2تمام متن دارد دارد دارد ندارد دارد )واژه

صفحات 
تصویری، 
 برخی متون

 ذکر نشده دارد

6 

And; 
And/or 
پدیدآور، 
عنوان و 
 چکیده

 دارد عبارتی
پدیدآور 

حروف (
 )ساده

به طور 
 دارد کارخود

پدیدآور، 
عنوان، 
 چکیده

 ندارد ندارد

اما (ندارد 
شامل 

چکیده و 
عناوین 

غیرانگلیسی 
 )است

قابلیت 
مرور بر 
اساس 
 سال

 ندارد ندارد ندارد ندارد
جزئیات 

کتابشناختی، 
 تمام متن

 Free دارد
WAIS 

 ردندا ندارد ندارد ندارد ندارد دارد تمام متن دارد دارد ندارد دارد دارد دارد 7
جستجوی 
جداگانه 
 موسیقی

خالصه،  دارد
 mg دارد کامل

8 And، Or، 
Not 

در برخی  ندارد متن توصیفی ندارد دارد ندارد دارد دارد
 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردها مجموعه

نمایش 
سلسله 
مراتبی 
 آرشیو

Dynaweb دارد

9 All/Any
Close، 
 ندارد دارد نتمام مت ندارد دارد ندارد ندارد عبارت

نرم
ی با 

ونان
ی ی

جو
جست

 
زار 

اف
سی

گلی
ی، ان

ونان
ش ی

مای
ی، ن

دای
اه

 

یونانی،  دارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 دارد انگلیسی

Glimpse ،
افزار  نرم

اهدایی 
مشتری در 
 دسترس است

 دارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد متن توصیفی دارد دارد ندارد ندارد دارد دارد 10
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هـای     ششمین گردهمایی سـالیانه انجمـن کتابخانـه        های یکصدوبیست و    در خالصه مقاله  
ارکان اصلی که در تعاریف ارائه شده برای ) 17-19. ؛ ص1995بوستون، (پژوهشی در بوستون   

                                                                                                                                  
 .شود  شده نمایش داده نمیOCR متن .1
 .شود می شده نمایش داده نOCR متن .2

    



 ۳۵  /یدیجیتال کتابخانه درباره یکلیات _______________________________________

 

 :، به ترتیب زیر ذکر شده استباشد  میهای دیجیتالی مشترک کتابخانه
  خاص است؛کتابخانه دیجیتالی ماهیتی مستقل ندارد و معموالً وابسته به یک سازمان. 1
گیری از پیوندهای ابرمتن، تعداد زیادی منابع را به یکـدیگر     کتابخانه دیجیتالی با بهره   . 2
 دهد؛ پیوند می
رسـانی بـا کمـک        ارتباطات بین تعداد زیـادی کتابخانـه دیجیتـالی و خـدمات اطـالع             . 3

 گیرد؛ ای و بدون دخالت انسان در اختیار کاربر نهایی قرار می عملیات رایانه
رسـانی، هـدف نهـایی ایـن           دسترسی جهانی به کتابخانه دیجیتـالی و خـدمات اطـالع           .4
 هاست؛ کتابخانه

آن دسـته   . مجموعه کتابخانه دیجیتالی صرفاً جایگزین مدارک کتابخانه سنتی نیـست         . 5
توانند به صـورت چـاپی وجـود داشـته باشـند در ایـن مجموعـه قـرار                     از منابع دیجیتالی که نمی    

 ).١٩٩۵ ،Appendix II: Definition and purpose of a digital library(گیرند  می

     



    



 
 
 

 
 فصل دوم

 چالشها و مشكالت موجود در ايجاد كتابخانه ديجيتالي

 مقدمه 
 سازی بندی منابع برای دیجیتال اولویت

 معماری فنی
 ساخت مجموعه دیجیتالی

 سازی دیجیتال
 کردن اسکن

  آمریکا- سازی مجموعه تاریخی آفریقا دیجیتال
  هاي قديمي جراحي اعصاب در دانشگاه ييل سازي مقاله ديجيتال

 ابرداده
 نامگذاری شناسگرها و ماندگاری

 مؤلف و مدیریت حقوقی حق
 ها از وب و مسئله حق مؤلف گردآوری داده

 حفاظت و نگهداری
 افزاری افزاری و نرم نیازهای سخت

 کارکنان
 ...از دیدمد کارآ دیجیتالی  چالشهای ساخت کتابخانه

    



    



 

 مقدمه
های دیجیتالی سخت و گران است و تالش و همـت            امروزه این تفکر که ایجاد کتابخانه     

ایجاد کتابخانـه  .  شده است1990بینانه اوایل دهه  طلبد، جایگزین تفکرهای خوش     بسیاری را می  
هـای    موعهافزودن محملهای دیجیتالی به مج    . دیجیتالی کارآمد چالشهای بسیاری را در پی دارد       

هـای سـنتی      به کتابخانـه  ) مانند نوارهای صوتی و تصویری    (سنتی به سادگیِ افزودن منابع جدید       
این اطالعات در مقایـسه بـا منـابع         . اطالعات دیجیتالی ماهیتی منحصر به فرد دارند      . نخواهد بود 

ین شـوند و بـه طـور همزمـان بـرای چنـد              سنتی از ثبات کمتری برخوردارند، به آسانی کپی می        
 .کاربر و از راه دور قابل دسترس هستند
 :های دیجیتالی پیش رو دارند عبارتند از برخی مسائل جدی که کتابخانه

 سـاخت مجموعـه     -3 ؛ معمـاری فنـی    -2 ؛سـازی   بندی منـابع بـرای دیجیتـال         اولویت -1
 نامگــذاری، شناســگرها و -7 ؛ ابــرداده-6 ؛ اســکن کــردن-5 ؛2ســازی  دیجیتــال-4 ؛1دیجیتــالی

هـا از وب و مـسئله حـق         گـردآوری داده   -9 ؛4 حق مؤلـف و مـدیریت حقـوقی        -8 ؛3ندگاریما
 . کارکنان-12 ؛افزاری افزاری و نرم  نیازهای سخت-11 ؛5 حفاظت و نگهداری-10 ؛مؤلف

 .پردازیم اکنون به بررسی چالشهای یاد شده می

 سازی بندی منابع برای دیجیتال اولویت
به طور معمول، منـابع  ) p. ۴٢ :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بریج  به نظر ویتن و بین

 :شوند ای به سه دسته تقسیم می کتابخانه

                                                                                                                                  
١. Building Digital Collection  
٢. Digitization  
٣. Naming, Identifiers, and Persistence  
۴. Copyright / Rights Management 
۵. Preservation  

    



 _____________________________________________________________________________خانه دیجیتالی کتاب / ۴۰

 های خطی؛ های خاص و منابع منحصر به فرد مانند کتابهای نایاب و نسخه مجموعه. 1
 شوند؛ منابع پراستفاده که معموالً برای پژوهش و آموزش استفاده می. 2
 .مل منابع پژوهشی با استفاده کم هستنداستفاده که شا منابع کم. 3

محتوای فکری  : معیارهایی که در تبدیل منابع به قالب دیجیتالی مطرح هستند عبارتند از           
برخـی معیارهـای    . یا ارزش علمی منابع، افزایش دسترسی به آن و امکانات در دسترسِ بازیـابی             

زش کالسی، مطالعات جنبـی یـا       یعنی منبع برای آمو   . دیگر به ارزش آموزشی منابع توجه دارند      
معیارهای دیگر شاید کم کردن میزان دسترسی به منابع اصـلی   . آموزش از راه دور مناسب باشد     

که جنس کاغذ آنها حساس و نازک است، خصوصاً وقتی که تعداد مراجعه به آنها زیـاد اسـت         
بلیغ و نمـایش تواناییهـای   مانند ت. سازمانی باشد تواند درون سایر دالیل می. را در نظر داشته باشد  

های منحـصر بـه فـرد و منـابع اصـلی قـدیمی، اشـتراک منـابع بـا سـایر                    خاص در مورد مجموعه   
گیـری نقـش داشـته     توانـد در ایـن تـصمیم    جویی در فضا که همه مـی   ها، هزینه و صرفه     کتابخانه

که باید در نظـر  ای است  گیری دارد و اولین مسئله    البته حق مؤلف تأثیر بسزایی در تصمیم      . باشد
 .گرفته شود

شـش اصـل را بـه عنـوان     ) p. ۴٣ :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بـریج   ویـتن و بـین  
سـازی نیـز کـاربرد دارنـد،          راهنمای توسعه مجموعه کتابخانه که در انتخاب منابع برای دیجیتال         

 :کند گونه بیان می این
تـرین    ید بودن منبـع مهـم     شاید به جرأت بتوان گفت که مف      : 1بندی سودمندی   اولویت. 1

بینی مفید بودن یا نبودن منبع بـرای          اما پیش . گیری برای گسترش مجموعه است      اصل در تصمیم  
 .کتابداران و مسئوالن چندان ساده نیست

ای برای پاسخگویی به نیازهـای منطقـه          های محلی و منطقه     مجموعه: 2ضرورت محلی . 2
گونه منابع باید با در نظـر گـرفتن نیازهـای              این شوند و صرف هزینه برای تأمین       خاص ایجاد می  

 .آن منطقه خاص باشد
هـای تـاریخی بـرای امـور پژوهـشی از اهمیـت               هرچنـد مجموعـه   : 3نوبودن مجموعه . 3

تـوان بـرای تـأمین و نگهـداری           ای برخوردار هستند، لیکن فقط منابع مالی محدودی را می           ویژه
 .گونه منابع اختصاص داد این

                                                                                                                                  
١. Priority of utility  
٢. Local imperative  
٣. Preference for novelty  

    



 ۴۱  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

افزودن منبعی به مجموعه به معنای برقراری ارتباط بین آن منبع           : 1متنی  یانارتباطات م . 4
 . شود تأمین منابع جدید همیشه منجر به ایجاد ارتباطات متنی جدیدی می. و منابع موجود است

ها برای گسترش مجموعه باید به مسئله کمبـود منـابع             گیری  در تصمیم : 2کمبود منابع . 5
ه، زمان صرف شـده از طـرف نیـروی انـسانی، فـضا، زمـان و مـورد         از جمله بودج  . توجه داشت 

 .توجه بودن از طرف مراجعان
اطالعات بسیار زیادی در قالـب دیجیتـالی        : 3احساس مسئولیت در برابر تغییر و تحول      . 6

ها مسئول ایجاد این تغییر و تحوالت و کمک بـه مراجعـان در    کتابخانه. در دسترس خواهند بود 
 .ا هستنداستفاده از آنه

 تنظـیم کتابخانـه دیجیتـالی    کارهای اساسی که در) p. ۴ :٢٠٠٣ ،Jeevan(از نظر جیوان 
 :عمال شود به این ترتیب استباید ا

ــضامینی -1 ــردآوری م ــایی و گ ــوند؛   4 شناس ــالی ش ــد دیجیت ــه بای ــته-2 ک ــدی و   دس بن
تورهـای   طراحـی مو   -4 ویـرایش، اصـالح و ذخیـره مـضامین؛           -3سازی این مـضامین؛       دیجیتال

 نشر مضامین دیجیتالی شده     -5جستجو برای جستجوی انتخابی و دسترسی به مضامین یاد شده؛           
 .برای دسترسی کاربران نهایی

 :هرکدام از این عملیات یک سری امور فرعی را نیز به دنبال دارند که عبارتند از
ــابی و مــدیریت اطالعــا   ــره، بازی ــالی؛ ذخی ــه شــکل دیجیت ت تبــدیل اطالعــات چــاپی ب

الکترونیکی به نحوی که کاربرد آنها آسان باشد؛ تبدیل داده از محملهای گونـاگون بـه شـکل                  
بندی تکنیکها برای بهبود بازیابی کارآمد؛ مدیریت ابزارها برای ذخیره فایلهـای              دیجیتالی؛ دسته 

 حجیم، با ساختار ذخیره سلسله مراتبی چندسطحی، پشتیبانی تغییر در سرعت ابزارهای ذخیره و             
، HTML ،۵VRMLپردازشگرهای با ظرفیت متفاوت؛ ویرایش و اصـالح مـضامین در قالبهـای           

PDF  ،JPEG  ،MPEG    هـای    و غیره؛ امکانات مرور و پرس و جو بر پایه بازیابی مضامین؛ گزینه
درنگ و صحیح و دسترسی امن به اطالعات از طریق استانداردهای ارتباطات              انتخاب توزیع بی  
ای؛ امنیت مضامین انتقال داده شده بـا کدگـذاریهای گونـاگون و روشـهای       نهو ساختارهای رایا  

 .های دیوار آتش کدگشایی متفاوت و مکانیسم

                                                                                                                                  
١. Implication of intertextuality  
٢. Scarcity of resources  
٣. Commitment to the transition  
۴. Concept  
۵. Virtual Reality Modeling Language  

    



 _____________________________________________________________________________خانه دیجیتالی کتاب / ۴۲

 معماری فنی
ای یا معمـاری فنـی، شـالوده هـر کتابخانـه              امور فنی مربوط به ساختار منطقی نظام رایانه       

ای امور معماری فنی موجود برای      ها نیازمند تقویت و ارتق      کتابخانه. دهد  دیجیتالی را تشکیل می   
 :معماری شامل اجزائی مانند موارد زیر است. سازگاری با منابع دیجیتالی هستند

 های محلی پرسرعت و اتصاالت سریع به اینترنت؛  شبکه-
 کنند؛ ای که قالبهای متنوع دیجیتالی را پشتیبانی می ای رابطه  پایگاههای داده-
سازی و فراهم کردن امکانـات دسترسـی بـه            برای نمایه متن     موتورهای جستجوی تمام   -

 منابع؛
 ؛FTPهای  دهنده های وب و سرویس دهنده ها مانند سرویس دهنده  تنوع سرویس-
 عملیات مدیریت الکترونیکی مـدارک کـه در مجمـوع بـه مـدیریت منـابع دیجیتـالی                   -

 .کمک خواهد کرد
 دیجیتالی مـورد توجـه قـرار داد ایـن     های نکته مهم که باید درباره معماری فنی کتابخانه     

 و یا فقط بخـشی از یـک نظـام          1ها نظامهای یکپارچه مانند نظام آماده کار        است که این کتابخانه   
. باشـند، نیـستند     یکپارچه ماننـد نظـام فهرسـت همگـانی پیوسـته کـه بـرای کتابـداران آشـنا مـی                    

و مختلفی هستند که از طریق شـبکه        ای از نظامها و منابع متنوع         های دیجیتالی، مجموعه    کتابخانه
انـد و دارای رابـط کـاربری واحـد، مـشابه رابـط کـاربری وب                   وب به یکدیگر پیوند داده شـده      

 :تواند شامل موارد زیر باشند برای مثال، منابع پشتیبانی شده توسط معماری می. باشند می
گیرد؛  ی را دربرمیای کتابشناختی که هر دو نوع منابع کاغذی و دیجیتال         پایگاههای داده 

ای از نشانگرهای منابع اینترنتـی؛ راهنماهـا؛ منـابع اولیـه در               ها و ابزارهای بازیابی؛ مجموعه      نمایه
 .های عددی؛ نشریات الکترونیکی قالبهای مختلف دیجیتالی؛ عکسها؛ مجموعه داده

هرچند این منابع ممکن است روی سیستمهای مختلف و در پایگاههای مختلـف وجـود               
ای خـاص از   ته باشند، ولی در ظـاهر بـه عنـوان نظـامی واحـد و یکپارچـه در اختیـار جامعـه         داش

 .گیرند استفاده کنندگان قرار می
آلـی، طـرح کتابخانـه     برای دستیابی به چنـین هـدف ایـده   ) ١٩٩٨ ،Cleveland(کلولند 

انداردهای کند و معتقد است این طرح تعاونی نیازمنـد برخـی اسـت    دیجیتالی تعاونی را مطرح می   

                                                                                                                                  
1 .Turnkey System :انـدازی   ای که توسط سـازنده منحـصر بـه فـرد آن تولیـد، نـصب و راه       نظام کامل رایانه
 ).213. ص: 1378کینن، (د و عملیات دایمی سخت افزار و نرم افزار آن تضمین شو] شده[

    



 ۴۳  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

ها بتواننـد منـابع را بـه اشـتراک گذاشـته و بـا                 عمومی است تا از طریق این استانداردها کتابخانه       
آیـد کـه چنـدین        در واقـع مـشکل زمـانی پـیش مـی          . دیگر مراکز عملکرد متقابل داشـته باشـند       

ای   ادهتفاوتهای بسیاری در ساختارهای د    . آیند  کتابخانه دیجیتالی درصدد ارتباطات متقابل برمی     
های کاربری، واژگان کنترل شده، قالبهـای مـدارک و غیـره       متفاوت، موتورهای جستجو، رابط   

های دیجیتالی در سـطح       به علت این تفاوتها، تحت کنترل واحد درآوردن کتابخانه        . وجود دارد 
ی بنابراین اولین گام، یـافتن ادلـه منطقـی بـرا          . المللی تالشی بیهوده و غیرممکن است       ملی یا بین  
در ایـن راسـتا     . های دیجیتالی خـاص تحـت یـک سیـستم واحـد اسـت               سازی کتابخانه   یکپارچه

محدود کردن حوزه کاری، دشواریهای فنی و سیاسیِ اجتناب ناپـذیر در طـول کـار را کـاهش                   
 به علت نامـشخص بـودن       2 و غیررسمی  1از سوی دیگر استفاده از استانداردهای رسمی      . دهد  می

 .رسد مان طوالنی چندان منطقی به نظر نمیبازگویی آنها در مدت ز

 ساخت مجموعه دیجیتالی
هـای   های ایجاد کتابخانـه  یکی از بزرگترین دغدغه) ١٩٩٨ ،Cleveland(از نظر کلولند 

بدیهی است که هر کتابخانه دیجیتالی که . باشد های آن می دیجیتالی چگونگی ساخت مجموعه   
ای دیجیتالی بـا گروهـی        مجبور خواهد شد مجموعه   بخواهد به حیات خود ادامه دهد در نهایت         

به طورکلی سـه روش بـرای       .  که آن مجموعه را عمالً مفید و سودمند سازد، داشته باشد           3قطعی
 :ساخت مجموعه دیجیتالی وجود دارد

های موجود در مجموعـۀ کنـونی بـه           یعنی تبدیل کاغذ و سایر رسانه      :سازی  دیجیتال. 1
 ). به طور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفتکه متعاقباً(شکل دیجیتالی 

کتابهـای  . انـد   توسـط ناشـران و محققـان تهیـه شـده           :فراهم آوری آثار دیجیتـالی بنیـادی      . 2
 .هایی از این آثار هستند الکترونیکی، نشریات الکترونیکی و پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی نمونه

                                                                                                                                  
1 .de jure standard :افزار که توسط سازمانی استاندارد و طـی روال   افزار و نرم استانداردی برای توسعه سخت

 )165. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، . (رسمی صادر یا تصویب شده باشد
2 .de facto standard :ای داشته و چنان مقبولیت یافتـه کـه هـیچ     ی گستردهطرح، برنامه یا زبانی که کاربردها

 بـه عنـوان اسـتاندارد و بـه رسـمیت        ISO یـا    ANSIرقیبی ندارد، اما هنوز به طور رسمی توسـط سـازمانی ماننـد              
 )164. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، . (شناخته نشده است

3. Critical Mass :د انجام گرفتن فعالیت یا خـدمت خاصـی را تـأمین کننـد    حداقل افراد یا چیزهایی که بتوانن .
 )234. ص: 1378کینن، (
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سـی از طریـق تعریـف نـشانگرهایی بـه           این دستر  :دستیابی به منابع خارج از سازمان     . 3
 .شود های ناشران فراهم می دهنده ها یا سرویس های سایر کتابخانه های وب، مجموعه سایت

هر چند در روش سوم ممکـن اسـت منـابعِ در دسـترس، قـسمتی از مجموعـه محلـی را                      
رش تشکیل ندهند، اما استفاده از این روش برای ساخت مجموعه دیجیتالی، روشـی بـرای گـست       

یکی از مسائل اصلی در اینجا تعیـین حـد و مـرز       . ای است   منابعِ در دسترس برای کاربران منطقه     
باشـد کـه در تـضاد بـا      هـا مـی   سازی منابع موجود و تهیه آثار دیجیتـالی بـرای کتابخانـه            دیجیتال

له با ایجاد چنین نشانگرهایی مسئ    . تعریف ساده نشانگرهایی برای دستیابی به منابع خارجی است        
اما باید به این نکته توجه داشت کـه  . رود لزوم مالکیت یک منبع برای دسترسی به آن از بین می         

چنین دسترسی فقط در محیط دیجیتالی و با در نظر گرفتن بـسیاری از همـان مالحظـات پیـشین            
 . پذیر است ها، دسترسی و نگهداری طوالنی مدت امکان مانند کنترل محلی مجموعه

هـای دیجیتـالی از    کند ساخت مجموعـه     دهد که ثابت می     فراوانی ارائه می  کلولند دالیل   
 :از جمله. طریق فعالیت تعاونی بسیار مناسب است

سـازی منـابع در درون یـک سـازمان گـران و              آوری آثار دیجیتـالی و دیجیتـال        فراهم. 1
ؤسـساتی کـه    م. دار انجام کار باشـد      پرهزینه است، خصوصاً اگر سازمان مذکور به تنهایی عهده        

های کـل     توانند با همکاری یکدیگر کارآیی امور را بیافزایند و هزینه           اهداف مشترک دارند می   
 .موجود در این فعالیتها را کاهش دهند

 .کند کاری در تهیه و تبدیل منابع دیجیتالی جلوگیری می این همکاری از دوباره. 2
دهـد و     نـابع را گـسترش مـی      های دیجیتالی تعاونی میـزان اشـتراک م         ساخت مجموعه . 3

 .سازد هایی غنی فراهم می ها مجموعه کننده از این کتابخانه برای کاربران استفاده
 ،کـه بایـد توسـط مؤسـسات انتخـابی         را  توان منابع خاص      اما بر اساس چه معیارهایی می     

 دیجیتالی شوند تعیین کرد؟
ــابعی را کــه هــر کــدام ا  شــش عامــل اســت کــه برمبنــای آن مــی  ــوان من ز مؤســسات ت

 :کننده در طرح تعاونی باید تهیه یا دیجیتالی کنند، تعیین کرد شرکت
تواند مسئول دیجیتالی کردن بخشهای انتخاب شـده            ای می   کتابخانه :1غنی بودن مجموعه  . 1

 .ای غنی باشد از آن کتابخانه و افزودن آثار دیجیتالی به مجموعه باشد که دارای مجموعه
هـایی منحـصر بـه فـرد در            در صـورتی کـه نـسخه       :2بـه فـرد   مجموعه هـای منحـصر      . 2

                                                                                                                                  
١. Collection Strengths  
٢. Unique Collections  

    



 ۴۵  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

 .ای وجود داشته باشد، مطمئناً آن کتابخانه مسئول دیجیتالی کردن آن منابع خواهد بود کتابخانه
چنین اولویتهایی دلیل موجهی برای داشتن منابع در        : 1کننده  اولویتهای جامعه استفاده  . 3

علت برنامه درسی و آموزشی بـرای منبعـی خـاص           برای مثال امکان دارد به      . محلی خاص است  
 .تقاضای زیادی وجود داشته باشد

توان   وقتی هیچ معیار مهم دیگری وجود ندارد، می       : 2ها  بخشهای قابل کنترل مجموعه   . 4
به سادگی و به طـور منطقـی منـابع را بـین مؤسـسات تقـسیم کـرد تـا مـسئولیت گـردآوری یـا                           

 .دسازی آنها را برعهده گیرن دیجیتال
 وضعیت مربوط بـه معمـاری فنـی کتابخانـه عامـل دیگـری در انتخـاب                  :معماری فنی . 5

ها باید ابتـدا بـه معمـاری     کتابخانه. ای چه چیزی را دیجیتالی کند، خواهد بود       اینکه چه کتابخانه  
 .فنی برای پشتیبانی از مجموعه دیجیتالی خاص مجهز شوند

تواننـد در   ها مهارتهای الزم را ندارند نمیمؤسساتی که کارکنان آن: 3مهارت کارکنان . 6
 .این طرح ملی نقش مهمی ایفا کنند

از منابع دیجیتالی شده در درون سازمان یا آثار         (مهم نیست مجموعه چگونه ساخته شود       
). آوری دسـتیابی بـه منـابع بـا ایجـاد پیونـد بـه سـایر منـابع خـارجی                      دیجیتالی بنیـادی یـا فـراهم      

اید مطمئن باشند و مجموعه دیجیتالی نیز به طور دائمـی حفاظـت شـود و                های تعاونی ب    کتابخانه
دهنـده ناشـری      های انفرادی آثار دیجیتالی روی سرویس       برای مثال اگر نسخه   . باشد  در دسترس   

خاص مستقر باشند، در صورت ورشکستگی آن ناشر چه اتفـاقی خواهـد افتـاد؟ یـا اگـر ارزش                    
قسمتی از کل مجموعـه دیجیتـالی یـک کتابخانـه مـثالً در      اثری خاص در بازار به صفر برسد یا      

ای غیرمترقبه از بین برود، چه پیش خواهد آمد؟ اطمینان از ماندگاری و دسترسـی                 جریان حادثه 
هـای اضـافی در       سازی نسخه   مشی و اجرای طرحی برای ذخیره       مدت نیازمند تدوین خط     طوالنی

 .ه بیشتر بحث خواهد شدمسائل نگهداری در ادام. مؤسسات تعیین شده است

 سازی دیجیتال
سـازی یکـی از    ضـمن یـادآوری ایـن نکتـه کـه دیجیتـال      ) ١٩٩٨ ،Cleveland(کلولنـد  

او . کنـد تعریفـی از ایـن واژه ارائـه دهـد             روشهای عمده ساخت آثار دیجیتالی است، سعی مـی        
اننـد کتـاب،    م(سازی، تبدیل هر نوع محمل ثابـت یـا آنـالوگ              به زبان ساده دیجیتال   «: گوید  می

                                                                                                                                  
١. The Priorities of User Communities  
٢. Manageable Portions of Collections  
٣. Skills of Staff  
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بـرداری    به شکل الکترونیکی از طریق اسکن، نمونه      ) ها نشریات، عکس، نقاشی، میکروفرم      مقاله
 .»یا حتی تایپ است

مطالعـه انجـام شـده در دانـشگاه         . سازی باال بودن هزینه آن اسـت        مسئله مهم در دیجیتال   
 دالر 6 تـا  2بین ای  ، هزینهJSTOR1 نشان داد که مؤسسه مسئول طرح Ann Arborمیشیگان در

 .سازی هر صفحه ساده اختصاص داده است آمریکا برای دیجیتال
گیری درباره اینکه چه قسمتهایی از مجموعه بایـد دیجیتـالی             از نظر کلولند برای تصمیم    

 :شود، حداقل به صورت تئوری، چندین رویکرد مورد بحث است
شـروع شـده و بـه       ) الـف ( از    در این رویکرد، اساساً    :2نگر  های گذشته   تبدیل مجموعه . 1

آل بـوده و غیرعملـی، غیـرممکن از نظـر فنـی،               اما چنین تبدیل کاملی، ایـده     . شود  ختم می ) یاء(
 .این رویکرد بیشتر به رؤیا شباهت دارد. غیرقانونی و غیراقتصادی است

 :3هـای مـذکور     ای خاص یا قسمتی از هر یـک از مجموعـه            سازی مجموعه   دیجیتال. 2
ای قابـل     ای کوچـک در انـدازه       ای ساخت مجموعـه دیجیتـالی، ایجـاد مجموعـه         اولویت اول بر  

 .کنترل و با ارزش باال است
هـای مناسـب از برخـی         با دیجیتالی کردن نمونه   : 4برجسته کردن یک مجموعه متنوع    . 3
 .توان این کار را انجام داد های غنی می مجموعه
 .در دسترس باشندبیشتر ی باال باید  منابع با تقاضا:5منابع با میزان استفاده باال. 4
 منظور زمانی است که منابع با توجه به اولویـتِ           :6رویکردی مقطعی و بر پایه ضرورت     . 5

البته این روش، روشی مقطعی برای سـاخت مجموعـه          . شوند  درخواست، دیجیتالی و ذخیره می    
 .دیجیتالی است

کیب با یکدیگر مورد استفاده قرار      تواند به تنهایی یا در تر       هر کدام از این رویکردها می     
سازی منـابع بـستگی       انتخاب روش یا روشهای الزم به اهداف آرمانی مؤسسه در دیجیتال          . گیرد
ساخت مجموعه دیجیتالی از طریق این رویکردها دارای چند معیـار بـرای انتخـاب اقـالم                 . دارد

                                                                                                                                  
1 .Journal Storage :علمـی  هـای نـشریات هـسته      که امکان دسترسـی بـه مـتن کامـل مقالـه     پایگاهی اطالعاتی است

درباره موضوعهای مختلف از جمله علـوم زیـستی، اکولـوژی، اقتـصاد، آمـوزش، مهندسـی، تـاریخ، ریاضـیات،                     
 پوشـش زمـانی آن در مـورد       . کنـد   فیزیک، علوم سیاسی و مطالعات جمعیتی را به صورت الکترونیکی فراهم می           

 .).…Northeastern University Libraries (گردد   قبل از قرن نوزدهم برمیبرخی از نشریات به
٢. retrospective conversion of collections 
٣. digitization of a particular special collection or a portion of one 
۴. highlight a diverse collection 
۵. high-use materials 
۶. ad hoc approach 

    



 ۴۷  /دیجیتالی کتابخانه یجادا در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

 :است که عبارتند ازخاص 
 .والنی مدتتوانایی بالقوه آنها برای استفاده ط. 1
 .ارزش فکری یا فرهنگی آنها. 2
سازی این منبع میزان دسترسی به آن را نسبت به میزان دسترسـی بـه منبـع                   آیا دیجیتال . 3

 ).مثالً در مورد منابعی که کاغذ شکننده دارند یا در مورد منابع نایاب(دهد؟  اصلی افزایش می
ه تبـدیل منبـع بـه شـکل       آیا محـدودیتهای حـق مؤلـف یـا مجوزهـای موجـود، اجـاز              . 4

 .دهند دیجیتالی را می

 کردن اسکن
سازی منابع بـرای قـرار دادن آن در مجموعـه دیجیتـالی               اسکن یکی از راههای دیجیتال    

افزارهای اسکن و تـصویرسازی،       ها و عملکردهای موجود در نرم       زیادی تنظیمات، گزینه  . است
ضـمن  ) ١٩٩٩ ،Bearden(بیردن . ر شدهافزا کنندگان از این سخت باعث سردرگمی اکثر استفاده

مـسائلی کـه بیـردن      . بندی در این مورد برسد      بررسی ابعاد مختلف مسئله سعی دارد به یک جمع        
 :مورد بررسی قرار داده است عبارتند از

ای و پالـت       تصاویر نمایـه   -3؛  2 تصاویر طرح بیتی و عمق رنگ      -2؛  1 پیکسل و رنگ   -1
 وضـوح  -6؛ PNG و GIF: ای  قالبهای نمایـه -5؛ JPEGو  TIFF:  قالبهای طرح بیتی  -4؛  3رنگ

  راهنمای کلی-8 ارزیابی؛ -7؛ 4تصویر، اندازه و ابعاد
 پیکسل و رنگ. 1

هـر  . انـد   ای از پیکـسلها سـازماندهی شـده         تصاویر دیجیتالی در اصل به صورت مجموعه      
اگـر  . همخوانی داردپیکسل با یکی از هزاران نقطه ریز، روشن و رنگی در صفحه نمایش رایانه       

فرد در فاصله معمولی از صفحه نمایش قرار گرفته باشد، مجموع پیکـسلها را بـه صـورت یـک                    
به منظور تـشکیل اشـکالی کـه        . بیند  های نورانی را نمی     کند و تک تک نقطه      تصویر مشاهده می  

تراک شوند، هر پیکسل اطالعات رنگ خود را با سایر پیکسلها به اش             در صفحه نمایش ظاهر می    
فایلهـای  . توان به دیدن جنگل بـه جـای دیـدن درختـان تـشبیه کـرد                 این مسئله را می   . گذارد  می

                                                                                                                                  
١. Pixels and Color 
٢. Bitmapped Images and Color Depth 
٣. Indexed Images and Color Palette 
۴. Resolution, Scale & Dimension 
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های  برنامه. کنند تصویر، اطالعات مربوط به رنگ هر پیکسلِ تشکیل دهنده تصویر را ذخیره می
گرافیکی با تفسیر اطالعات رنگ هر پیکسل در این فایلها، رنگهای مربوط به هر پیکـسل را در                  

قادر به نمایش میلیونها رنگ مختلف      مانیتورهای رنگی مدرن    . کنند  صفحه نمایش تنظیم می   
 رنگ اصـلی قرمـز، سـبز و آبـی بـه             های مختلف سه    هستند اما تمام اینها را از ترکیب سایه       

نام دارد، چیزی متفـاوت     )  بی - جی -رآ (RGB1این طرح رنگ، که به عنوان       . آورند  دست می 
 - ام -سـی  ( CMYK2همچنـین بـا طـرح       . عی یعنی قرمز، زرد و آبی است      از رنگهای اصلی طبی   

 .شود نیز فرق دارد که در چاپ استفاده می)  کِ-وای
 تصاویر طرح بیتی و عمق رنگ. 2

قالبهای فایل تصویری بسته به اینکه چگونه اطالعات رنگ پیکسل را ذخیـره کننـد، در                
 .ای قالبهای نمایه) رح بیتی بقالبهای ط) الف: شوند بندی می دو دسته کلی رده

، قادر به ارائه سه طیف مختلف رنـگ یـا           JPEG و   TIFFتصاویر طرح بیتی شامل     ) الف
 .بیتی  تک و بیتی یا زمینه خاکستری8 بیتی یا رنگ واقعی؛ 24: عمق رنگ هستند که عبارتند از

  سـبز و   بیـت بـرای  8 بیت برای ثبت اطالعات رنگ قرمـز،    8 بیتی،   24در فایلهای رنگی    
 بیتـی  24رنگ .  رنگ وجود دارد   216،777،16رود و در کل امکان        بیت برای آبی به کار می       8

 بیـت بـرای   24امـا چـون هـر پیکـسل از        . آل اسـت    برای تصاویر با طرحهای رنگی پیچیده ایـده       
کند، چنین فایلهایی بسیار بـزرگ هـستند مگـر اینکـه فـشرده                ذخیره اطالعات رنگ استفاده می    

 .شوند
 سـایه   256تواند تا      بیت در هر پیکسل می     8 بیتی یا زمینه خاکستری با استفاده از         8رنگ  

زمینه خاکستری برای تصاویر با تغییرات زیاد روشن و تاریـک           . مختلف خاکستری را ثبت کند    

                                                                                                                                  
١. Red-Green-Blue 

، CMYمـدل رنگـی مـشابه    . Cyan. Magneta. Yellow. Black)  ک- وای- ام-سی( عالمت اختصاری .2
فرهنـگ  (کنـد    رنگ سیاه را جداگانه تولید مـی    Yellow و   Magneta و   Cyanبه  اما به جای اضافه کردن سیاه       

ــافت،    ــامپیوتر میکروس ــشریحی ک ــی). (114. ص: 1379ت ــصاری  CMY)  وای- ام-س ــت اخت  .Cyan عالم
Magneta. Yellow ]شوند، ماننـد جـوهر    مدلی است برای توصیف رنگهایی که با جذب نور تولید می] بوده و

ای در چشم مربوط به نور        سه سلول هسته  . شار نور مانند آنچه روی مانیتور ویدئویی وجود دارد        روی کاغذ، نه انت   
درصدی . شوند   مشخص می  Yellow و   Cyan  ،Magnetaهای    مایه  قرمز، سبز و آبی است که به ترتیب با رنگ         

همـان،  ( دسـت آیـد      توان ترکیب نمود تـا رنـگ دلخـواه بـه            های مربوط به این رنگهای اصلی را می         مایه  از رنگ 
 ).113.ص: 1379
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شـود،     بیت برای ذخیره اطالعات رنگ در هر پیکسل اسـتفاده مـی            8چون از    1.بسیار مناسب است  
 . است بیتی24ر زمینه خاکستری حدود یک سوم اندازه تصاویر اندازه تصاوی

تواند فقـط سـیاه یـا سـفید باشـد بـدون هرگونـه سـایه             در رنگ تک بیتی هر پیکسل می      
بنابراین اندازه این فایلها یک هشتم اندازه تصاویر با زمینه خاکستری و یک بیست و  . خاکستری

تک بیتی برای آثار خطی سـیاه و سـفید ماننـد            تصاویر  . چهارم اندازه تصاویر رنگ واقعی است     
 .نقشه و کارتون مناسب هستند

استفاده از تصاویر طرح بیتی بر روی وب تا حدودی محدود است و به جای آنها عموماً             
 .شود  استفاده میGIFای مانند  از قالبهای نمایه

 ای و پالت رنگ تصاویر نمایه. 3
با اطالعات رنگ   )  جی - ان -پی (PNG2و  ) ف ا - ای -جی (GIFای مانند     تصاویر نمایه 

ای، طرح رنگ تصویر منبع اصلی را به پالـت   تصاویر نمایه. کنند  ای متفاوت برخورد می     به گونه 
به جای ذخیره اطالعـات رنـگ   . دهد دارد کاهش می) یا کمتر( رنگ   256محدودی که عموماً    

در نمایه  )  بیت است  8طول آن   که حداقل   ( رنگ خود را     IDبه طور مستقیم، هر پیکسل شماره       
 رنگ است اما به 256ای،  بنابراین به طور کارآمد عمق رنگ تصاویر نمایه. کند پالت ذخیره می

سازی یا کاهش طول رشته نمایه  ای با فشرده تصاویر نمایه. شود های خاکستری محدود نمی سایه
مـورد دوم زمـانی اسـت       . کنند   می سازی   بیت، اندازه فایل را بهینه     8به ازای هر رنگ به کمتر از        

 .که رنگهای کمتری در تصویر وجود دارد
ای انتخـاب     به علت محدودیت پالت رنگ و انـدازه نـسبتاً کوچـک آن، تـصاویر نمایـه                

ای همچنـین از      تـصاویر نمایـه   . مناسبی برای تـصاویر بـا رنگهـای کـم و کنتراسـت بـاال هـستند                
در تـصاویر   . کننـد   سازی پشتیبانی می     و متحرک  3ویژگیهای خاص مانند شفافیت، تکنیک بافتی     

معمـوالً آن دسـته     (توان پیکسلهای خاص را برای شفاف کردن تصویر انتخاب کرد             ای می   نمایه
بنابراین رنگ صفحه وب زمینه آنها یکنواخت نـشان         ). زمینه هستند   از پیکسلها که در رنگ پس     

جای اینکه از باال به پایین مانند سـایه         شود کل تصویر به       تکنیک بافتی موجب می   . شود  داده می 
هـای   جلـوه . پنجره پر شود، در ابتدا تیره و تار ظاهر شود اما به تـدریج خـودش را نمایـان سـازد          

                                                                                                                                  
 .مانند عکسهای سیاه و سفید که در آن رنگ تصویر مهم نیست. 1

٢. Portable Network Graphics 
3 .Interlacing :                   تکنیک به کار رفته در برخی از نمایشگرهای ویدئویی که در آن پرتـو الکترونـی در جـاروب

فرهنـگ تـشریحی   ... (م خطـوط زوج را نوسـازی کنـد        عمودی اول، تمـام خطـوط فـرد و در جـاروب دوم، تمـا              
 )307. ص: 1379کامپیوتر میکروسافت، 
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سازی با ذخیره اطالعات رنگ برای چندین چارچوب تصویر در یک فایـل بـه دسـت                   متحرک
 .شوند فزارهای تصویری نمایش داده میا چارچوبها در توالی سریع توسط مرورگرها یا سایر نرم. آید می

 JPEG و TIFF: قالبهای طرح بیتی. 4
هـر   (JPEG و   TIFF: چهار قالب شناخته شده تصویری مهم برای آثار وب وجـود دارد           

 ).ای هر دو نمایه (PNG و GIFو ) دو طرح بیتی
شتر  باالترین کیفیت را دارند امـا بـسیار پـرحجم هـستند و ذاتـاً توسـط بیـ         TIFFتصاویر  

باشـند امـا    بنابراین برای استفاده روی اینترنـت مناسـب نمـی       . مرورگرهای وب قابل مرور نیستند    
وقتـی شـما یـک فایـل        . سـازد   آل می   کیفیت باالیشان، آنها را برای اهداف آرشیوی، قالبی ایده        

TIFF  سازی بـر اسـاس نظـم     افزار تصویری ممکن است پیشنهاد دهد فشرده     کنید، نرم    ذخیره می
گیـرد،     صورت مـی   2»بدون از دست دادن اطالعات    «سازی    گرچه فشرده .  صورت پذیرد  1ها  بیت

چـرا کـه    . سـازی ذخیـره کنیـد       های آرشیوی خـود را بـدون فـشرده          شود که نسخه    اما توصیه می  
 سیـستم  ترتیـب بیـت معمـوالً خـاص محـیط       . های فشرده شده بیشتر در معرض فروپاشی هستند         نسخه

 GIMP3افزارهای با قابلیت باالی پردازش تصویر مانند فتوشـاپ یـا              رماگر شما از ن   . عامل است 
 .کنید، ترتیب بیت خاص سیستم عامل بودن مهم نخواهد بود استفاده می

این قالب بـرای نمـایش تـصاویر بـا رنگهـای زیـاد و               .  است JPEGقالب بیتی مهم دیگر     
هـا  مانند عکسها، بیشتر طراحی   . (تغییرات ریزبینانه رنگ و سایه، بر روی وب انتخاب شده است          

توان گفت وقتی جزئیات ظاهری بیـشتر از خوانـایی فایـل              به عبارت دیگر می   ). ها  نوشته  و دست 
 انـدازه بـزرگ قالبهـای رنـگ واقعـی و زمینـه       JPEG.  قالب مناسبی اسـت    JPEGاهمیت دارد،   

. دهـد   کـاهش مـی  4»با از دست دادن اطالعات«سازی از نوع   را با انجام فشرده    TIFFخاکستری  

                                                                                                                                  
١. Bit-Order  

2 .Lossless Compression :           فرایند فـشرده کـردن فایـل بـه طـوری کـه پـس از فـشرده شـدن و از فـشردگی
عددی باید بـا اسـتفاده از ایـن    ای  فایلهای متنی، دستوری و داده. اش برابر باشد درآمدن، با قالب بیت به بیت اولیه   

 درصد کـوچکتر از انـدازۀ اولیـه    40در این روشها، حجم فایل . روش و بدون از دست رفتن اطالت فشرده شوند        
 )350. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، . (شود آن می

٣. Gnu Image Manipulation Package 
4 .Lossy Compression :ازی فایـل، بـه طـوری کـه پـس از فـشرده شـدن و درآمـدن از         س فرایندی در فشرده

معموالً فایلهـای تـصویری و صـوتی، بـیش از مقـداری کـه          . حالت فشردگی، مقداری از اطالعات از دست برود       
] حـذف [سـازی بـا از دسـت رفـتن اطالعـات و               روش فـشرده  . کنـد، اطالعـات دارنـد       بیننده یا شنونده تصور مـی     

فرهنـگ  . (اش کـوچکتر کنـد       درصـد از انـدازه اولیـه       5حجـم ایـن نـوع اطالعـات را          تواند    اطالعات اضافی، می  
 )351. ص: 1379تشریحی کامپیوتر میکروسافت، 
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کار محدودیتهای بینایی انـسان در        اما در انجام این   . رود  یعنی برخی اطالعات رنگ از دست می      
بـرای برخـی از کـاربران تـشخیص نـسخه           . شود  درک تفاوتهای اندک رنگها در نظر گرفته می       

JPEG  یک عکس از نسخه TIFFاندازه این قالب فقط یک هـشتم انـدازه قالـب    .  ممکن نیست
TIFF به هنگام ذخیره فایلهای     . باشد   میJPEG     های کاربردی     در اندازه کوچکتر، معموالً برنامه

هـر چـه انـدازه کـوچکتر باشـد،          . دهنـد   گرافیکی مقیاس متغیـری از کیفیـت تـصویر ارائـه مـی            
 .رود اطالعات رنگ بیشتری از دست می

 PNG و GIF: ای قالبهای نمایه. 5

بـرای  .  از دیربـاز معمـول بـوده اسـت         GIFی در وب،    ا  در میان فایلهای گرافیکـی نمایـه      
هـا و سـایر تـصاویر بـا پالـت رنـگ سـاده و                  ، خطوط هنری، بیشتر کارتونها، بیشتر نقـشه       1عالیم

ــاال مناســب اســت  ــافتی و  . کنتراســت ب ــاال اشــاره شــد، از شــفافیت، تکنیــک ب همچنانکــه در ب
 اسـت، امـا     CompuServeلق بـه    هر چند قالبی انحصاری و متع     . کند  سازی پشتیبانی می    متحرک

 .باشد برای استفاده توسط پدیدآورندگان و کاربران صفحات وب رایگان می
PNG    ای اسـت کـه بـه عنـوان قـالبی غیرتجـاری و جانـشین                    قالب مهم دیگر نمایهGIF 

تـر  های پایین   نسخه. سازی را دارد     به جز متحرک   GIFتوسعه داده شد و تمامی ویژگیهای قالب        
اگـر شـما قـصد اسـتفاده از فایلهـای           . شناسـند    آن را نمی   5 و اینترنت اکسپلورر     4یپ  اسک  از نت 
PNGهــای  شــود نــسخه  بــر روی ســایت خــود را داریــد، پیــشنهاد مــیGIF و PNG از تــصاویر 
 بـرای کنتـرل نـسخه    Server-Side Includes3 یـا  2ای خـود بـسازید و از جـاوا اسـکریپت     نمایه

 . را فقط برای مرورگرهای جدیدتر ارسال کنیدPNGی مرورگر بهره بگیرید و فایلها
 وضوح تصویر، اندازه و ابعاد. 6

مجموعه عوامل دیگری که هنگام اسکن تصاویر برای وب باید مورد توجه قـرار گیـرد                
هم در مورد نسخه اصلی و هم در مورد نسخه          (وضوح تصویر؛ اندازه و ابعاد تصویر       : عبارتند از 
 ppiیا  ) تعداد نقاط در هر اینچ     (dpiسکن کردن، وضوح تصویر در واحد       به هنگام ا  ). دیجیتالی

                                                                                                                                  
١. Logos  
٢. JavaScript  

ایـن مکانیـسم کـدهای فرمـان خاصـی اسـت کـه              . مکانیسم مربوط به قرار دادن متن دینـامیکی در اسـناد وب           . 3
پیش از انتقال سند به پیمایـشگر خروجـی آنهـا در بدنـه        . کند  خته و تفسیر می   دهنده آن را به رسمیت شنا       سرویس

 )516.ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، ... (گیرد سند قرار می
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هـای رنـگ کـه توسـط      شود و به تعداد نمونـه  سنجیده می) ها یا پیکسلها در هر اینچ    تعداد نقطه (
هر نمونه رنگ تبدیل به یک پیکسل . شود، داللت دارد اسکنر در طول و عرض شیء گرفته می       

 اسـکن شـده، فـایلی بـا     dpi 150 اینچـی کـه در   6*4این عکـس    بنـابر . شـود   یل تصویر می  در فا 
بـا ایـن وجـود، امکـان افـزایش          . (دهـد   پیکسل تشکیل می  ) 000/540شامل  ( پیکسل   900*600

 ).تعداد پیکسلهای تصویر با استفاده از عمق بیت وجود دارد
احد اما از نظر نمایش روی صفحه رایانه، وضوح تصویر از جنبه ابعاد مطلق نمایش در و               

 :سه وضوح تصویر رایج وجود دارد. شود گیری می پیکسل اندازه
  پیکسل480 * 640. 1
  پیکسل600 * 800. 2
  پیکسل768 * 1024. 3

یا برای نمایش در سایر     (سازی تصویر برای وب       در نهایت باید گفت که به هنگام آماده       
 طراحـی صـفحات وب   وضـوح نمـایش را بـا توجـه بـه اهـداف        :شما باید ) های کاربردی   برنامه

انتخاب کنید؛ اندازه تصاویر را با توجه به میزان فضای اشغال شده و نیـز انـدازه فایـل در واحـد                      
 .بایت مشخص نمایید

 طراحی شود تـا صـفحات وب توسـط          600 * 800 و هم    480 * 640شود هم     توصیه می 
از آنجا که پیمایش افقی     . افزارهای قدیمی یا سطح پایین نیز قابل استفاده باشد          کاربران با سخت  

تـر از ارتفـاع    ای مهـم    سازتر از پیمایش عمودی است، معموالً پهنای تصویر مـسئله           عموماً مشکل 
 .باشد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد آن می

 ارزیابی. 7
به هنگام ارزیابی یک تصویر برای اسکن کردن، پاسخ به سؤالهای زیر راهگشای مسئله              

 :خواهد بود
 عکس، نقشه، نسخه چاپی یک نقاشی یا مورد دیگر: ز چه نوعی استتصویرا

  تعداد رنگ چقدر است؟-
  دقت تغییرات تدریجی رنگ چقدر است؟-
  آیا رنگ مهم است یا زمینه خاکستری یا حتی تک بیتی کافیست؟-
  تصویر باید چه ابعادی داشته باشد تا مناسب فایل نهایی باشد؟-
 توانند بارگذاری کنند؟ تر می  فایلی را آسان کاربران شما چه اندازه-
 زمینه شفاف دارد؟  آیا تصویر نیاز به پس-
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پاسخ به این سؤالها به شما کمک خواهد کرد که قالب مناسب فایل نهایی، عمق رنـگ                 
 .و اندازه آن در طی فرایند اسکن و تغییر و اصالح تصویر را انتخاب کنید

 راهنمای کلی.  8
ری اسکن شده با کیفیت و وضوح تـصویر بـاال بـرای هـر تـصویر در                  در کل باید تصوی   

 را اصالح نکنید اما از آن برای تولید تـصاویر           TIFF.  ذخیره کنید  TIFFقالب فایل فشرده نشده     
اگـر اشـتباهی رخ داد یـا نیـاز بـه تولیـد       . دهای مناسب برای وب استفاده نماییـ        در قالبها و اندازه   

 کـه   TIFFتوانیـد از فایـل        روشهای مختلف داشـتید، همیـشه مـی       چندین تصویر اصالح شده به      
 .کیفیت باالیی دارد استفاده کنید

. شدن تغییرات و اصالحات تبدیل نکنید ای است، تصویر را تا تمام    اگر فایل مقصد نمایه   
استثنائات موجود در این مورد فقط وقتی است که اصالحات و تغییرات مـورد نظـر حتمـاً بایـد                    

 .ای شدن تصویر اعمال گردند مانند افزودن شفافیت یا تکنیک بافتی ایهبعد از نم
های تـصویرسازی حـق انتخـاب کـاربرد       ، بسیاری از برنامه   GIFبه هنگام ذخیره فایلهای     

در کل ایـن ایـده خـوبی اسـت چـرا کـه تـصویر        . دهند  را به شما می1پالت بهبود داده شده وب 
افزارهـای    باید به طور مداوم و بـا اسـتفاده از سـخت     رنگ خواهد بود که    256نهایی شامل فقط    

اما در برخی مـوارد، پالـت بهبـود داده شـده وب رنگهـای تـصویر                 . گوناگون نمایش داده شود   
کند در نتیجه کاربر تمایل به استفاده از پالـت غیـر بهبـود داده شـده                   نسخه اصلی را تحریف می    

 . دارد2وب
 ـ آمریکاسازی مجموعه تاریخی آفریقا  دیجیتال

 بـا توجـه بـه    3)1850-1920(انجمن تاریخی اوهایو برای اجرای طرح آفریقـا ـ آمریکـا    
تعیین اسـکنر بـه نـوع منـابعی     . تنوع منابع موجود در این طرح، اسکنرهای متفاوتی را به کار برد  

 .شدند وابسته بود که دیجیتالی می
لی به همـراه مـسیر تـصویر    اطالعات توصیفی درباره هر یک از منابع در مجموعه دیجیتا 

رابط کاربری وب و پارامترهای جستجو برای   . دیجیتالی منابع در پایگاه اطالعاتی نگهداری شد      
 .بندی شدند  قالبColdFusionپایگاه اطالعاتی با استفاده از 

                                                                                                                                  
١. Web-Optimized Palette  
٢. Non-Web-Optimized Palette  
٣. The African-American Experience in Ohio ١٨۵١٩٢٠-٠  
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هـای گـسترده بـه        با توجه به وجود محملهای مختلف در این مجموعه، نیاز به ایجاد رده            
 .شوند نابراین تمام فیلدها در تمام منابع ظاهر نمیب. خورد چشم می

ایـن بـدان    . برخی اوقات کروشه در اطالعـات عنـوان، پدیـدآور یـا تـاریخ ظـاهر شـده                 
معناست که اطالعات درون کروشه در نسخه اصلی وجود نداشته اما کارکنان طرح، به صـحت                

 .این اطالعات اطمینان دارند
 عنوان مجموعه و عنوان منابع

ها، از عنوانی که در نسخه اصلی چاپی وجود داشـت             های روزنامه    تهیه عنوان مقاله   برای
ای بـه   عالمت نقل قول، اشکاالت امالیی، امالهای مختلف و اصـطالحات محـاوره  . استفاده شد 

 .در مواردی که عنوان وجود نداشت، برای مقاله عنوان تولید گردید. همان صورت در عنوان ظاهر شد
هـای اصـلی چـاپی وجـود داشـت            ها از عناوینی کـه در نـسخه         یندها و جزوه  در مورد پیا  

 .استفاده شد
راهنمـای  «هـا و عنـاوین منـابع، عمومـاً آنهـایی بودنـد کـه قـبالً در                  نوشته  مجموعه دست 

 . استفاده شده بودند1»بازیابی
برای عکسها نیز به منظور انعکاس دادن موضوع تصویر توسط کارکنان طرح، عنـاوینی              

 .جاد شدای
 نام پدیدآور

 . به همان صورتی که در اثر چاپی منعکس شده بود آورده شدپدیدآورنام 
 ها جلد، شماره، شماره صفحه، تعداد صفحه

تعداد . ها آورده شد    در موارد لزوم، اطالعاتی درباره جلد، شماره و شروع شماره صفحه          
 .یایندها گنجانده شدها و پ ها برای انعکاس طول اقالم خصوصاً اقالم جزوه صفحه

 یابی، شماره رده عنصر مکان
برای آسانی کار مراجعانی که تمایل داشتند به نسخه اصلی مراجعه کننـد، یادداشـتهایی               

در مرکـز تـاریخی     ) اصـل منـابع   (در این یادداشتها مشخص گردید که اقالم فیزیکی         . اضافه شد 
شـماره رده  . شـوند  ی نگهـداری مـی  اوهایو یا در مـوزه ملـی آفریقـا ـ آمریکـا یـا مرکـز فرهنگـ        

 .های اصلی برای اطالعات بیشتر گنجانده شد نسخه

                                                                                                                                  
1 .Finding Aids :    راهنماهای بازیابی مدارکی هستند که برای توصیف، کنترل و ایجاد دسترسـی بـه مجموعـه

مراتبی، راهنماهای بازیابی بین رکوردهای کتابشناختی و منـابع           از نظر ساختار سلسله   . روند  منابع مرتبط به کار می    
ی بازیابی و راهنماهای بازیابی آنـان را        رکوردهای کتابشناختی کاربران را به راهنماها     . گیرند  ردیف اول قرار می   

 )١٩٩۶ ,…Berkeley Finding(دهند  به منابع ردیف اول ارجاع می

    



 ۵۵  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

 سرعنوانهای موضوعی
به هر یک از منابع حداقل یک و حداکثر سه موضوع از سـرعنوان موضـوعی کتابخانـه                  

در این قسمت تأکید روی موضوعهای سرعنوانهای موضوعی نبود بلکه سـعی            . کنگره داده شد  
 .شوند ذکر شوند ها و مفاهیمی که جستجو می کلیدواژهبر این بود که 

 اطالعات دیگر
بنـابراین عکـسها فیلـد توصـیفی     . تـری داده شـد     درباره عکسهای خاص اطالعات جزئی    

ــد   ــز دارن  The Ohio Historical Society: The African – American(دیگــری نی

Experience in Ohio: ١٨۵١٩٢٠ – ٠.( 
 ای قدیمی جراحی اعصاب در دانشگاه ییله سازی مقاله دیجیتال

هــای قــدیمی جراحــی  ســازی مقالــه در توضــیح فراینــد دیجیتــال) ٢٠٠٢ ،Bauer(بــاور 
 مقاله انتخاب شده برای تولید نـسخه دیجیتـالی، کپـی            13از  «: گوید  اعصاب در دانشگاه ییل می    

از آنجایی . ن گرفته شداما در برخی موارد نیز اجباراً از نشریه اصلی صحافی شده اسک        . تهیه شد 
 سال قدمت داشتند، اغلب تهیه کپـی بـا کیفیـت بـاال کـار                100ها بیش از      که برخی از این مقاله    

زمان قابل تـوجهی بـرای تهیـه کپـی صـرف گردیـد چـرا کـه در نهایـت، کیفیـت            . مشکلی بود 
 به علت گـرد و    . مدارک اسکن شده وابستگی مستقیم به دقت صرف شده در این مرحله داشت            

های کاغذ ناشی از نشریات صحافی شده قدیمی، بـرای تهیـه کپـی یـا اسـکنِ                    ریزه  غبار و خرده  
 .»شد مستقیم باید به کرّات شیشه اسکنر یا دستگاه کپی تمیز می

اسکن  Adobe Photoshopو  Caere's Omnipage٩ها با استفاده از نرم افزارهای  مقاله
اسـت کـه بـرای اسـکن        ) OCR (1هـا   ری نویـسه   نوعی نرم افزار تشخیص نو     Omnipage. شدند

عـالوه بـر    . باشـد    مـی  HTML شود و بعداً قابل تبدیل به       مدارک اصلی در قالب متن استفاده می      
های موجود در هـر مقالـه بـا اسـتفاده از              برای بازتولید متون، عکسها و طراحی      OCRاستفاده از   

Adobe Photoshop حات دستی روی تصاویر وجود به طور جداگانه اسکن شد تا قابلیت اصال
 .داشته باشد

.  برای منابع چاپی قدیمی چالشهای بسیاری را پیش رو داشت          OCRاستفاده از نرم افزار     
OCR                      باید قادر باشد متن اسکن شده را حرف به حرف تشخیص دهد و تفسیر کنـد تـا بـه ایـن 

                                                                                                                                  
1. Optical Character Recognition :بـا  ] دیجیتـالی [های چاپی یا دستنوشته یا گرافیک به فـرم   تبدیل نویسه

گـاه بـه آن عمـل پـویش         .  رایانه پردازش شوند   بتوانند با ] ها  نویسه[استفاده از دستگاه پویشگر نوری به نحوی که         
 )176. ص: 1378کینن،. (گویند نوری می

    



 _____________________________________________________________________________خانه دیجیتالی کتاب / ۵۶

هـای قـدیمی،      مقالـه در برخـی از ایـن       . ترتیب تصاویر اسکن شده بـه فایـل متنـی تبـدیل شـوند             
Omnipage  توانست تشخیص دهـد، فاصـله زیـادی بـین       فونتها و حد فاصل بین جمالت را نمی

هـا را در هـم ادغـام     کـرد، صـفحه     انداخت، چند ستون را یکی تلقـی مـی          کلمات یا جمالت می   
در حـاالتی  . کـرد   بود را باهم تلفیق مـی OCRکرد و نیز عناوین تصاویری که حاصل فرایند   می
 کـار را بـه خـوبی انجـام          Omnipageهای تهیه شده از منـابع، کیفیـت بهتـری داشـتند،               ه کپی ک
از این طریق، خطاهـایی کـه       . خوانی و اصالح دقیق بسیار مهمی بود        در هر مورد، دوباره   . داد  می

تـرین و در عـین        آسان. شد  در فرایند تبدیل به فایل متنی رخ داده بود، پس از تشخیص، رفع می             
جویی در زمان برای رفع اشـکاالت عمـده پـیش آمـده در                ترین روش از نظر صرفه      اسبحال من 

Omnipage  پیوستگی جمالت و ستونها این بـود کـه فایلهـا بـه عنـوان فایـل        ، نظیر به همWord 
انجـام گیـرد و در    Microsoft Wordخوانی و اصالحات دقیـق در   ذخیره شوند و سپس دوباره

 بـه   HTMLسـپس در فایـل      .  ذخیـره شـوند    HTMLن فایلهـای    بـه عنـوا    Wordنهایت مدارک   
 .تصاویری که در فتوشاپ اسکن و اصالح شده بودند، پیوندهایی برقرار شود

 ابرداده
. باشد  های دیجیتالی می    ابرداده مسئله دیگری است که متوجه توسعه و گسترش کتابخانه         

ای اسـت کـه محتـوا و     اده، دادهابرد« :گوید در توضیح ابرداده می) ١٩٩٨ ،Cleveland(کلولند 
ابـرداده مفهـومی آشـنا بـرای        . کنـد   ویژگیهای هر منبـع را در کتابخانـه دیجیتـالی توصـیف مـی             

دهنـد، تهیـه رکوردهـای        باشد چرا که یکی از امور اصلی که کتابداران انجام مـی             کتابداران می 
ای   ی از اهمیت ویـژه    های دیجیتال   ابرداده در کتابخانه  . فهرستنویسی برای توصیف مدارک است    

های دیجیتالی، ابـرداده   کلید دسترسی به منابع و استفاده از مدارک در کتابخانه   . برخوردار است 
 یا سایر موتورهای جستجو در اینترنت استفاده کرده         AltaVista  ،Exciteهر کسی که از     . است

هـای   مـرتبط در شـبکه  متن برای بازیـابی منـابع     داند که جستجوهای ساده تمام      باشد به خوبی می   
شـود امـا بیـشتر آنهـا      جـستجوگر بـا هـزاران مـدرک روبـرو مـی           . حجیم چندان بـازدهی نـدارد     

، )AACR(هر چند استانداردهای رسمی کتابداری برای ابـرداده وجـود دارد            . غیرمرتبط هستند 
. دیــده دارد گیــر اســت و نیــاز بــه پرســنل آمــوزش  امــا ایجــاد چنــین رکوردهــایی بــسیار وقــت 

های بزرگ اطالعـاتی و در   نویسی توسط نیروی انسانی، هر چند نیروی ماهر، برای محیط فهرست
حلهـایی    تر برای ابرداده به عنوان راه       ّا طرحهای ساده    ام. طلبد  حال رشد تالش بسیار زیادی را می      

 .پیشنهاد شده است

    



 ۵۷  /دیجیتالی کتابخانه ادایج در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

 آنها  ترین  این طرحها هنوز در مراحل ابتدایی هستند، تعدادی طرح شکل گرفته که مهم            
دوبلین کور تالشی برای آزمـایش و تعیـین عناصـر هـستۀ مـورد نیـاز بـرای                .  است 1دوبلین کور 

 در دوبلین، اوهـایو برگـزار شـد و از    OCLC2اولین کارگاه در دفتر مرکزی   . توصیف منابع بود  
گانـه ابـرداده تعیـین        در کارگاههـای دوبلـین کـور عناصـر پـانزده          . اینجا نام دوبلین کور گرفت    

. شود ها استفاده می تر از عناصری است که در فهرستنویسی سنتی کتابخانه       د که بسیار ساده   گردی
اند که برای استفاده پدیدآورندگان ساده بوده و در عین حال،             این عناصر به نحوی طراحی شده     

 .توصیفهای موجود برای بازیابی منابع مفید، کافی هستند
حات بیــشتری دربــاره ابــرداده خــواهیم در فــصل ســوم، قــسمت اســتانداردها بــه توضــی 

 .پرداخت

 نامگذاری، شناسگرها و ماندگاری
، مشکالتی در نامگذاری )١٩٩٨ ،Cleveland(شده از طرف کلولند  در چالشهای مطرح

فـرد    هـایی هـستند کـه بـه طـور منحـصربه             نامهـا رشـته   . عناصر در کتابخانه دیجیتالی وجود دارد     
اهمیـت نامهـا در     . د و بخشی از ابرداده هر مدرک هستند       کنن  شیءهای دیجیتالی را مشخص می    

نامهـا بایـد بـه      . باشـد   های سنتی می    در کتابخانه ) ISBN(کتابخانه دیجیتالی مانند اهمیت شابک      
ایـن شـیءها بـا اهـدافی چـون          . کننـده شـیءهای دیجیتـالی باشـند         فـرد مـشخص     طور منحصربه 

 .شوند یءها و کنترل حق مؤلف تهیه میاستنادات، بازیابی اطالعات، برقراری پیوند بین ش
شـوند بایـد بـرای مـدت زمـان طـوالنی و        سیستمهایی که بـرای نامگـذاری اسـتفاده مـی         

نـام  . بـه عبـارت دیگـر نـام، نبایـد بـه مکـان خـاص وابـسته باشـد                   . نامحدود تداوم داشته باشـند    
ا کـه روشـی     هـ URL3ایـن مـسئله بـا       . فرد و مکان شیء باید مستقل از یکدیگر باشـند           منحصربه

ای   ها رشـته  URL. متداول برای مشخص نمودن شیءها روی اینترنت است، مغایرت بسیار دارد          
. کننـده هـستند     هـا اغلـب گمـراه       این نشانی . هستند از اقالم چندگانه که باید مستقل از هم باشند         

URLها شامل موارد زیراند: 
نام ماشـین؛ مـسیر     ؛  )HTTPمانند  (شود    بخشی که با کمک آن مدرک قابل دسترس می        

مـثالً فایلهـای    (فرد باشد یا نباشد       ؛ نام فایل مدرک که ممکن است منحصربه       )مکان آن (مدرک  
index.htmlفراوانی روی وب سایت وجود دارد .( 

                                                                                                                                  
١. Dublin core 
٢. Online Computer Library Center 
٣. Uniform Resource Locator 
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URL    اند زیرا به محـض جابجـا شـدن فایـل، در بیـشتر                ها بسیار نامناسب نامگذاری شده
 .شود موارد مدرک غیرقابل دسترس می

شناسگر بایـد   . فرد نمودن شناسگرها ضروری است      رحی جهانی برای منحصربه   اجرای ط 
طوری تعریف شود که تا زمانی که سازمان مربوطه پابرجاست وجود داشته باشـد و محـدود بـه     

نامها باید حتی به هنگام جابجایی مدارک از یک مکـان           . مکانی خاص یا فرایندی خاص نباشد     
یره به محملی دیگر همچنان کاربر را به مدرک مـورد نظـر             به مکانی دیگر یا از یک محمل ذخ       

 .برسانند
 PURL  ،URN: سه نمونه از طرحهای ارائه شده برای حل معضل تداوم نامها عبارتند از            

 ).DOI(و شناسگر شیء دیجیتالی 
 )PURL(یاب دائمی منابع  مکان
 طرحـی   PURL. باشـد    دائمی می  URL، در واقع یک     PURL(1(یاب دائمی منابع      مکان

 پیشنهاد شده و تالشی برای جداسازی نام مـدرک از محـل اسـتقرار               OCLCاست که از طرف     
 آدرس  PURL. بـرد   بنـابراین احتمـال در دسـترس بـودن دائمـی مـدرک را بـاال مـی                 . آن است 

اگـر مـدرک جابجـا    . کنـد   تبدیل مـی URL را به آدرس واقعی PURLمجازی و غیرقابل تغییر  
در عمـل، کـاربر     . ماند   به همان صورت قبلی باقی می      PURLد ولی   شو   روزآمد می  URLشود،  

های مـشابه را در     PURL  ،URLدهندۀ    کند، سرویس   درخواست می  PURLمدرک را از طریق     
امـا بایـد    . 2کنـد    برای ارسال مدرک به کاربر استفاده مـی        URLپایگاه جستجو کرده و سپس از       

د زیـرا نـام را بـا روش دسترسـی در هـم               مـشکالتی دار   URL نیز مانند    PURLتوجه داشت که    
 .آمیزد می

 )URN(نام منابع یکسان 
URN3              طرحی از طـرف نیـروی اجرایـی مهندسـی اینترنـت )IETF(4  اسـت  .URN   بـه 

 شـامل   URN. تنهایی طرحی برای نامگذاری نیست، اما چارچوبی برای تعریف شناسگرهاسـت          
خاصـی از شناسـگرها اختـصاص       مستند اصـلی کـه بـه گـروه          (بخش نامگذاری شناسگر مستند     

                                                                                                                                  
١. Persistent Uniform Resource Locator 

 . مراجعه کنیدwww.purl.org.namesبرای اطالعات بیشتر به آدرس . 2
٣. Uniform Resource Name 

4 .Internet Engineering Task Force :       سازمانی که مـسئول بررسـی مـشکالت فنـی موجـود در اینترنـت و
 ).291. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، ( است IBMحل به  ارائه راه
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 نیز مانند URN. باشد می) شود که توسط مستند اصلی تعیین می     (و بخش شناسگر شیء     ) یابد  می
PURL            باید از طریق پایگاه یا سیستمی مـشابه، بـه ،URL      امـا بـرخالف    .  واقعـی ترجمـه گـردد
PURL  ،URN تواند به بیش از یک         میURL      ترجمه شود، مثالً یک URN     ام از   برای هـر کـد

الزم به ذکر اسـت کـه اخیـراً روی سیـستم            . تواند وجود داشته باشد     قالبهای مختلف مدرک می   
URNشود  کار نمی. 

 )DOI(سیستم شناسگر شیء دیجیتالی 
DOI1          و شـرکت آمریکـایی      2 طرحی ابتکاری است که از طرف انجمن ناشران آمریکـا 

این طرح، فراهم کردن روشـی      هدف از   .  طراحی شده است   3طرحهای ابتکاری پژوهشهای ملی   
، CNRIسیـستم مـدیریتی     . باشـد   برای تعیین اعتبار و قابل دسترس بودن شیءهای دیجیتالی مـی          

 است، سیستمی برای تبدیل شناسگرهای دیجیتالی به اطالعـات الزم  DOIای از     که زیرمجموعه 
 فـراهم   DOIانگیـزه اصـلی سیـستم       . باشد  یابی و دسترسی به شیءهای دیجیتالی می        جهت مکان 

گیری از آن روش، مسائل فکری حـق مالکیـت، کـه              کردن روشی برای ناشران است که با بهره       
 .4جزء الینفک منابع است، قابل کنترل باشد

از نظـر وی    . دانـد   ای در صدر طرح تعاونی می       کلولند مسئله نامگذاری ماندگار را مسئله     
از نظـر فنـی طراحـی سیـستمی     . دسـی نامهای ماندگار بیشتر مشکل سازمانی است تا مـشکل مهن        

فـرد فقـط در صـورتی پایـدار           پذیر است، امـا شناسـگرهای منحـصربه         برای مدیریت نامها امکان   
خواهند ماند که مؤسسه یا مؤسساتی مسئولیت مدیریت آنها را برعهده بگیرد و بتواند با موفقیت 

از آرمانهـای طـرح کتابخانـه    بنـابراین یکـی   . به فناوری برتر برسدو از فناوری جاری عبور کند      
دیجیتالی تعاونی تعیین مؤسسه یا مؤسساتی است که مسئول حل مسائل، تبدیل و انتقـال سیـستم                 

 .فرد باشد نامهای منحصربه

 حق مؤلف و مدیریت حقوقی
هـای   حق مؤلف یکـی از موانـع گـسترش کتابخانـه    ) ١٩٩٨ ،Cleveland(از نظر کلولند 

مؤلف که برای منابع چاپی در نظر گرفته شده بـا از بـین رفـتن                مفهوم فعلی حق    . دیجیتالی است 

                                                                                                                                  
١. Digital Object Identifier 
٢. Association of American Publishers 
٣. (American) Corporation for National Research Initiatives  

  www.doi.orgنگاه کنید به . 4
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شـیءهای دیجیتـالی از ثبـات       . شـود   ها در محیط دیجیتالی درنظر گرفته نمی        امکان کنترل نسخه  
شـوند و چنـدین کـاربر بـه طـور همزمـان و از راه دور         کمتری برخوردارند، به راحتی کپی مـی      

مـشکل اینجاسـت کـه بـرخالف مـشاغل خـصوصی یـا              . توانند به آنها دسترسی داشته باشند       می
ها در بیشتر موارد، فقط محلی برای ذخیـره       ناشران که مالکیت اطالعاتِ خود را دارند، کتابخانه       

کنـد کـه      این مـسئله مـشخص مـی      . موقت اطالعات هستند و مالکیت حق مؤلف منابع را ندارند         
 به طور رایگان دیجیتالی کنند و امکـان         ها همیشه قادر نیستند منابع دارای حق مؤلف را          کتابخانه

پس باید سازوکارهایی برای مدیریت حق مؤلف       . دسترسی به آنها را برای همگان فراهم آورند       
ایجاد کنند، سازوکارهایی که به آنها اجازه دهد اطالعـات را بـدون نقـض حـق مؤلـف فـراهم                     

ی مثـال برخـی عملیـات       بـرا . شـود   گفتـه مـی   » مدیریت حقـوقی  «به چنین سازوکارهایی    . آورند
 :تواند شامل موارد زیر باشد مدیریت حقوقی می

  پیگیری مؤثر-
  تعیین و تأیید کاربران -
 عیین وضعیت حق مؤلف هـر یـک از شـیءهای دیجیتـالی و محـدودیتهای آن بـرای                    -

 کاربرد رایگان یا پرداخت هزینه
هـای متعـدد یـا        ه نـسخه   مدیریت مذاکره با کاربران در رابطه با اجازه دسترسی آنهـا بـ             -

 متعهد نمودن آنها برای یک نسخه یا ارسال درخواست به ناشر
بـــه عبـــارت دیگـــر، گـــردآوری اطالعـــات و در دســـترس قـــرار دادن آنهـــا بـــرای   

افراد یا مؤسساتی که اقدام به سـاخت        . کنندگان، مسائل اجتماعی فراوانی را در پی دارد         استفاده
حق مؤلف یـا    . د به مسائل قانونی و اخالقی این کار واقف باشند         نمایند بای   کتابخانه دیجیتالی می  

 .رایت یکی از این مسائل است کپی
معتقد است اصوالً امکان ) ٣١-٢٩ .p :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بریج  ویتن و بین

یعنـی  (هـای فیزیکـی       کنترل دسترسی اطالعات در کتابخانه دیجیتالی بـسیار کمتـر از مجموعـه            
ای بـرای در      قـرار دادن اطالعـات در کتابخانـه دیجیتـالی توانـایی بـالقوه             . است) نتیکتابخانه س 

 .آورد دسترس قرار دادن آن برای مخاطبان نامحدود در محیط مجازی فراهم می
. از دید کاربران، اطالعات موجود در اقصی نقاط دنیا در هر جایی قابل دسترسـی اسـت       

یابند و از دید ناشران بازار جدیـدی فـراهم            ای می   یندهاز دید پدیدآورندگان، مخاطبان رشد فزا     
از طرفی برای پدیدآورندگان و ناشـران ایـن سـؤال           . شده است که محدودیت جغرافیایی ندارد     

ای، امکـان دسترسـی جهـانی بـه نـسخه             هـای دیجیتـالی شـبکه       شود که اگـر کتابخانـه       مطرح می 
آن اثـر بـه فـروش خواهـد رفـت؟ اگـر       الکترونیکی اثری خاص را فراهم سازند، چند نـسخه از        
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ای الکترونیکـی     پاسخ این سؤال فقط یک نسخه باشد، تکلیف چیست؟ در صـورتی کـه نـسخه               
برای یک کتابخانه عمومی به صورت حراج فروخته شود و با این کار کـل بـازار از بـین بـرود،             

 منتشر خواهد شد؟) online(چند نسخه از کتاب به صورت پیوسته 
کنـد     به این وضعیت چه خواهد بود؟ خطری که کـاربران را تهدیـد مـی               واکنش ناشران 

هـای محـدود کننـده        مـشی   این است که ناشران ابزارهای فنی و قانونی در اختیار بگیرند و خـط             
توانند امکانات    برای مثال آنها می   . فروشند، ایجاد کنند    برای کنترل دسترسی به اطالعاتی که می      

یعنی خریدار اجازه امانت نسخه خریـداری شـده را          (حدود نمایند   دسترسی را برای خریداران م    
یعنـی امکـان    (های خـود تـاریخ انقـضاء قـرار دهنـد              یا برای نسخه  ) به دوستان خود نداشته باشد    

 ).دسترسی دائمی به نسخه، در مجموعه وجود نداشته باشد
لکیـت آن   ای از یک مدرک دلیـل بـر ما          طبق قوانین حق مؤلف، در اختیار داشتن نسخه       

تواند وجود داشته باشد امـا        های متعددی از هر مدرک می       به عبارت دیگر نسخه   . مدرک نیست 
ایـن قـانون در مـورد       . مالکیت حقوقی هر مدرک فقط بـا یـک فـرد حقیقـی یـا حقـوقی اسـت                  

ای، صورت دیجیتالی شده آثـار چـاپی و مـدارک الکترونیکـی               های چاپی، فایلهای رایانه     نسخه
تـوان آن را دوبـاره فروخـت      شود می   ای از یک مدرک خریداری می       قتی نسخه و. مصداق دارد 

 .این حق در هر حال برای مالک محفوظ است. اما مطمئناً اجازه نشر دوباره آن وجود ندارد
اما در  . باشد   می پدیدآورچه کسی مالک یک اثر خاص است؟ مالک اولیۀ حق مؤلف،            

آثـار ایجـاد    . کنند  ی را برای تولید یک اثر استخدام می       برخی موارد بعضی سازمانها فرد یا افراد      
شده در قبـال اسـتخدام، آثـاری هـستند کـه توسـط کارکنـان در حـوزه کـاری آنهـا یـا تحـت                           
قراردادی خاص که در آن صریحاً ذکر شده، که در قبال این قرارداد اثری تولیـد خواهـد شـد،            

. د کننده قرارداد، مالک حق مؤلف اسـت       در هر صورت، کارفرما یا سازمانِ منعق      . آیند  پدید می 
. تواند حق تألیف را به گروهی دیگر تحت قرارداد خاص انتقال بدهد یا محـوّل کنـد                  مالک می 

 .این قرارداد باید به صورت کتبی تنظیم شود و به امضای مالک برسد
در ایـاالت متحـده،     . زمان حمایت از حق مؤلف نسبت به زمان تولید اثر، متفاوت اسـت            

در قـوانین   .  سـال بعـد از تـاریخ اولـین انتـشار، معتبـر اسـت               95 تألیف آثار قدیمی به مدت       حق
 70تا  » لحظه تثبیت آنها روی یک محمل عینی      «، آثار جدیدتر از     1998تجدیدنظر شده در سال     

 95آثار ایجاد شده در قبال استخدام یا قرارداد بـه مـدت             .  معتبر است  پدیدآورسال بعد از فوت     
 سال بعد از تولید، بسته به اینکه کدام یک زودتر باشد، تحت حمایـت              120از انتشار یا    سال بعد   

 .قانون فوق هستند
باشد و از کشوری به کشور دیگـر متفـاوت            هایی می   قانون حق مؤلف، دارای پیچیدگی    
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را ) کنـد   المللی کنترل مـی     که قانون حق مؤلف را در سطح بین        (1اکثر کشورها پیمان برن   . است
بیشتر کشورها اجازه تهیه کپی از یک اثر به منظور پژوهش را به افـراد              . اند  رفته و امضا کرده   پذی
برداری بـه منظـور نـشر یـا فـروش           اما کپی . مشهور است » 2استفاده مجاز «دهند، این مفهوم به       می

المللـی    قانون حق مؤلف بـدون در نظـر گـرفتن اینکـه آیـا مـدرک، نـشان بـین                   . باشد  ممنوع می 
برخالف پروانه ثبت اختراع، نیازی به ثبت مدارک    . شود  را دارد یا نه، اِعمال می     ) ©(ایت  ر  کپی

برای برخورداری از قانون حق مؤلف نیست و این قانون به طور خودکار بـه هـر مـدرکی تعلـق                     
 .گیرد می

ای و به خصوص مدارک منتشر شده روی شبکه           وضعیت قانونی در مورد فایلهای رایانه     
باشـد کـه احتمـاالً حتـی مـرور            برای وکال ایـن سـؤال مطـرح مـی         . آور است   أسفجهانی وب ت  

ای از    ناپذیر نسخه   چرا که مرورگر هر کاربر به طور اجتناب       . مدرک روی وب نیز قانونی نیست     
از دیـدگاه دیگـر     . البته مرور مدارک روی وب به طور گسترده پذیرفتـه شـده           . کند  آن تهیه می  

بعـد از قـانونی جلـوه دادن        . شـوند   و مطالعه روی وب قرار داده می      مدارک فقط به منظور مرور      
تـوان آنهـا را بـرای اسـتفاده         مرور مدارک روی وب، سؤال بعدی این خواهد بـود کـه آیـا مـی               

باید توجه داشت کـه  . شخصی ذخیره کرد یا به آنها پیوند داد یا اینکه برای دیگران ارسال نمود  
مـثالً بـه منظـور مقـرون بـه صـرفه            . شـوند    و ذخیره می   در پشت صحنه در همه جا مدارک کپی       

نمودن ترافیک شبکه از نظر اقتصادی و سرعت بخشیدن به فرایند تحویل مدارک، حافظۀ پنهان       
 .کند هایی از مدارک ذخیره کرده و آنها را به سایر کاربران ارسال می وب کپی

، این سؤال برای همگـان      ها به طور کلی و وب به طور خاص          با توجه به روش کار رایانه     
برداری در مورد قـانون حـق مؤلـف معیـار      آید که شاید در عصر دیجیتالی، معیار نسخه پیش می 

محـدودیتهای قـانونی حـق مؤلـف بـرای اداره و کنتـرل اسـتفاده از منـابع کـافی                     . مناسبی نیست 
هـا    رایانـه . وندشـ   های قانونی اطالعات دیجیتالی به طور معمول ایجاد می          باشد چرا که نسخه     نمی

کننـد و ایـن       هـای داخلـی فراوانـی تهیـه مـی             کنند، نسخه   وقتی که به اطالعات دسترسی پیدا می      
در دنیای دیجیتالی، تهیه نسخه کپی کامالً وابسته . رسد نسخه تهیه شده چندان قانونی به نظر نمی     

 .کنترل نیستندهاست و این روشها با استفاده از قانون حق مؤلف قابل  به روش کار رایانه
اول بایـد   . سازی مدارک هستند    بسیاری از طرحهای کتابخانه دیجیتالی در حال دیجیتال       

به این سؤال پاسخ داد که آیا تالش شما این است که اثر بدون دخـل و تـصرف فقـط بازتولیـد                     

                                                                                                                                  
١. Berne Convention 
٢. Fair use 

    



 ۶۳  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

. شود؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت است، شاید اثر را بدون کسب اجازه از مالک دیجیتالی کنیـد                 
لبته منابع دیجیتالی شده به این طریق تحت حمایت قانون حق مؤلف نخواهـد بـود مگـر اینکـه                    ا

اگر منـابع بـه منظـور       . منبع دیجیتالی شده چیزی غیر از عین همان منبع اصلی بازتولید شده باشد            
ای اهدا شده باشند و اهداکننده مالـک حـق مؤلـف باشـد، مطمئنـاً آن            دیجیتالی شدن به مؤسسه   

توانـد بـه      ایـن مجـوز مـی     . اجازه تهیه نسخه دیجیتالی را از مالـک کـسب خواهـد کـرد             مؤسسه  
حـق اسـتفاده از اثـر بـرای اهـداف سـازمانی در هـر                «هایی چون     صورت کتبی با استفاده از واژه     

گونه تصور شود کـه اسـتفاده         شاید حتی بدون توافق کتبی هم این      . باشد» محملی محفوظ است  
اما بایـد   . ید، غیر از آنچه اهداکننده در نظر داشته، ادامه خواهد داشت          از این اثر در محملی جد     

اطمینان داشت که اهداکننده، مالک حق مؤلف است و این حق به فرد یا سازمان دیگری انتقال                 
 .های نوشته شده توسط دیگران نیستید برای مثال شما مجاز به دیجیتالی کردن نامه. داده نشده

ن مدارکی را دارید و موارد ذکر شده در باال قابل اجرا نیـستند،              اگر قصد دیجیتالی کرد   
، اقدام به دیجیتالی کردن مدارک »استفاده مجاز «توانید تحت قانون      باید بررسی کنید که آیا می     

البته تشخیص این مسئله چندان آسان نیست و نیاز به بررسی دیـدگاه مالـک حـق مؤلـف                   . کنید
ن نیز درباره اینکه چه کسانی اجازه دسترسی به منابع را دارنـد          های سازما   مشی  بررسی خط . دارد
تواند عملی باشـد،   نمی» استفاده مجاز «اگر در نهایت به این نتیجه برسید که         . تواند مؤثر باشد    می

 .ناچار به کسب اجازه برای دیجیتالی کردن اثر یا کسب مجوز برای دسترسی به آن هستید
. ز شـروع سـاخت کتابخانـه دیجیتـالی ضـروری اسـت            توجه به مسئله حق مؤلـف قبـل ا        

طرحهای کتابخانه دیجیتالی باید با آگاهی کامل از حقوق مالک و نیز ضـرورت کـسب مجـوز            
 .باشد ای می برای تبدیل منابع صورت گیرد و این کار شدیداً نیازمند مشاوره با افراد حرفه

 بررسی توجه به مسئله حق مؤلف از نظر اخالقی
دست آوردن سود از طریق انتشار        در این مورد سرقت یعنی به     . خالقی است سرقت، غیرا 

 .باشد کتابی که متعلق به دیگری است و این معادل زیرپاگذاشتن قانون حق مؤلف می
بـه  . از بهره و ثمـره کـار خـود غیراخالقـی اسـت            ) حقیقی یا حقوقی  (محروم کردن فرد    

ان الکترونیکی کتابی که متعلـق بـه شـخص          های رایگ   عبارت دیگر در دسترس قرار دادن نسخه      
 .دیگری است، زیرپاگذاشتن آشکار قانون حق مؤلف است
ساخت مجموعه کتابخانه دیجیتـالی  . تصرف اختیاری اثر شخص دیگر غیراخالقی است   

 .بدون ادای حق مطلب و قدردانی شایسته اشتباه است
اصـالح و تغییـر   . باشـد  اشتباه عمدی در ارائه دیدگاه نظری شخص دیگر غیراخالقی می    
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 . قدردانی شود اشتباه استپدیدآورمدارک قبل از قرار دادن آنها در مجموعه حتی اگر از 

 ها از وب و مسئله حق مؤلف گردآوری داده
هـای    کتابخانـه . هـای دیجیتـالی دارد      موارد ذکرشده اثرات سریع و عملی روی کتابخانه       

وب پـر از اطالعـات غیرسـازماندهی        . ت هـستند  های سازماندهی شده اطالعا     دیجیتالی مجموعه 
انتقـال،  ) ٣٣-٣١ .p :٢٠٠٣ ،Witten & Bainbridge(بـریج   از نظـر ویـتن و بـین   . شـده اسـت  
ــره1بارگــذاری ــات در      و ذخی ــازماندهی اطالع ــه منظــور س ــات وب ب ــسمتی از اطالع کــردن ق
 از وظـایف اولیـه      ای متمرکز و مفیدسازی هر چه بیشتر آن برای استفاده دیگران یکـی              مجموعه
 .های دیجیتالی است کتابخانه

تـرین خـدمات اینترنـت        بـریج موتورهـای جـستجو، کـه یکـی از پراسـتفاده              ویتن و بـین   
افزار روبات برای ذخیره مداوم بخشهای زیادی         موتورها از نرم  . داند  باشند را نمونه خوبی می      می

 این موتورها ممکـن اسـت مـدارک را          هر چند . کنند  از وب و ایجاد نمایه برای آنها استفاده می        
ای از منـابع را مـرور کـرده و بـه       های خودشان نگهداری کنند، اما کـاربران خالصـه          روی رایانه 

موتورهـای جـستجو کارکردهـای    . شـوند  ها به منابع اصلی هدایت می      جای ارجاع به کپی نسخه    
د اما درآمد آنها از محـل       شو  خدمات آنها به طور مستقیم به کاربران فروخته نمی        . تجاری دارند 

اند لیکن  گرچه موتورهای جستجو به عنوان ابزاری مناسب پذیرفته شده. شود ها تأمین می    آگهی
 .وضعیت قانونی آنها چندان روشن نیست

پروتکل «. نظم حفاظت شوند    های اتفاقی و بی     توانند در برابر بارگذاری     سایتهای وب می  
دهد که از برخی بخشهای سـایت در مقابـل            کان می  به سایتهای شخصی وب ام     2»حذف روبات 
با وجود اختیاری بودن پـذیرش ایـن پروتکـل، موتورهـای            . سازی محافظت کنند    ذخیره و نمایه  

قـبالً بـرای اسـتفاده      . امـا مفهـوم مـسئولیت تغییـر کـرده         . کنند  جستجوی زیادی از آن تبعیت می     
اکنـون  . شـد   اطالعات کسب میآورپدیدقانونی از اطالعات شخص دیگر باید اجازه صریح از         

دهنـد مگـر اینکـه     موتورهای جستجو به طور خودکـار بـه خـود اجـازه اسـتفاده از منـابع را مـی               

                                                                                                                                  
١. Download  

2 .Robot Exclusion Protocol : خاصی از فایل روی سایتشان در ] قالب[روشی است که مدیران وب سایت
کنند که روباتها اجازه دسترسـی بـه چـه            کنند و از این طریق مشخص می        ی ایجاد م  http://.../robots.txtنشانی  

کنـد ابتـدا بـه دنبـال فایـل            به عبارت دیگر وقتی یک روبات سایتی را سرکشی مـی          . بخشهایی از سایت را ندارند    
ابی سایت  کند تا ببیند آیا اجازه بازی       گردد اگر توانست آن فایل را پیدا کند محتویات آن را تحلیل می              مذکور می 

 ).Robot Exclusion(را دارد یا نه 

    



 ۶۵  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

هـای متخلـف کـه       برخـی سـایتها بـا رایانـه       . اسـتفاده نماینـد   » 1مکانیسم حـذف  «کنندگان از     تهیه
ــد، شــدیداً برخــورد مــی   ــات را نقــض کنن ــد پروتکــل حــذف روب ــال آن. کنن ــرای مث ــا را از ب ه

 .نمایند دهی محروم می سرویس
حال جالب است توسط طرحهایی       مسائلی که در آن قانون حق مؤلف متفاوت و در عین          

علت انجام این کـار، ارائـه   . کنند، توسعه داده شده است    که کل شبکه جهانی وب را آرشیو می       
 بـرای دسترسـی     خدماتی نظیر تأمین مدارکی که دیگر در دسترس نیستند، تأمین مدارک کپـی            

ایجاد چنین آرشیوهایی مـسائل جالـب       . همگانی و تأمین منابع خام برای مطالعات تاریخی است        
مسائلی که به راحتـی نیـز قابـل حـل           . بسیاری در زمینه حقوق شخصی و حق مؤلف در پی دارد          

 .نیستند
دانشجویی اقدام به ایجاد صـفحه وبـی کـرده و عکـسهایی از دوسـتان خـود را در                    : مثال

اگر بعدها بخواهـد آن عکـسها را بـه اصـطالح پـاره کنـد چـه        . معرض دید عموم گذاشته است 
آیـا اجـازه حـذف آنهـا را         . اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا که عکسها هنوز در آرشیو موجود هـستند           

 خواهد داشت؟
آیـا یـک شخـصیت شـناخته شـده ـ مـثالً یـک نماینـده          . مثال دیگری را در نظر بگیرید

هایی که در طول دوران دانشجویی وی ثبت شده است را از بـین   واهد بود دادهمجلس ـ قادر خ 
اسـتفاده  «ببرد؟ آیا گردآوری اطالعات و در دسترس قرار دادن آنها برای عمـوم، نقـض قـانون                  

 است؟» مجاز
های دیجیتالی تأمین خدمات جامع جستجو و مرور، بیـشتر از آنچـه               هدف اکثر کتابخانه  

ها نیـز ماننـد آرشـیوها، تمایـل بـه ذخیـرۀ               کتابخانه. دهند، است   انجام می که موتورهای جستجو    
مـدارک  . محلی مدارک دارند تا مطمئن شوند که امکان دسترسی به آنهـا دائمـی خواهـد بـود                 

شـوند و در ظـاهر، تولیـدات          موجود در کتابخانه بیشتر به عنـوان بخـشی از کتابخانـه مـرور مـی               
های دیجیتالی احتماالً برای کمک به کاربران،         کتابخانه. تسایتهای وب مولّد آنها مشخص نیس     

های   کمترین دستکاری، برجسته کردن واژه    . دهند  تغییرات و اصالحاتی در مدارک صورت می      
بیـشترین دخـل و تـصرف، ارائـه دوبـاره مـدارک در قالبهـای                . جستجو یا افزودن ابرداده اسـت     

ها و عبارات کلیـدی بـه          یا استخراج کلیدواژه   استاندارد و تولید خالصه مدارک با کمک رایانه       
 .باشد طور خودکار می

                                                                                                                                  
١. Exclusion Mechanisms 
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هایی باید با دقت مسائل اخالقی یاد شده در باال را مدنظر داشـته          مسئوالن چنین کتابخانه  
ــات«بایــد از پروتکــل . باشــند ــه کــرد کــه  . تبعیــت کــرد» حــذف روب بایــد مکانیــسمهایی تعبی

قابـل  .  راحتی آثـار خـود را از کتابخانـه حـذف کننـد             پدیدآورندگان در صورت نیاز بتوانند به     
اگـر اطالعـات بـه طـور        . جستجو بودن مجوز افزودن منبعی به منابع موجود نیز مفید خواهد بود           

شـوند، الزم اسـت کـه مـسائل احتمـالی             خودکار از مدارک اصلی انتخاب و به آنها اضـافه مـی           
 .نمایش اشتباه حتماً مدنظر قرار گیرند

هـا در میـان تمـام         تـرین یافتـه     هـای دیجیتـالی تـازه        تغییر است و کتابخانـه     جهان در حال  
های دیجیتالی    همچنین کتابخانه . پردازند  کارکردهایی هستند که به سازماندهی منابع منتخب می       

افـراد  . آخرین کشفیات هنجارهای اجتماعی نیز هستند و با توزیع مالکیت فکری سروکار دارند           
العاتی اینترنت در مقیاس وسیع از توقعات مختلف مـردم در خـدماتی             کنترل کننده خدمات اط   

 .گویند که باید ارائه دهند سخن می
هـای    برای مثال گرداننـدگان موتورهـای جـستجو بـه طـور متنـاوب پیغامهـایی از رایانـه                  

برخی از مدارک آنها زمـانی کـه نبایـد نمایـه شـوند، نمایـه               : کنند که گفته    کاربران دریافت می  
توانند به طور قـانونی ثبـت و          کنند مدارک آنها احتماالً نمی      گاهی کاربران احساس می   . ندا  شده

یـابی    بیشتر موتورهای جستجو امکانات مکان    . ضبط شوند زیرا هیچ پیوندی به آنها وجود ندارد        
تواننـد بـه آسـانی پیونـدها را           هر مدرکی که به مدرک خـاص پیونـد دارد را دارا هـستند و مـی                

گیرنـد کـه در    در مواقع دیگر برخـی مـدارک محرمانـه در راهنماهـایی قـرار مـی            . ندردیابی کن 
شاید فقط برای یک لحظه مالکان این اطالعات قـصد تغییـر راهنمـا     . باشد  معرض دید عموم می   

اند اما همان یک لحظه برای شکار مدارک توسط موتورهای جستجو کافیست که ایـن       را داشته 
 .قابل بازیابی سازندمدارک را برای تمام دنیا 

دهـد کـه قـبالً بـه ظـاهر در       فناوری جستجو، اطالعاتی را به راحتی در دسترس قرار مـی         
وقتـی موتـور جـستجو، آرشـیوهای        . اختیار عموم قرار داشتند اما در عمل قابـل بازیـابی نبودنـد            

 کنـد، پیغامهـای     ای بزرگ از گروههای بحث اینترنتی اسـت را کنتـرل مـی              یوزنت که مجموعه  
های ارسـالی گذشـته       کند که حاکی از تکذیب نامه       بسیار زیادی از اعضای گروهها دریافت می      

انـد،    مالحظـه در اختیـار عمـوم قـرار داده           ها از اینکه آنها را بی       درواقع فرستندگان نامه  . باشد  می
 .شوند پشیمان می

ناد تهیـه   هـای وب، اسـتنادات آنهـا را اسـتخراج کـرده و نمایـه اسـت                  سیستم ذخیره مقالـه   
کند که در آنهـا بـه ارجاعـات اشـتباه و              این سیستم به طور مداوم پیغامهایی دریافت می       . کند  می

ترین راه این است که این شـکایات    منطقی. درواقع ارجاعات کور موجود در سیستم اشاره شده      

    



 ۶۷  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

ه مقـصر   های استناد کننده ارسال شود و سرویس استخراج کنند          مستقیماً به پدیدآورندگان مقاله   
 .تلقی نشود

چندین سال قبـل    . توان به مثال زیر اشاره کرد       به عنوان آخرین نمونه از این مجموعه می       
پژوهشگری برای مخاطبان خـود در یکـی از دانـشگاههای ایـاالت متحـده دربـاره گزارشـهای                   

از ایـن گزارشـها از اینترنـت و بـا اسـتفاده             . داد  پژوهشی مجموعه کتابخانه دیجیتالی توضیح می     
یکـی از  . ، که در آن پروتکل حذف وجـود نـدارد، ذخیـره شـده بـود     FTPپروتکل انتقال فایل    

اعضای حاضر به شدت ایـن مـسئله را بـه بـاد انتقـاد گرفـت و آن را سـرقت اطالعـات نامیـد و                           
حاضران از سیستم یاد   . تر این گزارشها از مجموعه حذف شود        درخواست کرد که هر چه سریع     

د و ادعا کردند که برای پژوهشگران سرویس مفیدی است تا با اسـتفاده از               شده طرفداری کردن  
منابعِ همگـانی در دسـترس بـه فعالیتهـای پژوهـشی خـود ادامـه دهنـد و خواسـتار بقـای آن در                         

 .مجموعه شدند

 حفاظت و نگهداری
مسئله مهم دیگر حفاظت، نگهداری و در دسـترس  ) ١٩٩٨ ،Cleveland(از نظر کلولند 

مشکل اصلی در نگهداری منـابع دیجیتـالی، از         .  اطالعات دیجیتالی به طور دائم است      قرار دادن 
از رده خارج شدن امور فنی در عصر دیجیتالی شبیه کیفیـت  . باشد رده خارج شدن امور فنی می   

هـا در دوران قبـل از عـصر دیجیتـالی کنتـرل         نگرانـی کتابخانـه   . بد کاغذ در عصر کاغـذ اسـت       
سیدزدایی کتابها بود، اما نگهداری اطالعات دیجیتالی به این معنی اسـت            رطوبت، دمای هوا و ا    

 .که به طور مداوم خود را به امور فنی پیشرفته مجهز سازیم
 حفاظت و نگهداری منابع دیجیتالی

 1حفظ محمل ذخیره. 1
. شــوند نوارهــا، دیــسکهای ســخت و دیــسکهای لــرزان خیلــی ســریع از رده خــارج مــی

ها فقط تا زمانی      اما نوسازی داده  . توان نوسازی کرد و معتبر نگهداشت       را می های روی آنها      داده
محمـل بـه کـار رفتـه بـرای          . باشد که محمل مورد نظر هنوز از رده خـارج نـشده باشـد               مؤثر می 

 سال بعد از روی کار آمدن فناوری برتر و جـایگزینی فنـاوری              5 تا   2ذخیره منابع دیجیتالی بین     
تـر    در مدت زمان طوالنی، منابع ذخیره شده روی محملهای قـدیمی          . شود  اخیر از رده خارج می    

                                                                                                                                  
١. The Preservation of the Storage Medium 
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هـا    بنابراین کتابخانـه  . افزاری برای خواندن آنها وجود ندارد       افزار یا نرم    روند زیرا دیگر سخت     از بین می  
 .ای به محملی دیگر باشند باید دائماً در حال انتقال اطالعات دیجیتالی از یک محمل ذخیره

 1رسی به محتواحفظ دست. 2
این جنبه از حفظ و نگهداری، نگهداری دسترسی به محتوای مـدارک بـدون توجـه بـه                  

تواننـد از یـک محمـل ذخیـره فیزیکـی بـه        که فایلها می: طور که گذشت   همان. قالب آنها است  
کـه حـاوی   ) Adobe Acrobat Readerماننـد  (محملی دیگر تغییر مکان دهند، اما وقتی قالبهـا  

تـر از     افتد؟ این مشکلی است که شاید جدی        تند، از رده خارج شوند چه اتفاقی می       اطالعات هس 
هـا را انتقـال       یک راه حل این اسـت کـه داده        . مشکل از رده خارج شدن فناوریهای ذخیره باشد       

ها را از یک قالب به قالبی دیگـر تبـدیل کنـیم تـا کـاربران قـادر بـه بازیـابی و                          یعنی داده . دهیم
بَـر اسـت، هنـوز        انتقال داده هزینه  . مشکالت زیادی وجود دارد   . طالعات باشند نمایش محتوای ا  

استانداردی برای انتقال اطالعات وجود ندارد و در زمان انتقال اطالعات از یک قالب بـه قـالبی          
 .افتد ناپذیری اتفاق می شود یا از دست دادن اطالعات به طور اجتناب دیگر تحریف می

. گونه به بهترین نحـو ممکـن اطالعـات دیجیتـالی را انتقـال دهـد               داند چ   کسی واقعاً نمی  
 نوشته شده   2»گزارش نیروی اجرایی بایگانی اطالعات دیجیتالی     : نگهداری اطالعات دیجیتالی  «

نگهداری محلـی   «: گوید   چنین می  RLG4 و   3توسط کمیسیون نگهداری و دسترسی ایاالت متحده      
حتـی اگـر    . ماند  یجیتالی است و چنین انتقالی در حد تجربه باقی می         فقط شروعی برای ارسال و انتقال شیءهای د       

امروزه فناوری کافی وجود داشته باشد، در طول نسلهای آینده باید اطالعات از قالبی به قالب دیگر منتقل شـوند                    
 .»رسند و این مسئولیتی بزرگ و پرهزینه برای آنهایی است که بعداً از راه می

 5گیری از فناوری دیجیتالی های ثابت با بهرهحفظ منابع روی محمل. 3
چنین نگرشی روی مسئله، اسـتفاده از فنـاوری دیجیتـالی را بـه عنـوان جـایگزینی بـرای                 

تـا کنـون اسـتانداردهای همگـانی        . کنـد   محملهای نگهداری جاری مانند میکروفرمها مطرح می      
ود ندارد و خیلی مـشخص      برای استفاده از محملهای دیجیتالی به عنوان محملهای نگهداری وج         

مـا بـه    . مدت چگونه جواب خواهند داد      های طوالنی   نیست که محملهای دیجیتالی در نگهداری     
استانداردهای نگهداری دیجیتالی نیاز داریم تا بتوانیم برای همیشه منـابع را ذخیـره کنـیم و ایـن                

 .منابع ذخیره شده را به صورت دیجیتالی به اشتراک بگذاریم

                                                                                                                                  
١. The Preservation of Access to Content 
٢. Preserving digital information: The report of the task force on archiving of digital 
information  
٣. US Commission on Preserving and Access  
۴. Research Library Group 
۵. The Preservation of Fixed-Media Materials through Digital Technology 
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 افزاری افزاری و نرم نیازهای سخت
ــصل درس ) ٢٠٠۴ ،Rajashekar(راجاشــکار  ــش «در سرف ــات و دان ــدیریت اطالع » م

 متـذکر شـده کـه ایجـاد، نگهـداری و            1)رسانی علـوم در مؤسـسه علـوم هنـد           مرکز ملی اطالع  (
کنـد، نیـاز بـه منـابع          حفاظت از خدماتی که مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی از آنهـا اسـتفاده مـی                

اندازی و عملکـرد صـحیح مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی              دو منبع اصلی برای راه    . متعددی دارد 
ساختار فناوری شـامل مـسائل مربـوط بـه رایانـه و سـایر               . ساختار فناوری و کارکنان   : عبارتند از 

کارکنان برای اداره و کنترل وظایف مختلفی که        . ای است   افزار و اتصاالت شبکه     تجهیزات، نرم 
 .کنند داری مجموعه الزم است، فعالیت میبرای ایجاد و نگه

 منابع مرتبط با تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ایجاد مجموعه کتابخانه دیجیتالی
Peter Noerr. Digital Library Toolkit. ٣rd edition. Sun Microsystems، 

January ٢٠٠٣. Available at: http://www.sun.com/products-n-
solutions/edu/whitepapers/ digital toolkit.html .(Accessed October ٢٠٠ ،١١۴) 

North Carolina ECHO (Exploring Cultural Heritage Online)، Digitization 

guidelines، Working Draft. Revised February ٢٠٠۴. Available at: 

http://www.ncecho.org/Guide/٢٠٠۴/toc.htm. (Accessed October ٢٠٠ ،١١۴).  
Kentuckiana Digital Library. Digital Library Production Guide version 

١٫٠. Available at: http://www.kyvl.org/kentuckiana/bpguide/about.shtml. (Accessed 
October ٢٠٠ ،١١۴).  

Building Digital Collections: Technical Information and Background 
Papers. National Digital Library Program (NDLP) at the Library of Congress. 
Available at: http://memory.loc.gov/ammem/techdocs/index.html. (Accessed 
October ٢٠٠ ،١١۴).  

UNESCO Free Software Portal. Available at: 
http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/index.shtml. (Accessed October ١١، 
٢٠٠۴).  

Oss۴lib - Opensource systems for libraries. Available at: 
http://www.oss۴lib.org/. (Accessed October ٢٠٠ ،١١۴). 

A guide to Institutional Repository Software. ٢nd edition. Open Society 
Institute. January ٢٠٠۴. Available at: http://www.soros.org/openaccess/software. 
(Accessed October ٢٠٠ ،١١۴). 

                                                                                                                                  
١. NCSI: National Center Science Information 
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 گیری درباره تجهیزات مورد نیاز عوامل مؤثر در تصمیم
چند عامل مهم در تشخیص نوع و گستردگی منابع مورد نیـاز بـرای کتابخانـه دیجیتـالی      

 :نقش دارند که عبارتند از
 )مجموعه ایستاست یا پویا(ه دیجیتالی ماهیت مجموعه کتابخان. 1
ریـزی   در ابتدای کار و نیـز در گـسترش برنامـه   (حجم منابعی که باید دیجیتالی شوند  . 2

 )شده مجموعه
که باید پشتیبانی شوند و ابزارهـای       ) مانند متن، تصویر، صدا، ویدئو    (قالبهای مدارک   . 3

 الزم برای ذخیره این قالبها
 هیه نسخه پشتیبان و نگهداری از مجموعهتجهیزات الزم برای ت. 4
 ابزارهای الزم برای ایجاد ابرداده و فهرستنویسی. 5
 )قالبهای مدرک و ابرداده(تجهیزات الزم برای باال بردن کیفیت . 6
 )offline(و ناپیوسته ) online(دستیابی پیوسته . 7
 دسترسی داخلی و خارجی. 8
 تجو و بازیابیسازی، جس ابزارهای الزم برای نمایه. 9

 ):Offline(و ناپیوسته ) Online(تفاوت بین دستیابی پیوسته 
معمـوالً بـه ایـن معنـی اسـت کـه کـاربر بـا اسـتفاده از               ) online(امروزه دستیابی پیوسته    

کتابخانــه ) یــا صــفحه وب(مرورگــر وب در رایانــه شخــصی از طریــق اینترنــت بــه وب ســایت 
رابـط کـاربری جـستجو و بازیـابی کتابخانـه دیجیتـالی بـه               دیجیتالی متصل شود و با اسـتفاده از         

سایت و صفحه خانگی خاص خود  تواند وب کتابخانه دیجیتالی می . محتوای منابع دسترسی یابد   
دسـتیابی پیوسـته    . را داشته باشد یا قسمتی از وب سایتی دیگر مانند وب سـایت کتابخانـه باشـد                

)online (    ای است که میزبان کتابخانه دیجیتـالی         رویس دهنده مستلزم اتصاالت اینترنتی رایانه س
. کتابخانه دیجیتالی از طریق شبکه قابل دسترس نیـست ) offline(در دسترسی ناپیوسته . باشد  می

 .به چندین روش ممکن است) offline(دسترسی ناپیوسته 
در دسترس قرار دادن تمام یا قـسمتی از مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی بـر روی لـوح                    . 1
 فشرده؛

 مدیریت و کنترل پرس و جوهای کاربران از طریق پست الکترونیکی؛. 2
به طور محلی در جایی کـه رایانـه مجموعـه          ) online(تأمین دسترسی محدود پیوسته     . 3

 .کتابخانه دیجیتالی قرار دارد

    



 ۷۱  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

 افزاری مورد نیاز تجهیزات سخت
 :ن کندمعموالً طرح کتابخانه دیجیتالی باید تجهیزات زیر را تأمی

ای؛  سازی؛ اتصاالت شـبکه   های شخصی؛ تجهیزات دیجیتال     رایانه سرویس دهنده؛ رایانه   
 .سایر تجهیزات

 دهنده رایانه سرویس
افــزار کتابخانــه  دهنــده اســت کــه نــرم کتابخانــه دیجیتــالی زیرمجموعــه رایانــه ســرویس

 جـستجو و پـردازش      افـزار کتابخانـه دیجیتـالی امـور مربـوط بـه             نـرم . کنـد   دیجیتالی را اداره می   
همچنین سرویس دهنده، ارتباط بـا کـاربر از طریـق شـبکه را کنتـرل               . کند  اطالعات را اداره می   

 :سرویس دهنده باید دارای این شرایط باشد. کند می
قـدرت آن معمـوالً از جنبـه سـرعت پردازشـگر            .  در حد قابـل قبـولی قدرتمنـد باشـد          -

 گا هرتز؛برای مثال مگا یا گی. شود گیری می اندازه
 ؛)RAM( حافظه اصلی کافی داشته باشد -
  هارد دیسک آن فضای زیادی برای ذخیره داشته باشد؛-

 ).کارت شبکه و پهنای باند(توانایی برقراری ارتباطات خوب را داشته باشد 
های خاص یا     سرویس دهنده : تواند به یکی از دو حالت انتخاب شود         سرویس دهنده می  

 . حد رایانه شخصیهایی در سرویس دهنده
شود اندازه مجموعه کتابخانه دیجیتالی مورد نظـر و میـزان             در صورتی که پیش بینی می     

استفاده از آن به سرعت رشد کند، باید مطمئن بود که سرویس دهنده، قابلیت گسترش از نظـر                  
RAM فضای ذخیره و ،CPUرا دارد  . 

در اکثر  . یکس یا لینوکس باشد   ، یون 2000تواند ویندوز     سیستم عامل سرویس دهنده می    
در . باشـد   افزار مورد استفاده در کتابخانـه دیجیتـالی تعیـین کننـده سیـستم عامـل مـی                   موارد، نرم 

های دریافت مجوز از مالک را نیز در نظـر            صورتی که سیستم عامل انحصاری است، باید هزینه       
 .باید از وجود خدمات پشتیبان اطمینان حاصل کرد. داشت

 سـال آینـده و در نظـر داشـتن تجهیـزات مـورد نیـاز در        5رفیت، طراحی برای از جنبه ظ 
باید برای ذخیره . رسد  درصد باالتر از میزان رشد طراحی شده منطقی به نظر می           50 تا   25اندازه  

از مجموعـه کتابخانـه   ) offline(و ناپیوسـته    ) online(نمودن نسخه پشتیبان بـه صـورت پیوسـته          
ای   همچنـین بایـد برنامـه     . ریزی نمـود    های پشتیبان برنامه    کار تهیه این نسخه   دیجیتالی و نیز شیوه     

تـوان مجموعـه کتابخانـه        بـرای مثـال مـی     . برای از کار افتادن احتمالی سـرویس دهنـده داشـت          
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های کـاربردی     این کار مستلزم داشتن برنامه    . دیجیتالی را به سرویس دهنده دیگری منتقل نمود       
راه حـل دیگـر میزبـانی    . باشـد  دهنـده جدیـد مـی     بر روی ایـن سـرویس     الزم کتابخانه دیجیتالی  

ای اسـت کـه در محلهـای     مجموعه کتابخانه دیجیتالی بر روی یک یا چند سرویس دهنده آینـه   
 .جغرافیایی دیگری قرار دارند

 های شخصی رایانه
های شخصی برای کارکنـانی کـه وظـایف مختلفـی در رابطـه بـا مجموعـه                    وجود رایانه 

دار انجـام وظـایف    این کارکنان احتماالً عهده. دهند، ضروری است   انه دیجیتالی انجام می   کتابخ
 :زیر هستند

اسکن، تبدیل، ویرایش، فهرستنویـسی     (کننده محتوای کتابخانه دیجیتالی       کارکنان اداره 
؛ کارکنـانی کـه سـرویس دهنـده         )گـسترش و پـشتیبانی فنـی      (نویـسان     ؛ برنامـه  )و کنترل کیفیت  

در صـورت وجـود     کننـد؛ همچنـین        دیجیتالی و وب سایت آن را اداره و نگهداری مـی           کتابخانه
 .های الزم برای کاربران را نیز باید در نظر داشت امکانات دسترسی محلی، رایانه

در تعیین ملزومات واقعی، ماهیت طرح کتابخانه دیجیتـالی خـاص مـورد نظـر نیـز                 : نکته
 .باید مدنظر باشد

 زی یا ابزار ثبت و ضبطسا تجهیزات دیجیتال
سازی مورد نیاز برای تبدیل منـابع اصـلی           منظور از ابزار ثبت و ضبط، تجهیزات دیجیتال       

سازی   تجهیزات دیجیتال . که به صورت فیزیکی یا آنالوگ وجود دارند به قالب دیجیتالی است           
ت و شامل اسکنر برای اسکن منابع چاپی، کارتهای ثبـت و ضـبط ویـدئویی و صـوتی بـرای ثبـ                

ضبط و تبدیل فایلهای ویدیویی و صوتی و نیز دوربینهای دیجیتالی برای ثبت و ضـبط و تولیـد                   
 .باشد کلیپهای ویدئویی و تصاویر موجود می

لـذا آشـنایی   . سـازی اسـت   ترین تجهیزات مورد نیاز جهـت دیجیتـال         اسکنر یکی از مهم   
 .رسد افزار ضروری به نظر می بیشتر با این سخت

تـرین عوامـل وضـوح     گویـد بـه هنگـام خریـد اسـکنر مهـم       می) ١٩٩٩ ،Bearden(بیردن 
 .ست4، و صحت رنگها)شود  نیز نامیده می3که تراکم نوری (2، دامنه پویایی1نوری

اسـکنرها  .  باشـد 600 * 600 ـ  dpiاسکنری مناسب است که حـداقل وضـوح نـوری آن    
 توانـد  دهند اما در عمـل نمـی    می ارائهInterpolated Resolutionاغلب ارقام باالتری تحت نام 

                                                                                                                                  
١. Optical Resolution 
٢. Dynamic Range 
٣. Optical Density 
۴. Color Fidelity 

    



 ۷۳  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

اعداد و ارقام ذکر شده را جهت گرفتن نمونه از نسخه اصلی مـورد نظـر بـه منظـور رسـیدن بـه                        
تهیـه   ای از نسخه مورد نظـر     اسکنر در باالترین وضوح نوری خود نمونه      . وضوح باال، به کار برد    

بـه هنگـام    . کنـد   اده مـی  افزار، برای تخمین رنگ پیکـسلهای مطلـوب اسـتف           کرده و سپس از نرم    
 . چشم پوشی کنیدInterpolated Resolutionخرید از ارقام 

های موجود در تصویر بین سفید خالص و سیاه خالص            دامنه پویایی داللت بر دامنه سایه     
دامنـه پویـایی اسـکنر بـا        . شـود   گیری می   اندازه) سیاه(تا چهار   ) سفید(در مقیاس بین صفر     . دارد

از ارزش  )  بـرای بیـشتر اسـکنرها      ٠٫٢ یـا    ٠٫١حد نهایی مقیاس سـفید،      (ن   آ DMinتفریق ارزش   
DMax   یـا ارزش   ٢٫٨دامنه پویایی مناسب حداقل     . آید  به دست می  ) حد نهایی مقیاس سیاه   (آن 
DMax این ارقام باید در قسمت خصوصیات فنی اسکنر درج شده باشد.  یا بیشتر است٣٫٠ آن. 

یـک روش ممکـن، تهیـه اسـکن         . شکل اسـت  برآورد صحت و درستی رنگ اسـکنر مـ        
ــه   ــر روی رایان ــه و مــرور آن ب ــاال و  رنگــی و زمینــه خاکــستری تــصویری نمون ــا کیفیــت ب ای ب

 .افزار تصویری مناسب است سخت
همچنین ممکن است بخواهید امکانات دیگر اسکنر مانند شفافیت، امکان اسکن اسالید            

 .و نیز امکان تغذیه خودکار مدرک را بررسی کنید
 ای و محل رایانه سرویس دهنده کتابخانه دیجیتالی اتصاالت شبکه

هـای   کنـد کـه گزینـه    در ادامه بحث خـود اضـافه مـی   ) ٢٠٠۴ ،Rajashekar(راجاشکار 
به مجموعه کتابخانـه دیجیتـالی از طریـق اینترنـت           ) online(زیادی برای تأمین دسترسی پیوسته      

. باشـد ) اتصاالت اینترنت و اینترانت   (ای الزم     بکهاگر سازمان مادر دارای ساختار ش     . وجود دارد 
دهنـده مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی      توان از مدیر شبکه برای اتـصال و پیکربنـدی سـرویس             می

اگر مجموعه کتابخانه دیجیتالی نسبتاً کوچک است و نیـاز بـه سـرویس دهنـده                . کمک گرفت 
یـا  ) در صـورت وجـود  (خانـه  تـوان آن را روی سـرویس دهنـده وب کتاب        اختصاصی ندارد، می  

ای در سـازمان      اگر هیچ ساختار شبکه   . قرار داد ) در صورت امکان  (سرویس دهنده وب مؤسسه     
 اتـصاالت  ISP1توانیـد از طریـق یـک     وجود ندارد و منابع مـورد نیـاز را در اختیـار داریـد، مـی             

تجهیـزات دیگـری    بَر است چرا که نیـاز بـه           کار هزینه   اما این . ای اختصاصی دریافت کنید     شبکه
از سـوی دیگـر     .  دارد 3هـای پروکـسی      و سرویس دهنده   DNSهای    ، سرویس دهنده  2مانند روتر 

دهنـده    گزینه دیگر قرار دادن رایانه سرویس     . نگهداری این ساختار به منابع بیشتری نیز نیاز دارد        
تـوان   مـی همچنـین  .  در مقابل پرداخت اجاره استISPکتابخانه دیجیتالی در یک مرکز داده یا    

                                                                                                                                  
١. Internet Service Provider 
٢. Router 
٣. Proxy 

    



 _____________________________________________________________________________خانه دیجیتالی کتاب / ۷۴

 اجاره کـرده و مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی را            ISPدهنده    فضای ذخیره بر روی رایانه سرویس     
احتماالً روزآمدسازی محتوا چندان    . البته مسائل چندی باید مورد توجه باشد      . روی آن قرار داد   
. همچنین نگهداری و رفع اشکال سرویس دهنده یا مجموعه هم مشکل است           . ساده نخواهد بود  

 مـورد نظـر احتمـاالً از        ISPایـد،     ای برای میزبانی مجموعه اجـاره کـرده        اگر فضای ذخیره رایانه   
 .کند افزار کتابخانه دیجیتالی مورد نیاز شما پشتیبانی نمی نرم

 سایر تجهیزات
ــاز عبارتنــد از  ــستمهای پرینــت برچــسب، CD-Writer: ســایر تجهیــزات مــورد نی  و سی

، سیـستمهای   UPSتیبان به صورت نوار یا لوح فـشرده، سیـستم           پرینترهای لیزری، سیستمهای پش   
 .تهیه نسخه پشتیبان به صورت ذخیره محلی و خارج از سایت

 افزاری نیازهای نرم
 افزار کاربردی کتابخانه دیجیتالی نرم
تـرین سـاختار فنـاوری       افزار کتابخانه دیجیتالی احتماالً به عنوان هـسته اصـلی و مهـم              نرم

افزار کتابخانه دیجیتالی برای تأمین عملکردهای مختلـف کتابخانـه            نرم. الی است کتابخانه دیجیت 
سازی، جستجو و بازیابی با سرویس دهنده         دیجیتالی شامل تولید، سازماندهی و نگهداری، نمایه      

 .کند کار می) و سیستم عامل(وب 
خانـه  هـای کتاب    افزارهای زیادی بـرای ایجـاد و حفـظ دسترسـی بـه مجموعـه                امروزه نرم 

ای کـه قـرار اسـت         فهم صـحیح ملزومـات و ویژگیهـای مجموعـه         . دیجیتالی در دسترس هستند   
گیری و انتخاب بهترین گزینه برای رفع نیاز کتابخانه دیجیتالی بسیار مهم              ساخته شود در تصمیم   

افزارهـای کتابخانـه دیجیتـالی همـه را در      آگاهی درست از ویژگیهـای مـورد انتظـار نـرم        . است
 .یری درست یاری خواهد کردگ تصمیم

پـشتیبانی از  : رود عبارت اسـت از  افزار کتابخانه دیجیتالی انتظار می ویژگیهایی که از نرم 
و ) online(انواع مختلف مدارک و قالبها، پشتیبانی از ابرداده؛ روزآمدسـازی محتـوای پیوسـته               

؛ پـشتیبانی چندزبانـه؛     )تنابـرداده، تمـام مـ     (سـازی و ذخیـره؛ جـستجو و بازیـابی             ؛ نمایه 1ای  بسته
ــشتیبانی از       ــه و پ ــاربرد؛ اداره مجموع ــی و ک ــدیریت دسترس ــل؛ م ــشهای متقاب ــشتیبانی از کن پ

  .XMLو  Unicodeاستانداردهایی مانند دوبلین کور؛ 
افزاری کـه ممکـن اسـت بـرای ایجـاد و نگهـداری                های نرم   در زیر درباره تعدادی از گزینه     

 .دهیم جیتالی خاص مد نظر باشد بیشتر توضیح میدسترسی به مجموعه کتابخانه دی

                                                                                                                                  
١ . Batch  

    



 ۷۵  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

  کتابخانه دیجیتالی1افزارهای رایگان و منبع باز نرم
افزاری رایگان کتابخانه دیجیتالی در دسترس اسـت کـه            در حال حاضر چندین بستۀ نرم     

چنـد  . های کتابخانه دیجیتالی را دارند قابلیت تولید آسان و اشتراک اطالعات از طریق مجموعه     
 :ها عبارتند از مونه از این بستهن

 Greenstoneافزار کتابخانه دیجیتالی  ـ نرم
 /http://www.greenstone.org 2کتابخانه دیجیتالی نیوزیلند

 ARNOـ 
 3در هلند، دانشگاه تیلبرگ، هلند) online(پژوهش دانشگاهی پیوسته 

http://www.uba.uva.nl/arno 
 CDSwareـ 

 4، ژنو، سوئیسCERNدهنده  افزار مدرک ـ سرویس نرم
http://cdsware.cern.ch/ 

 DSpaceـ 
 /http://www.dspace.org 5کمبریج، MITکتابخانه 

 Eprintsـ 
 /http://software.eprints.org 6امپتون، انگلستان دانشگاه ساوث

 Fedora 7ـ سیستم مدیریت مخزن شیء دیجیتالی 
 /http://www.fedora.info 8دانشگاه ویرجینیا، ایاالت متحده

 i-Torـ 
 9هایی برای مخازن باز ـ مؤسسه هلندی خدمات اطالعات علمی ابزار و فناوری

http://www.i-tor.org/en/toon 
 MyCoReـ 

 http://www.mycore.de/engl/index.html 10کتابخانه دانشگاه اسن، آلمان
سیستم عاملی  .  هستند افزارها در محیط سیستم عامل لینوکس قابل استفاده         تمامی این نرم  

                                                                                                                                  
1 .Open Source :   ای افـزاری بـدون هـیچ گونـه هزینـه      در دسترس قرار دادن اصل برنامه یـک محـصول نـرم ...
 ).411. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، (

٢. New Zealand Digital Library 
٣. Academic Research in the Netherlands Online, Tilburg University, The Netherlands  
۴. CERN Document Server Software (CDSware), CERN, Geneva, Switzerland 
۵. MIT Libraries, Cambridge, MA USA 
۶. University of Southampton, U.K 
٧. Fedora digital object repository management system  
٨. University of Virginia, USA 
٩. Tools and technologies for Open Repositories. Netherlands Institute for Scientific 
Information Services  
١٠. Essen University Library, University of Duisburg-Essen,Germany 

    



 _____________________________________________________________________________خانه دیجیتالی کتاب / ۷۶

ها ویژگیهای خاص و متنوعی دارند، امـا   این بسته. که به طور رایگان در دسترس عموم قرار داد      
هـای    افزارها برای رفع نیاز ملزومات خاص و حفظ دسترسی به مجموعه            از آنجا که همه این نرم     

 تابخانـه دیجیتـالی بایـد بـه آنهـا         اندازی مجموعـه ک     اند، برای راه    اندازی و توسعه داده شده      دیجیتالی راه 
ها، که به هنگام اشـتراک مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی بـا                ویژگی این بسته  . توجه جدی داشت  

جنبه .  است OAI1ها روی اینترنت کاربرد دارد، پشتیبانی از پروتکل کنش متقابل             سایر مجموعه 
هرچنـد  .  اسـتفاده از آنهاسـت     ها عدم امکان استفاده از راهنماهای فنـی آمـاده در            منفی این بسته  
 .توان راهنماهایی دریافت کرد های پستی دارند که از طریق آنها می ها لیست بیشتر این بسته

 سیستمهای خودکارسازی کتابخانه
های خودکارسازی کتابخانه قابلیـت ارائـه بـر روی وب را              از آنجا که امروزه بیشتر بسته     

توان به سادگی پیوندهای ابرمتنـی مـرتبط را           جیتالی می دارند، برای گسترش دستیابی به منابع دی      
توانـد بـه طـور سـاده روی یـک پیونـد در رکـورد                  کـاربر مـی   . در رکوردهای فهرست گنجاند   

خروجی جستجو کلیک کـرده و مـدرک کامـل الکترونیکـی را مـشاهده              ) OPACیا  (فهرست  
ابلیت ارائه بر روی وب را دارد       اگر کتابخانه شما قبالً از بسته خودکارسازی کتابخانه که ق         . کند

توانید از این روش برای دسترسی به مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی اسـتفاده                 کند، می   استفاده می 
. اسـت ) MARCمانند (های خودکارسازی پشتیبانی از ابرداده       مزیت اصلی بیشتر این بسته    . کنید

کـارگزاران سیـستمهای فـشرده    توانیـد از   در صورتی که منـابع مـالی الزم را داشـته باشـید، مـی            
. کنند، اقدام به خریداری سیستم نمایید       افزارهای کتابخانه دیجیتالی را فراهم می       کتابخانه که نرم  

 گـران بـودن   -1هـا   عیب این بـسته . های تجاری پشیبانی فنی روی سایت است    مزیت عمده بسته  
هـا انحـصاری       ایـن بـسته    باشـد، چـرا کـه        عدم امکان توسعه عملکردهای آنها می      -2. آنها است 

 .هستند و شما به کد منبع دسترسی ندارید
های خودکارسـازی پایگاههـای کتابـشناختی رایگـان           شاید شما تمایل داشته باشید بسته     

افـزار مـدیریتی پایگـاه         یونـسکو بـرای نـرم      CDS/ISISنمونه اولیه بـسته     . کتابخانه را مرور کنید   
شـما  .  نیـز وجـود دارد  CDS/ISISسترسـی وب بـه   اکنـون امکـان د  . کتابشناختی ـ متنـی اسـت   

 تعبیه کنید و به کاربران      CDS/ISISتوانید پیوندهایی به مدارک الکترونیکی در رکوردهای          می
بسته . امکان دسترسی به این مدارک را با انتخاب این پیوندها در رکوردهای بازیابی شده بدهید   

 . استKOHAرایگان دیگر 

                                                                                                                                  
١. Open Archive Initiative interoperability protocol 

    



 ۷۷  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و لشهاچا _________________________

 

 بخانه دیجیتالیافزارهای تجاری کتا نرم
افزارهـای تجـاری کتابخانـه        تـوان از بـین نـرم        اگر منابع مـالی الزم در اختیـار باشـد مـی           

 :برخی مثالها عبارتند از. دیجیتالی، که امروزه در دسترس هستند، یک مورد را انتخاب کرد
١ - ENCompass of Endeavor Information Systems 

(http://www.endinfosys.com/ ) 
٢ - DigiTool of Ex Libris (http://www.exlibris.co.il/، or 

http://www.exlibris-usa.com/) 
٣ - Visual MIS (Multimedia and Imaging Solutions) of VTLS 

(http://www.vtls.com/) 
۴ - TEAMS of Artesia Technologies (http://www.artesia.com/). 
۵ - Insight of Luna Imaging (http://www.luna-imaging.com/) 
۶ - MuseSearch of MuseGlobal، Inc. (http://www.museglobal.com/) 

 گـران بودنـشان     -1های تجاری پـشتیبانی فنـی آنهـا اسـت و عیـب آنهـا                  مزیت این بسته  
هـا انحـصاری هـستند و         توانید عملکردهای آنها را توسعه دهید؛ زیرا این بـسته            نمی -2. باشد  می

 .به کد منبع دسترسی نداریدشما 
 افزار درون سازمانی گسترش نرم

افـزار در سـازمان وجـود دارد، گزینـه جالـب              اگر امکانات پشتیبانی و نگهـداری از نـرم        
های کـاربردی سـاده، برمبنـای پایگـاه وب            برنامه. افزار درون سازمانی است     دیگر، گسترش نرم  

.  مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی توسـعه داده شـود          اندازی و تأمین دسترسـی بـه        تواند برای راه    می
، PerPHPماننـد   (نویـسی     و ابزارهای برنامـه   ) PostGress و   MySQLمانند  (پایگاههای منبع باز    

Python   و Java (         توانند برای توسعه     که در محیط سیستم عامل لینوکس در دسترس هستند، می
یت ایـن رویکـرد، سفارشـی کـردن برنامـه           مز. برنامه کاربردی کتابخانه دیجیتالی استفاده شوند     
عیـب آن هزینـه زیـاد گـسترش و توسـعه آنهـا              . کاربردی برای مطابقت با لوازم مورد نیاز است       

 . افزاری وجود نداشته باشد، نگهداری از آنها نیز مشکل است در صورتی که تیم نرم. باشد  می
 افزاری سایر لوازم نرم

سـازی    افزار دیجیتال   نرم: زم داشته باشید عبارتند از    افزارهایی که ممکن است ال      سایر نرم 
، ویرایشگرهای تصویر، سـرویس دهنـده   )Fine Readerمانند  (OCRافزار  مانند آکروبات، نرم
. DBMS و بسته    XML و   HTMLپرداز شامل ویرایشگرهای      افزارهای واژه   وب و مرورگر، نرم   

 . و هم برای لینوکس رایگان هستندافزارها هم برای سیستم عامل ویندوز بیشتر این نرم
 سازی چند نمونه از تجهیزات و ابزار به کار گرفته شده در طرحهای دیجیتال

کتابخانه دیجیتالی ملی در اجرای طرح خود، منـابع را بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلفـی                   
از . ید نمـود  سازی ویدئویی و صوتی بازتول      مانند اسکنر، دوربینهای دیجیتالی، ابزارهای دیجیتال     
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، از American Memoryطـرح  . نیروی کار انسانی برای تایپ و کدگذاری متون بهره گرفـت 
بـسیاری از منـابع     قالبهای استاندارد ملی و نیز استاندارد صنعتی مناسب جهت بازتولیـد دیجیتـالی              

اری شدند و  کدگذ)SGML(گذاری عمومی استاندارد      به عنوان مثال متون با زبان نشانه      . استفاده کرد 
در .  به صورت فشرده درآمدند    JPEG ذخیره گردیدند یا با الگوریتم       TIFFتصاویر در فایلهای    

. سایر موارد، به علت عدم وجود استانداردهای مناسب ناچار به استفاده از قالبهای موجود بودند              
 و بـرای    QuickTime، برای تصاویر متحرک از      RealAudioمثالً برای تولید فایلهای صوتی از       

 . استفاده شدMrSid1نقشه ها از 
های قدیمی جراحی اعصاب در دانشگاه ییل، پـس از انتخـاب              سازی مقاله   برای دیجیتال 

 Adobeو  Caere's Omnipage٩افزارهـای   های قدیمی، آنها را با کمک نـرم   مقاله از مقاله13

Photoshop  اسکن نمودند .Omnipage  ها    یسهافزار تشخیص نوری نو     نوعی نرم)OCR (  اسـت
 HTML شـود و بعـداً قابـل تبـدیل بـه            که برای اسکن مدارک اصلی در قالب متن اسـتفاده مـی           

های موجود در هـر         برای ایجاد دوباره متون، عکسها و طرح       OCRعالوه بر استفاده از     . باشد  می
ت دسـتی  اسکن شد تا قابلیت اصـالحا  Adobe Photoshopمقاله به طور جداگانه با استفاده از 

 .روی تصاویر وجود داشته باشد
بـا توجـه بـه    ) 1850-1920(انجمن تاریخی اوهایو برای اجرای طـرح آفریقـا ـ آمریکـا     

تعیین اسـکنر بـه نـوع منـابعی     . تنوع منابع موجود در این طرح، اسکنرهای متفاوتی را به کار برد  
 :شدند وابسته بود که دیجیتالی می

 . اسکن شدندMinolta MS٣٠٠٠با استفاده از اسکنر ) ها هخصوصاً روزنام( میکروفیلمها -
 اسـتفاده  ٣٠٠٠ Minolta PSها از اسـکنر   نوشته ها و دست  برای اسکن پیایندها، جزوه-

 که اندازه Eustatia Plantationبرای اسکن کتاب . فقط در یک مورد استثنا وجود داشت. شد
 .اده گردید استفTektronixبزرگ داشت، از دوربین دیجیتالی 

 و بـا کمـک   Hewlett Packard ScanJet ۶١٠٠C عکسها با استفاده از اسکنر تخـت  -
 . اسکن شدند4افزار فتوشاپ  نرم

 تولیـد  TIFFتمـام تـصاویر در قالـب    .  اسکن گردیدندdpi ۴٠٠تمامی موارد با وضوح 
تق شـده   مـش gif بـرای تولیـد تـصاویر    Equilibrium's DeBabelizer Pro ۴٫۵سپس از . شدند

 . برای هر تصویر تولید گردیدjpegحجم یا  های کمgifاستفاده شد و 

                                                                                                                                  
1 .Multi-Resolution Seamless Image Database : سـازی و ذخیـره و بازیـابی فایلهـای     افـزاری بـرای فـشرده    نـرم 

ویژگی منحصر به . افزار خاصی نیاز ندارد مرور تصاویر به دست آمده به سخت . تصویری بزرگ مانند نقشه است    
 )…Map Images(آورد  شرده درمی در این است که فقط قسمت درخواستی کاربر را از حالت فMrSIDفرد 
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 کارکنان
ترین منبع کتابخانه دیجیتـالی را    کارکنان مهم:گوید می) ٢٠٠۴ ،Rajashlar(راجاشکار 

 نگهـداری و حفـظ خـدمات         اندازی، بلکه بـرای کـاربرد،       نه تنها در طول زمان ایجاد اولیه و راه        
از آنجا که دسترسی به کتابخانه دیجیتالی در مقایسه با کتابخانه فیزیکی آسان             . دهند  تشکیل می 

اگر کتابخانه دیجیتالی انتظارات کـاربر را از        . است، بیشتر کاربران تمایل به استفاده از آن دارند        
یابد و تمایل کمتـری دارنـد    جنبه روزآمدی و کیفیت محتوا تأمین نکند، اعتماد آنها کاهش می          

بنابراین انتصاب کارکنـان بـا مهارتهـا و نگرشـهای           . ره به کتابخانه دیجیتالی مراجعه کنند     تا دوبا 
صحیح برای اداره و کنترل وظایف مختلف در رابطـه بـا طـرح کتابخانـه دیجیتـالی بـسیار مهـم                      

 .است
کارکنان مورد نیاز طرح کتابخانـه دیجیتـالی بـه نـسبت نـوع و حجـم وظـایف انتخـاب                     

 :باشند یع، کارکنان کتابخانه دیجیتالی دارای وظایف زیر میدر طیف وس. شوند می
سازی و تبدیل؛ فهرستنویسی      سازی منابع اصلی؛ دیجیتال     مدیریت طرح؛ انتخاب و آماده    

و ابــرداده؛ تعیــین کیفیــت؛ اداره سیــستم و نگهــداری ســرویس دهنــده و وب ســایت کتابخانــه  
ی کاربردی کتابخانه دیجیتـالی و توسـعه رابـط          ها  نویس برنامه   دیجیتالی؛ تحلیلگر سیستم؛ برنامه   

 . خدمات و حفاظت از آنیکاربری؛ ارتقا
وقت طرح به همراه یک یا دو داوطلب که خوب         در مؤسسات کوچکتر، یک مدیر پاره     

برخی از کارکنانی که . اند برای تکمیل موفقیت آمیز یک طرح کوچک کافی است      تعلیم دیده 
توان آموزش داد و در       کنند را می    لی کاغذی را کنترل و اداره می      در کتابخانه هستند و منابع اص     

تبدیل این منابع به کتابخانه دیجیتالی و نیز در فرایندهای اداره و کنترل محیط دیجیتالی بـه کـار    
ها   توان از داوطلبان مشتاق در کتابخانه یا سایر بخش          وقت نیز می    برای امور موقتی و پاره    . گرفت

هـای کـارورزی کـه در بیـشتر مؤسـسات             تـوان از دانـشجویان دوره       چنـین مـی   هم. استفاده کرد 
تـوان بـا    یـا اینکـه مـی   . آموزشی وجود دارند به صورت پرداخت دستمزد ساعتی کمک گرفت     

 .عقد قراردادهایی کار را به افراد حقیقی یا حقوقی سپرد
 همـاهنگی   به هنگام استخدام کارکنان جدیـد یـا بـه کـارگیری دوبـاره کارکنـان موجـود،                 

ازطرفی باید تمام کارکنـان اسـتخدام       . تحصیالت و مهارتهای آنها با ملزومات کار بسیار مهم است         
شده در طرح کتابخانه دیجیتالی درباره پستهای خودشان به طور صریح توجیه شوند و مـسئولیتها و          

 .رود را به خوبی توضیح داد استانداردهای عملکردی که از آنها انتظار می
 های کارکنانمهارت

مهارتهای کارکنان شامل مهارتهای فنی و فناوری اطالعات و همچنین مهارتهایی ماننـد             
مهارتهای ارتباط، توانایی کار : ای و فنی، مهارتهایی مانند عالوه بر مهارتهای حرفه. ارتباط است 
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جـه بـه    در تیم، انعطاف پذیری، توانایی یادگیری مداوم و سریع، توانـایی کـار تحـت فـشار، تو                 
جزئیات، آرمان گرایی، توانایی کار به طور مستقل، مهارتهای ارائه مطلب، مهارتهای گفتگـو و               

 .باشند یاددهی و تدریس مهم می
ای یـا راهنماهـای تهیـه شـده           توان به استانداردهای استخدام کارکنان حرفـه        همچنین می 
 .ها یا طرحهای مشابه مراجعه کرد توسط سایر کتابخانه
 کنانتعلیم کار

آموزش کارکنـان بایـد     . زمینه مورد نیاز همیشه امکان پذیر نیست        یافتن کارکنان با پیش   
آمـوزش درون سـازمانی شـامل    . متناسب با مهارت مورد نیـاز بـرای عملکردهـای خـاص باشـد           

ای آموزشـی     سـازی دسـتنامه     آمـاده . های آموزشی خاص و آموزش ضمن خـدمت اسـت           برنامه
زیـادی شـامل    ) online(همچنـین منـابع پیوسـته       . مفیـد خواهـد بـود     برای کارکنان جدید بسیار     

 .خودآموزها از منابع معتبر مرتبط با دیجیتال سازی در دسترس هستند
آمـوزش  . طلبد  تغییر سریع در فناوری کتابخانه دیجیتالی، آموزش مداوم کارکنان را می          

رای روزآمـد نگهداشـتن   مداوم معموالً به این معنی است که مدیر طـرح زمـان قابـل تـوجهی بـ              
اطالعات خود درباره پیشرفتهای موجود در این حوزه، یـادگیری اسـتانداردهای ایجـاد شـده و                 

کـرده و سـپس مـوارد بـا ارزش را در طـرح کتابخانـه                  ها صرف     های دیگر کتابخانه    مرور تجربه 
 .دهد دیجیتالی خود گنجانده وآنها را به سایر کارکنان نیز آموزش می

خت کتابخانه دیجیتالی کارآمد از دیـد کارکنـان برنامـه کتابخانـه             چالشهای سا 
  کتابخانه کنگره1ملی دیجیتالی

 چـالش کـه رودرروی      10کارکنان برنامه کتابخانه ملی دیجیتالی در کتابخانـه کنگـره،           
 خواهنـد بـود، را مـشخص        21گیـری قـرن       کتابخانه دیجیتالی بزرگ و کارآمدِ در حـال شـکل         

حل وابسته به فناوری برای حل مسئله وجود نـدارد امـا بـا بـه                   موارد، هیچ راه   در برخی . اند  کرده
شود و به کمک مؤسـساتی چـون کتابخانـه کنگـره              ها، افکار نو ظاهر می      اشتراک گذاشتن ایده  

 :بندی کرد توان در گروههای اصلی زیر دسته چالشها را می. شتابند می
 .سترسی کارآمد؛ ماندگاری منابعساخت منابع؛ کارکرد متقابل؛ مالکیت فکری؛ د

 ساخت منابع
 .سازی منابع آنالوگ توسعه فناوری پیشرفته برای دیجیتال. 1چالش 
هـای فهرستنویـسی نـاقص یـا          طراحـی ابـزار جـستجو و بازیـابی کـه نارسـایی            . 2چالش  

 .اطالعات توصیفی ناکارآمد را جبران کند
                                                                                                                                  
١. National Digital Library Program (NDLP)  

    



 ۸۱  /دیجیتالی کتابخانه ایجاد در موجود مشکالت و چالشها _________________________

 

 مشارکت کاربران منجر به بهبود      سازی  ابزارهای طراحی که از طریق یکپارچه     . 3چالش  
 .فهرستنویسی و اطالعات توصیفی گردد

 کارکرد متقابل
هـای    سـازی آسـان کتابخانـه       ایجاد پروتکلها و اسـتانداردهایی بـرای یکپارچـه        . 4چالش  

 .دیجیتالی توزیع شده
 مالکیت فکری

 برداری و نشر منـابع فیزیکـی و         مالحظات قانونی در خصوص دسترسی، نسخه     . 5چالش  
 .کند دیجیتالی را بیان می

 دسترسی کارآمد
 .ادغام دسترسی به منابع دیجیتالی و فیزیکی. 6چالش 
 .تواند منابع ناهمگن را به روش منسجم عرضه کند گسترش رویکردهایی که می. 7چالش 
 .کنندگان با اهداف مختلف مفیدسازی کتابخانه ملی دیجیتالی برای جوامع مختلف استفاده. 8چالش 

ارائه ابزار کارآمد و انعطاف پـذیر بـرای تبـدیل محتـوای دیجیتـالی بـه منـابع                   . 9ش  چال
 .مناسب جهت رفع نیازهای کاربران نهایی

 ماندگاری منابع
گــسترش الگوهــای اقتــصادی بــرای پــشتیبانی از کتابخانــه ملــی دیجیتــالی  . 10چــالش 

)Challenges to Building an Effective Digital Library…، ٢٠٠۴( 

    



    



 
 
 
 

 فصل سوم

 استانداردها در كتابخانه ديجيتالي

 مقدمه
 هادو رویکرد جدید به مسئله استاندارد

 ابرداده چیست؟
 استانداردها در کتابخانه کنگره

 بندی استانداردهای کتابخانۀ دیجیتالی تقسیم
 استانداردهای موردنیاز برای تصاویر

    



    



 

 
 
 
 

 مقدمه

کشد تـا      سال طول می   5به طور معمول    . ایش هستند استانداردها نتیجه سالها تجربه و آزم     
شاید در روزهای گذشـته اسـتانداردها       . یک ایده خوب به عنوان استاندارد رسمی پذیرفته شود        

همیـشه در زنـدگی شخـصی و    » تغییر«. گونه نیست اند اما امروزه این  حاصل کار دانشگاهها بوده   
.  در گذر از این تغییرات به یاری مـردم بـشتابند           توانند  استانداردها می . ای افراد وجود دارد   حرفه

در . اما این استانداردها باید جوابگوی نیازهای واقعـی باشـند و مـشکالت واقعـی را حـل کننـد                   
 ).Creating NISO Standards(مانند  ها باقی می صورت فقط در قفسه غیراین

ــشتاین  ــداران در کت  ) ٢٠٠١،Greenstein(گرین ــر از کتاب ــت اگ ــد اس ــهمعتق ــای  ابخان ه
ترین چالش پیش روی کتابخانه دیجیتـالی چیـست، بیـشتر پاسـخها               پژوهشی سؤال شود که مهم    

این افراد به استانداردهای رسمی که حاصـل کـار          . است» نبود استاندارد «یکی خواهد بود و آن      
باشـد مراجعـه      مـی ) W٣C(یا کنسرسیوم شبکه جهـانی وب       ) ISO(المللی استاندارد     سازمان بین 

دربـاره زمـان و   » نبـود اتفـاق نظـر   «مـشکل اصـلی   . چنین استانداردهایی فراوان هستند. کنند  ینم
 .چگونگی کاربرد این استانداردها در کتابخانه دیجیتالی است

نظر افراد در نبود استانداردها، حداقل سـه معنـی مختلـف را از اسـتاندارد بـه ذهـن                 اتفاق
کنند،  الی که با مهارت و تجربه اندک شروع به کار می  های دیجیت   برای مثال، کتابخانه  . آورد  می

توانـد دربـاره یـافتن        ایـن دسـتورالعمل مـی     . دانند  استاندارد را نوعی درخواست دستورالعمل می     
یا همکاری در انتخاب و ساخت نامهای محلی برای کتابخانـه مـورد             ) online(اطالعات پیوسته   

 .نظر باشد
گذاری در زمینه محملهـای دیجیتـالی         نبال افزایش سرمایه  سازمانهایی که با تمام قوا به د      

) online(ای با مجموعـه پیوسـته         کتابخانه. دهند  هستند، تعریف دیگری برای استاندارد ارائه می      
ای از علـم      کوچک و در عین حال باارزش که حاوی تـصاویر دیجیتـالی بـرای تـدریس شـاخه                 
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هی بهتر به مدرسان و دانشجویان این حوزه،        د  دامپزشکی است را در نظر بگیرید، برای سرویس       
کتابخانه قـصد دارد تـصاویر مـذکور را بـه عنـوان بخـشی از پایگـاه اطالعـاتی جـامعِ خـود در                         

کتابخانه با در نظر گرفتن کـاربران نهـایی، دربـاره ویژگیهـای یـک تـصویر                 . دسترس قرار دهد  
. اندیـشد    باشـد، تـدابیری مـی      که برای قرار گرفتن در پایگاه مجـازی مناسـب         » خوب«دیجیتالی  

معیار تصویر خوب باید مواردی از جمله مناسب بودن آن برای تدریس، توانایی استفاده متقابل               
» تصویر خـوب  «در این مورد، استانداردها عمالً به کیفیت        . و حفاظت و نگهداری را شامل شود      

کیفیت «د موجود درباره    های متعد   گیرد که نظریه    هایی را دربرمی    گردد و بدون شک جنبه      برمی
حـداقلِ ایـن مـوارد، نیـاز بـه اسـتاندارد رسـمی بـه منظـور                 . دهنـد   را مورد توجه قرار می    » خوب

) TIFF2ماننــد (بنــدی فایلهــای تــصویری  و قالــب) XML1ماننــد (کدگــذاری اطالعــات متنــی 
 XMLها و مذاکرات به اینکه چـه اطالعـات متنـی توصـیفی بایـد در                   ولی اغلب بحث  . باشد  می

. کنـد    چقدر باشد گـرایش پیـدا مـی        TIFFثبت شود و وضوح تصویر و عمق رنگ در فایلهای           
گذاریهای خود در زمینه خـدمات   نیاز به استاندارد برای سازمانهایی که در صدد افزایش سرمایه       

ای و    خواهند مطمئن شوند که به طـور کارآمـد در دنیـای خـدمات شـبکه                 ای هستند و می     شبکه
نمونه آن، سـازمانی اسـت کـه آرشـیو     . کند دارند، بازهم معنای متفاوتی پیدا می     اطالعاتی جای   

توانـد    سازد که این پایگاه می      می) online(سازد و یا اینکه پایگاه اطالعاتی پیوسته          دیجیتالی می 
مـورد جـستجو    ) توسط دیگر سرویسهای اینترنتی   (یا خودکار   ) توسط افراد (به صورت شخصی    

آینده تالش خواهد کرد تا با کاربران احتمالی درباره اینکه چگونه و در چـه               آرشیو  . قرار گیرد 
همچنـین تـالش خواهـد      . نظر برسد   قالبی اطالعات الکترونیکی ذخیره و مدیریت شود، به اتفاق        

کرد تا تصمیم بگیرد اطالعات الکترونیکی را چگونه، بـرای چـه کـسی و تحـت چـه شـرایطی                     
کننـد سـپس آن را    فرادی هستند که محتوای نشریات را تولید مـی در میان کاربران ا  . توزیع کند 
خواهنـد از محتـوای نـشریات بایگـانی شـده           باشند که احتماالً می     افرادی نیز می  . دهند  امانت می 

 .استفاده کنند
های معتبرِ دنیا بـه قـصد رقابـت بـا یکـدیگر اقـدام بـه ثبـت و نـشر تجربیـات و                           کتابخانه

های  درنتیجه استانداردهای نوع اول ـ یعنی دستورالعمل ـ در کتابخانه  . اند موفقیتهای خود نموده
 مـشکالت «یـا  » Xروش کتابخانه «استانداردهای مذکور اغلب به عنوان    . دیجیتالی مطلوب است  

 .اند توضیح داده شده» Xکتابخانه 

                                                                                                                                  
١. Extensible mark up languge 
٢. Tagged Image File Format 
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موفقیتهای متعدد ثبت شده در دستورالعملهای مختلف، تقاضا برای اسـتانداردهای نـوع             
اند و عموماً با کاربرد آن موافقت شده ـ را   های کاری که آزمایش شده دوم و سوم ـ یعنی شیوه 

هـا را     همان منطق پویایی که کتابخانـه     . اما این موفقیتها پیشرفت کُندی دارند     . افزایش داده است  
دهای نـوع   کند، اتفاق نظر درباره نیاز به استاندار        به ثبت و ارتقای روشهای انجام کار تشویق می        

در اکثر موارد معیارها و عملکردهـا بـا در نظـر گـرفتن              . سازد  دوم و سوم را با مشکل مواجه می       
شود و به ارزشهای      اینکه چه کسی گسترش، ارتقا، و پشتیبانی آنها را بر عهده بگیرد ارزیابی می             

 .شود آنها به تنهایی توجه نمی

 دو رویکرد جدید به مسئله استانداردها
گویـد اخیـراً دو تغییـر مهـم در روشـهای برخـورد                می) ٢٠٠١،Greenstein (گرینشتاین

به نظـر وی تغییـر اول بعـد از      . ها با گسترش استانداردهای کتابخانه دیجیتالی روی داده         کتابخانه
منظور از این . حال زمان تدوین کتاب دستورالعمل فرا رسیده بود. افزایش دستورالعملها رخ داد

، ابـرداده و    )online(هـای مختلـف در یـافتن اطالعـات پیوسـته              تند که سـلیقه   کتابها، آثاری هس  
ای از    انند که هـر کـدام از آنهـا بـرای مجموعـه            بدقالبهای دیجیتالی را در نظر داشته باشند و نیز          

 کـه توسـط     1»هـا   رهنمودهای حاصل از بهترین تجربه    «بنابراین  . باشند  اهداف محدود مناسب می   
هـای بـه      ها و ابرداده     تهیه شده، قصد ثبت داده     NINCH(2(» ای  نگی شبکه طرح ملی میراث فره   «

ها برای استفاده با انواع اطالعات دیجیتالی  ها و ابرداده این داده. دست آمده از راه تجربه را دارد  
. اند، مناسب هـستند     که به منظورهای گوناگون ایجاد شده     ) مانند متون، تصاویر، ویدئو   (مختلف  

وابـسته بـه بنیـاد      » کتابخانه ملی دیجیتالی علـوم    « و   IMLS(3(» ت موزه و کتابخانه   مؤسسه خدما «
» شیءهای خوب «،  »های دیجیتالی خوب    مجموعه« چارچوب مشابهی برای تشخیص      4ملی علوم 

بـه معنـی حـداقل امکانـات ضـروری بـرای            » خـوب «واژه  . دهنـد   گسترش می » ابرداده خوب «و  
باید توجه داشت که مناسب بـودن ایـن روشـها بـا             . ری است هماهنگی، استفاده متقابل و ماندگا    

ایـن  . کننـد   توجه به اهداف خاص متفاوت هـستند و نیـز ایـن روشـها در طـول زمـان تغییـر مـی                      
شناختی جامعۀ در حـال   چارچوب، سازوکار مناسبی جهت تنظیم و سازماندهی اولویتهای روش        

 .کند تکامل فراهم می
ها در توسعه و انتخاب اسـتانداردها بـه کـار             ه کتابخانه تغییر دوم تغییر در روشی است ک      

                                                                                                                                  
١. Best-Practice Guidelines  
٢. National Initiatives for a Networked Cultural Heritage 
٣. Institute for Museum and Library Services (IMLS) 
۴. National Science Foundation's National Science Digital Library  
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هـای عملـی      پـردازان کـه در صـدد تنظـیم نمونـه            به عبارت دیگر، پیشگامان و اندیشه     . گیرند  می
هـای کـاری کـه        اند و به طور روزافزون، به شـیوه         مناسب هستند، به راهبری انفعالی روی آورده      

ؤسسه پیـشگام بررسـی و تأئیـد شـده اسـت توجـه              م) و ترجیحاً چندین  (قبالً توسط حداقل یک     
همچنین اصرار و تالش زیادی در تنظیم معیارهـا دارنـد و چنـدان تالشـی بـرای تـدوین                    . دارند

 .دهند دستورالعمل انجام نمی
ایــن رویکــرد تقریبــاً در بیــشتر کــشورها معمــول شــده و حتــی در طرحهــای ابتکــاری   

 بـه   DLFدر سـال گذشـته اعـضای        . هود اسـت   نیـز مـش    DLF(1(فدراسیون کتابخانـه دیجیتـالی      
نظری در الگوی دسترسی به نشریات بازرگانی و پایگاههای اطالعـاتی و حـداقل شـرایط                  اتفاق

 DLFبـراین، اعـضای       عـالوه . الزم برای اصـالحات دیجیتـالی کتـاب و نـشریات دسـت یافتنـد              
 الکترونیکـی در میـان      توانستند درباره حداقل شرایط الزم برای مخزن آرشیو دیجیتالی نشریات         

 .های انتخاب شده و ناشران به موفقیتهایی دست یابند کتابخانه
گذاری نیروها در هیچ قسمتی آشـکارتر از ظهـور            چنین حرکت جدیدی در به اشتراک     

این طـرح بـه دنبـال اینـست کـه بـه طرحـی               .  نیست METS(2(طرح کدگذاری و انتقال ابرداده      
باره ساختار شـیء دیجیتـالی و مـدیریت ویژگیهـا ـ اطالعـات        استاندارد برای ثبت اطالعاتی در

طـرح ابتکـاری کدگـذاری و       . ضروری برای مدیریت کارآمد و تبادل آن شیءــ تبـدیل شـود            
انتقال ابرداده به علـت حمایـت و هـدایت از طـرف افـرادی از دانـشگاههای برکلـی، هـاروارد،          

بـه سـرعت رشـد پیـدا کـرده و            ره و کتابخانـه کنگـ     4هـای پژوهـشی     ، گروه کتابخانه  3نیویورک
نظرهـای   در مقایسه با طرحهای مشابه، اتفاق. حمایت فراوان و مشتاقانه افراد را جلب کرده است      

 .موجود درباره این طرح باورنکردنی است
قبل از پرداختن به جزئیات این طرح الزم است که دیدی کلی درباره ابرداده و کارکرد          

 .آن به دست آوریم

 ست؟ابرداده چی
 بعـد از      اخیـر بخـصوص      در دهـه     اینترنت   پدیده   شتابناک  واقعیت این است که گسترش    

 امـر     و متخصـصان    انـدرکاران      از دسـت     بـسیاری    نگرانـی    باعـث  1990   دهه   در اواسط    وب  ابداع
 از   تولیـد و منتـشر شـده     اطالعـات   کـه   است  بابت  از آن  نگرانی این.   است  گردیده  رسانی  اطالع

                                                                                                                                  
١. Digital Library Federation  
٢. Metadata encoding and transmission scheme  
٣. Berkeley, Harvard, New York university  
۴. Research Libraries Group  
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   منـابع    ایـن    و کنتـرل     و مـدیریت     اسـت    افـزایش    در حـال    آوری   شگفت   با سرعت    اینترنت  طریق
   تـا بـا ابـداع        شـده    سـبب    حـوزه    ایـن   انـدرکاران    دسـت   های  نگرانی. باشد   بسیار دشوار می    کاری

  ارائـه .  پیدا کنند ط تسل  اینترنت  منابع  و ساماندهی   بر اداره    تا حدودی    علمی  راهکارها و روشهای  
 آشـنا     جهـانی   هـای    شـبکه    از کـاربران     بـسیاری    بـرای    اکنون   که  »ابرداده «  عنوان   تحت  راهکاری

 .  شود  گشوده  در اینترنت  اطالعات  مدیریت  راهبردهای  روی  به  روشنی  شد افقهای ، باعث است
   مورد اسـتفاده     از مدتها قبل     اصطالح   این  دهد که    می   نشان   ابرداده   مفهوم   تاریخی  بررسی

   هـدف   چنـین   دارای1990   در دهـه    طـور گـسترده      بـه    آن   از فراگیـر شـدن      امـا قبـل   .   قرار گرفته 
   بـه   آمریکایی  شرکت  یک  نام  عنوان به] 1969در سال [ بار   اولین  اصطالح  این.    نبوده  ای  گسترده
 .  است کار رفته

:  از  تعبیر عبارتـست  ترین  ساده  به  بخش پیشین توضیح داده شد، ابرداده     گونه که در      همان
 نـو بـا       را مفهـومی    ابـرداده ) 1380(حـاجی زیـن العابـدینی       . » اطالعـاتی    منـابع    درباره  هایی  داده«

   اطالعـات    سـالها بـا سـازماندهی        معتقد است کتابـداران     چرا که . 1کند   قلمداد می    کهن  مضمونی
   نیـست    چیزی  به اعتقاد وی ابرداده   . اند   پرداخته  )اطالعات کتابشناختی ( ایجاد ابرداده     ه ب  کتابخانه

   الکترونیکـی    منـابع   یابی     و مکان   ، توصیف    شناسایی   جهت  یافته   و نظام   ، دقیق    منظم  هایی  مگر داده 
   در مقیاسـی    ده ابـردا    نیـز نـوعی      کتابـشناختی   هـای    پیـشینه    گفـت   تـوان    می  حتی.  شبکه  در محیط 
. سـازد   را مقدور می  کتابخانه  منابع  به ، دستیابی یافته  نظام زیرا با ساز و کارهای    .  باشد   می  کوچک
   محتویـات    عناصـر بـه      ایـن   دهـد کـه      مـی    نـشان    ابـرداده   دهنـده      بر عناصر تشکیل     اجمالی  مروری
 وجـود    جدیـد ابـرداده      در مفهـوم    یهـایی اما ویژگ .  هستند   نزدیک  ]بسیار[ کتابشناختی    های  پیشینه

   دو را از هـم      هـا، ایـن      در کتابخانـه     فهرستنویـسی    روشـهای    بـه    ماهویی   نزدیکی   علیرغم  دارد که 
   عملکـرد متقابـل     سـازی   ، بهینـه     جستجو، سـازماندهی     سهولت   از ابرداده   استفاده. سازد  متمایز می 
 . دارد  را به دنبال اطالعاتی  های تر مجموعه  آسان  و مدیریت اطالعات

د کـه   نک میداده به این نکته اشاره        تر نمودن مفهوم ابر     برای عینی ) ، الف 1383(محمدی  
ای در مورد یک منبع الکترونیکی برای مثـال در محـیط وب شـامل اطالعـات                  داده  اطالعات ابر 

یـا ایجـاد سـایت،       سـایت، ناشـر، تـاریخ نـشر          پدیدآورمربوط به عنوان سایت یا منبع، موضوع،        
های قابل جستجو برای هر منبـع       جزئیات مالکیت معنوی اثر، زبان، پوشش، توصیف و کلیدواژه        

های کـد شـایان ذکـر اسـت کـه     . باشد  بندی محتوایی مدارک می     هایی برای رده    ها و نشانه    و کد 

                                                                                                                                  
 ، تهران]1380زمستان [ی منابع اینترنتی، کارگاه آموزشی فهرستنویس. 1
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زینـه  شـوند، امـا بـا انتخـاب گ          گرهـای وب نـشان داده نمـی         ای در شرایط عادی در مرور       داده  ابر
source    از منوی view        و یـا نـت      اکـسپلورر   گرهـای وب نظیـر اینترنـت           در هـر کـدام از مـرور

 .داده هر سایتی را مالحظه نمود توان ابر اسکیپ می
 داده برد ابر اهمیت و کار

منـد اسـت کـه     ابرداده روشـی نظـام  گوید  در ادامه مقاله خود می  ) ، الف 1383(محمدی  
آسـان  داده    اساس کاربرد ابـر   . سازد  پذیر و قابل فهم می      ربران دسترس منابع اطالعاتی را برای کا    

یـابی، انتخـاب، ارزیـابی و مـستندسازی منـابع       جـستجو، مکـان  سـازی،    سازماندهی، نمایه  نمودن
. گـردد   ای مـی     جستجوی منابع شبکه   آسانیباشد که موجب افزایش دقت بازیابی و          ای می   شبکه

 :عبارتند از مهم ابرداده های تر کاربرد اما به تعبیر دقیق
  ظم بخشیدن به منابع اطالعاتی موجود در اینترنت ن-
توصــیف پایگاههــای اطالعــاتی، تــصاویر دیجیتــالی، فایلهــای صــوتی و ســایر منــابع   -

 غیرمتنی شبکه
 سازی و سازماندهی انواع منابع اطالعاتی شبکه تحلیل محتوا و نمایه -
 ابع اطالعاتی ناهمگن شبکه اینترنتسازی من تطبیق، اشتراک و یکپارچه -
آوردن زمینه استفاده مجدد از انواع اطالعـات توزیـع شـده در محـیط شـبکه از                    فراهم -

  طریق مستندسازی محتوای اطالعات
  تسهیل جستجو و بازیابی منابع اطالعاتی شبکه اینترنت -
 ایجاد امکان برای دسترسی کاربران شبکه به اطالعات دقیق و مرتبط  -
 ای از اطالعات شبکه اینترنت حجم گسترده برتر  دقیقمدیریت  -

 داده دهنده ابر عناصر و اجزای تشکیل
 :د ازتند که عبارشو داده به سه دسته کلی تقسیم می اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابر

مثـل عنـوان، زبـان،      : باشـند   عناصری که اساساً مربوط به محتوای منبـع یـا سـایت مـی             . 1
 صیف، ارتباط، پوششموضوع، تو

 ، همکار، حقوقپدیدآورنظیر مؤلف یا : باشند عناصری که با مالکیت منبع در ارتباط می. 2
عناصری که در اصل به ظاهر فیزیکی منبع مربوط هستند، مثل تاریخ، شکل یا قالـب،          . 3
 گر کننده یا شناسه مشخص
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 داده نحوه تولید و ایجاد ابر
تواند بصورت یکپارچه در خود منبـع یـا           منبع الکترونیکی می    داده هر   با توجه به اینکه ابر    

دو روش مـشخص بـرای تولیـد و         در مقالۀ خـود     ) ، الف 1383(محمدی  جدا از آن تولید شود،      
 :کند بیان میایجاد ابرداده 

هـایی چـون زبـان        ای در منـابع از طریـق اسـتاندارد           ابرداده  گذاری همزمان عناصر    کد. 1
گـذاری    و زبان نـشانه   ) XML(گذاری گسترش پذیر      ، زبان نشانه  )HTML (متن  گذاری فرا   نشانه

 آورندگان وب در جریان ایجاد صفحات وب توسط پدید) SGML(استاندارد عمومی 
گذاری غیرهمزمان بعد از ایجاد صفحات وب یا بـه عبـارتی دیگـر ایجـاد پایگـاه                 کد. 2

ا از منـابع الکترونیکـی و بـا اسـتفاده از     ای کـه ایـن پایگـاه جـد        داده  های ابـر    اطالعاتی از رکورد  
توانـد بعـد از ایجـاد صـفحات      شود و این امر مـی  های مدیریت پایگاه اطالعاتی طراحی می  نظام

 .وب توسط متخصصان فهرستنویسی و کتابداران انجام بگیرد
توان در حین خلق یک منبع یا پـس از تولیـد و اشـاعه منبـع بـه             داده را می    در حقیقت ابر  

 .ن بخشی از فرایند فهرستنویسی انجام دادعنوا
داده همزمان بـا تولیـد منبـع الویـت       دارند که روش اول یعنی ایجاد ابر    متخصصان عقیده 

العاده و شـتابناک منـابع        زیرا با رشد و گسترش فوق     . باشد  ترین روش می    صرفهمقرون به    و   رددا
ـ  تولید آن امـری سـنگین، هزینـه   الکترونیکی، فهرستنویسی منابع الکترونیکی پس از خلق و          ر و بَ

داده هر منبعی در همان مرحلـه اول یعنـی در زمـان               این بهتر است که ابر      بنابر. ر خواهد بود  بَ زمان
 .شود ایجاد صفحات وب تولید 

 ای داده نمونه یک رکورد ابر
ای است که نمایانگر صـفات و   ای شامل عناصر از پیش تعریف شده    داده  یک رکورد ابر  

 داشـته   1مقـدار  یـک یـا چنـد        امکـان دارد   و به نوبه خود      باشد  میگیهای یک منبع اطالعاتی     ویژ
برخی از این عناصر در ارتباط با محتوای منبع، بعضی در ارتباط با مالکیت معنـوی اثـر و                   . دنباش

ای  داده نمونه زیر مثـالی از یـک رکـورد ابـر      . با ظاهر فیزیکی منبع هستند    در ارتباط   برخی دیگر   
 .باشد ای یک منبع بر روی شبکه جهانی وب میبر

<HEAD> 
<TITLE> The Library of Congress</TITLE> 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; 

                                                                                                                                  
١. Value  
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charset=iso-٨٨۵١-٩"> 
<BASE HREF="http://www.loc.gov/homepage/"> 
<META NAME= "description" CONTENT="Home page of the Library 

of Congress، Washington، D.C. The Library of Congress is the nation's oldest 
federal cultural institution، and it serves as the research arm of Congress. It is 
also the largest library in the world، with more than ١٢٠ million items on 
approximately ۵٣٠ miles of bookshelves. The collections include more than ١٨ 
million books، ٢٫۵ million recordings، ١٢ million photographs، ۴٫۵ million 
maps، and ۵۴ million manuscripts."> 

<META NAME= "keywords" CONTENT= "library of congress، home 
page ، catalog، copyright office، american memory، global gateway، exhibitions، 
america's library، thomas، national digital preservation program، wise guide، the 
library today، researchers، librarians، teachers، blind، today in history"> 

<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Wed، ٢۶ Feb ١٩٩٧ 
٠٨:٢١:۵٧ GMT"> 

<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 

 استانداردها در کتابخانه کنگره
هـای اسـتاندارد شـده        کتابخانه کنگره برای پشتیبانی از مجموعه دیجیتالی خود، ابـرداده         

ا براین، کتابخانه کنگره درصدد تولید و حفاظت از استاندارده          عالوه. گیرد  متنوعی را به کار می    
طرح کلی کدگـذاری و انتقـال ابـرداده،     . باشد  های دیجیتالی می    برای استفاده در دیگر کتابخانه    

استانداردی است کـه بـا توجـه بـه شـیءهایی کـه در کتابخانـه دیجیتـالی موجـود اسـت بـرای                         
طرح کلـی زبـان     «های توصیفی، مدیریتی و ساختاری تنظیم شده و با کمک             کدگذاری ابرداده 

XML«1  ایـن  . شـود  ، بیـان مـی  2هاد اولیه آن از طرف کنسرسیوم شبکه جهانی وب بـوده  که پیشن
شـود و    پشتیبانی مـی 3استاندارد توسط دفتر استانداردهای توسعه شبکه و مارک کتابخانه کنگره    

 Digital(بــه عنــوان طــرح ابتکــاری فدراســیون کتابخانــه دیجیتــالی در حــال گــسترش اســت  

collections & programs: library functions.( 
ــرای     ــه کنگــره، مرکــزی اســت ب دفتــر اســتانداردهای توســعه شــبکه و مــارک کتابخان

ایـن دفتـر    . شود  ریزی می   استانداردهای کتابخانه و شبکه اطالعات که در کتابخانه کنگره برنامه         

                                                                                                                                  
١. XML Schema Language  

 :برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه نمائید. 2
 http://www.w٣.org/XML/Schema 
٣. Network Development and MARC Standards Office of the Library of Congress  
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ای در کتابخانـه کنگـره نظـارت و        بنیـان نهـاده شـد تـا بـر روی فعالیتهـای شـبکه               1976در سال   
 مـسئولیتهای اسـتاندارد مـارک نیـز بـر           1984با گسترش این دفتر در سـال        . داشته باشد مدیریت  

هـای بـسیاری از توسـعه شـبکه شـامل          بنابراین کارکنان این دفتر بـا جنبـه       . عهده آن گذاشته شد   
 :موارد زیر سر و کار دارند

مانند . الزمه تبادل کارآمد و طوالنی مدت اطالعات با دیگر سیستمها است  :استانداردها
 Z٣٩٫۵٠  و پروتکـل بازیـابی اطالعـات       1)مـارک (خوان    استانداردهایی که برای فهرست ماشین    

 .گیرند مورد استفاده قرار می
با همکاری سایر مؤسسات و واحدهای داخلی کتابخانه کنگـره           :طراحی و برنامه ریزی   

 .کند روی جزئیات الگوها و ویژگیها کار می
طریق تکمیل نظامهای شبکه کـاربردی، کـار گـسترش و           از   :هماهنگی و انجام آزمایش   

ــه ــی   برنام ــام م ــتانداردها را انج ــزی اس ــد ری  The library of congress network. (ده
development & MARC standards office) 

 :کتابخانه کنگره، استانداردهای کتابخانه دیجیتالی را به سه بخش عمده تقسیم کرده است

 2دهای کتابخانه دیجیتالیبندی استاندار تقسیم
کدگذاری و انتقال ابرداده که ساختاری برای کدگذاری ابرداده توصیفی، مـدیریتی            . 1

 .بریم  نام میMETSدر ادامه این متن از این استاندارد با عنوان . و ساختاری است
 .باشد  که عناصر اساسی ابرداده برای شیءهای دیجیتالی می3مجموعه عناصر هسته. 2
 که طـرح    XML5 برای تصاویر در قالب      4رداده سازمان استانداردهای اطالعات ملی    اب. 3

هاست و وجـود آن بـرای اداره مجموعـه تـصاویر        برای کدگذاری عناصر فنی داده     XMLکلی  
 )Standards at the Library of Congress( .باشد دیجیتالی ضروری می

 )METS(ه نگاهی اجمالی به طرح کدگذاری و انتقال ابرداد. 1
هـای آن     های متشکل از شیءهای دیجیتالی نیازمند مدیریت از ابرداده          مدیریت کتابخانه 

هــای ضــروری بــرای مــدیریت موفــق و اســتفاده از شــیءهای دیجیتــالی،  ابــرداده. شیءهاســت

                                                                                                                                  
١. Machine-Readable Cataloging (MARC)  

 .بندی توسط کتابخانه کنگره انجام پذیرفته است این تقسیم. 2
٣. Core Element Sets  
۴. National Information Standards Organization (NISO)  
۵. MIX (NISO Metadata for Images in XML) 
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های مورد اسـتفاده در مـدیریت مجموعـه آثـار چـاپی و سـایر                  تر از ابرداده    تر و متفاوت    گسترده
اگـر کتابخانـه در     . شود  ها ابرداده توصیفی هر کتاب ثبت می        در کتابخانه . باشد  ی می منابع فیزیک 

های   ثبت دقیق ابرداده ساختاری سازمان منتشردهنده کتاب ناموفق باشد، به هم پیوستگی صفحه            
همچنین اگر کتابخانه در بیان نحوه چاپ کتاب و استفاده از . کتاب مذکور از بین نخواهد رفت  

یژه دقت نکرده باشد، در بازیابی کتاب توسط محققـان آثـار منفـی در پـی نخواهـد                   ابزارهای و 
بـدون ابـرداده   . اما این مسائل در خصوص نسخه دیجیتالی همـان کتـاب صـحیح نیـست        . داشت

ساختاری، تصویر صفحه یا فایل متنی به وجودآورنده اثر دیجیتـالی کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار                   
گیـرد،    سـازی را در برمـی       نی کـه نکـاتی دربـاره فراینـد دیجیتـال          بدون ابرداده ف  . خواهد گرفت 

. محققان درباره چگونگی تهیه نسخه دیجیتالی از منبع اصلی، اطالعاتی به دست نخواهنـد آورد            
برای اهداف مدیریت داخلی، کتابخانه باید به ابرداده فنی مناسب جهت روزآمدسازی و انتقـال               

 .ی منابع باارزش دسترسی داشته باشدمتناوب داده و اطمینان از ماندگار
این بود که با فراهم کردن یک قالب  1(MOA٢) Making of America IIتالش طرح 

کدگذاری برای ابرداده توصیفی، مدیریتی و ساختاری جهت آثار متنی و تصویری به حل ایـن                
ون ــ طـرح ابتکـاری فدراسـی    ) METS( طـرح کدگـذاری و انتقـال ابـرداده    . مسئله کمک کنـد 

نتیجـه حاصـل از ایـن کـار،     .  استMOA٢کتابخانه دیجیتالی ـ در حال پیاده سازی روی طرح  
هـای ضـروری جهـت        باشـد کـه از ایـن طریـق کدگـذاری ابـرداده               مـی  XMLمدارک با قالب    

یـا مـابین    ( و نیز تبـادل چنـین شـیءهایی مـابین مخزنهـا              2مدیریت شیءهای دیجیتالی در مخزن    
تواند به صـورت    می ، بسته به کاربرد آن    METSمدرک  . شود  فراهم می ) مخزنها و کاربران آنها   

 در الگوی مرجـع     5 یا بسته اطالعات توزیعی    4، بسته اطالعات آرشیوی   3بسته اطالعات پیشنهادی  
 .7 استفاده شود6سیستم اطالعات آرشیوی باز

 : بخش عمده است7 شامل METSمدرک 

                                                                                                                                  
 و هـدف اصـلی آن ایجـاد اسـتاندارد شـیء             طرحی است که توسط فدراسیون کتابخانـه دیجیتـالی اجـرا شـده            . 1

 The Making(.های توصیفی، مدیریتی و ساختاری تعریف شـده اسـت   کتابخانه دیجیتالی با کدگذاری ابرداده
of America II ( 

٢. Repository  
٣. Submission Information Package (SIP) 
۴. Archival Information Package (AIP) 
۵. Dissemination Information Package (DIP) 
۶. Open Archival Information System (OAIS) Reference Model  

 : برای کسب اطالعات بیشتر در این باره به آدرس زیر مراجعه کنید. 7
http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/wwwclassic/documents/pdf/CCSDS-۶۵٠٫٠-B-١.pdf  
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؛ 5؛ نقـشه سـاختاری  4؛ بخش فایل 3یتی؛ ابرداده مدیر  2ابرداده توصیفی ؛  METS1سرصفحه
 .7؛ رفتار6پیوندهای ساختاری

 METSسرصفحه 

. کنـد    را توصیف مـی    METSای است که خود مدرک         شامل ابرداده  METSسرصفحۀ  
 .، ویراستار و غیرهپدیدآورمانند اطالعاتی درباره 

 METS اجازه ثبت حداقلِ ابرداده توصیفی درباره خود شـیء           METSعنصر سرصفحه   
، تـاریخ   METSاین ابرداده شامل تـاریخ تولیـد مـدرک          . دهد   را به شما می    METS مدرک   در

همچنین امکان ثبت اسامی یک یا چند عامـل         .  است METSآخرین اصالح و وضعیت مدرک      
تـوان نقـش آنهـا را     مـی . انـد نیـز وجـود دارد      نقـش داشـته    METSانسانی که در تولید مـدرک       

.  مورد فعالیت انجام گرفته توسط آنها به آن اضافه نمـود مشخص نموده و یادداشت کوتاهی در    
 وجود دارد کـه تکمیـل کننـده         METSنهایتاً امکان ثبت شناسگرهای متعدد جایگزین مدرک        

 METS روی عنـصر ریـشه   OBJID ثبـت شـده در خـصوصیت       METSشناسگر اولیه مـدرک     
 : می تواند مشابه زیر باشدMETSنمونه کوچکی از سرصفحه . است

<metsHdr CREATEDATE="٠-٠٧-٢٠٠٣۴T١۵:٠٠:٠٠" 
RECORDSTATUS="Complete"> 

<agent ROLE="CREATOR" TYPE="INDIVIDUAL"> 
 <name>Jerome McDonough</name> 
</agent> 
<agent ROLE="ARCHIVIST" TYPE="INDIVIDUAL"> 
 <name>Ann Butler</name> 
</agent> 
</metsHdr> 

 در عنـصر    RECORDSTATUS  و CREATEDATE این مثال شامل دو خـصوصیت     
<metsHdr> کـه تـاریخ و زمـان تولیـد رکـورد           شود  METS          را نـشان داده و مـشخص کننـده 

شخص مسئول تولید رکورد و آرشیویـست مـسئول نـسخه           ). 1سطر  (وضعیت فرایند ثبت است     
ت انـد، لیـس      کـار کـرده    METSاصلی به عنوان دو عامل انسانی حقیقـی کـه روی ایـن رکـورد                

 از کنتــرل <agent> در عنــصر TYPE و ROLEهــر دو خــصوصیت ). 5 و 2ســطور (انــد  شــده

                                                                                                                                  
١. METS Header 
٢. Descriptive Metadata  
٣. Administrative Metadata  
۴. File Section 
۵. Structural Map  
۶. Structural Links 
٧. Behavior 
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 : عبارتند ازROLEمقادیر قابل قبول برای . کنند واژگان استفاده می
ARCHIVIST – CREATOR – CUSTODIAN – DISSEMINATOR – 

EDITOR - IPOWNER - OTHER 
 : عبارتند ازTYPEمقادیر قابل قبول برای خصوصیت 

INDIVIDUAL - ORGANIZATION - OTHER 

 ابرداده توصیفی
ماننـد   (METSتواند بـه ابـرداده توصـیفی خـارج از مـدرک               بخش ابرداده توصیفی می   

 کـه روی سـرور وب       EAD1» راهنمـای بازیـابی   « یـا در یـک       OPAC در یک    MARCرکورد  
امکـان  . ه داشـته باشـد    یا ابرداده توصیفی تعبیه شده داخلی و یا هر دو مـورد، اشـار             ) وجود دارد 

وجود چندین نمونه از هر دو نوع ابرداده توصیفی داخلی و خارجی در بخش ابـرداده توصـیفی           
 .باشد می

 dmdSec>) Descriptive> شـامل یـک یـا چنـد عنـصر      METSاین بخش از مدرک 

Metadata Section (هــر عنــصر . اســت<dmdSec>توانــد دارای شناســگری بــه ابــرداده   مــی
یا هر دوی   ) <mdWrap>در عنصر   (، ابرداده تعبیه شده داخلی      )<mdRef> عنصر   در(خارجی  
 .آنها باشد
 )mdRef(ابرداده توصیفی خارجی . 1

تواند در بازیابی ابرداده خارجی به کار بـرده            است که می   URL2 فراهم کننده    mdRefعنصر  
 :لی اشاره داردیک شیء خاص دیجیتا» بازیابی راهنمای«برای مثال نمونه زیر به . شود

<dmdSec ID="dmd٠٠١"> 
  <mdRef LOCTYPE="URN" MIMETYPE="application/xml" 

MDTYPE="EAD"  
   LABEL="Berol Collection Finding Aid">urn:x-nyu:fales١٧٣۵</mdRef> 
</dmdSec> 

 : دارای چهار خصوصیت است<dmdSec> این mdRefعنصر 
 موجـود در مـتن عنـصر را مـشخص      3گر کـه نـوع نـشان      LOCTYPEخـصوصیت   ) الف

 : استآید ی که می شامل مواردLOCTYPEمقادیر معتبر برای . کند می

                                                                                                                                  
1 .Encoded Archival Description  :  ــرای کدگــذاری منــابع » راهنماهــای بازیــابی«اســتانداردی اســت ب

هـای    و مجموعه » راهنماهای بازیابی « بر پایه توصیف چندسطحی      EAD. آرشیوی یا راهنماهای منابع ردیف اول     
این توصیفات ممکن اسـت توصـیف کلـی تمـام منـابع، توصـیف               . شود  به کار رفته در مخازن آرشیوی ایجاد می       

در کدگذاری، محتوا و ساختار مـدرک اصـلی در نظـر    . گروههایی از مجموعه و توصیف فایلها یا مدارک باشد      
 )٢٠٠٣ ,What is EAD. (شود گرفته می

٢. Uniform Resource Locator  
٣. Locator  
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URN، URL، PURL، HANDLE، DOI، OTHER 

 را بـرای ابـرداده   MIMEدهد که نـوع    به شما اجازه می    MIMETYPEخصوصیت  ) ب
 .توصیفی خارجی مشخص کنید

.  که مورد ارجاع قرار گرفته اسـت       ای است    مشخص کننده شکل ابرداده    MDTYPE) ج
 : شامل موارد زیر استMDTYPEمقادیر معتبر برای عنصر 

MARC - MODS - EAD - VRA (VRA Core) - DC (Dublin Core) - 
NISOIMG (NISO Technical Metadata for Digital Still Images) – LC-AV 
(Library of Congress Audiovisual Metadata) - TEIHDR (TEI Header) - DDI 
(Data Documentation Initiative) - FGDC (Federal Geographic Data Committee 
Metadata Standard [FGDC-STD-١٩٩٨-٠٠١]) - OTHER 

 فراهم کننده سازوکاری جهت توصیف این ابرداده به مرورکنندگان مـدرک            LABLE )د
METSنمایش مدرک . باشد  میMETSای از آن است ات نمونه در فهرست مندرج. 

 )mdWrap(ابرداده توصیفی داخلی . 2
 ایجــاد METS پوشــشی در اطــراف ابــرداده تعبیــه شــده در مــدرک  mdWrapعنــصر 

 :شود ای به یکی از دو شکل زیر ظاهر می چنین ابرداده. کند می
 ابرداده خود را متعلق بـه ناحیـه         XMLبا کدگذاری   : XML1ابرداده کدگذاری شده با     

 . کنیدMETS دیگری غیر از ناحیه اسمی مدرک 2اسمی
 کـه ابـرداده کدگـذاری شـده بـر           PROVIDED: 3هر شکل تصادفی دودویی یا متنـی      

 .دهد  را پوشش میmdWrap عنصر <binData> است، عنصر 644مبنای 
 .دهند  را نشان میmdWrapهای زیر کاربرد عنصر  نمونه

<dmdSec ID="dmd٠٠٢"> 
<mdWrap MIMETYPE="text/xml" MDTYPE="DC" LABEL="Dublin Core 

Metadata"> 
<xmlData> 
  <dc:title>Alice's Adventures in Wonderland</dc:title> 
  <dc:creator>Lewis Carroll</dc:creator> 
  <dc:date>between ١٨٧٢ and ١٨٩٠</dc:date> 
  <dc:publisher>McCloughlin Brothers</dc:publisher> 
  <dc:type>text</dc:type> 
</xmlData> 
</mdWrap> 
</dmdSec> 
<dmdSec ID="dmd٠٠٣"> 
<mdWrap MIMETYPE="application/marc" MDTYPE="MARC" 

                                                                                                                                  
١. XML-encoded metadata  
٢. Namespace  
٣. Any arbitrary binary or textual form  
۴. Base ۶۴ encoded  
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LABEL="OPAC Record"> 
<binData>MDI٠ODdjam٠gIDIyMDA١ODkgYSA٠NU٠wMDAxMDA...(etc.) 
</binData> 
</mdWrap> 
</dmdSec> 

 برخـوردار   ID باید از یـک خـصوصیت        <dmdSec>توجه داشته باشید که تمام عناصر       
 مـشخص   <dmdSec>این خصوصیت نامی منحصر بـه فـرد و داخلـی بـرای هـر عنـصر                  . باشند
تواند در نقشه سـاختاری بـرای پیونـد دادن یـک بخـش خـاص مـدرک سلـسله                      کند که می    می

بـه ایـن ترتیـب امکـان پیونـد          . ه باشـد   کـاربرد داشـت    <dmdSec>مراتبی به یک عنـصر خـاص        
 .شود بخشهای خاص ابرداده توصیفی به بخشهای خاص شیء دیجیتالی فراهم می

 ابرداده مدیریتی
بخش ابرداده مدیریتی، اطالعاتی با توجه بـه چگـونگی تولیـد و ذخیـره فایلهـا؛ حقـوق                   

نـه دیجیتـالی از آن   هایی با توجه به شـیء منبـع اصـلی کـه شـیء کتابخا              مالکیت معنوی؛ ابرداده  
مشتق شده است و نیـز اطالعـاتی بـا توجـه بـه منـشأ فایلهـای بـه وجودآورنـده شـیء کتابخانـه                          

ابرداده مدیریتی نیز ماننـد ابـرداده توصـیفی، مـی توانـد بـه صـورت                 . کند  دیجیتالی را فراهم می   
 .خارجی یا داخلی کدگذاری شده باشد

 به فایلهای موجود در شـیء کتابخانـه    شامل ابرداده مدیریتی مربوط    <amdSec>عناصر  
در عین حال این ابرداده مربوط به منبع اصلی استفاده شده برای تولید شیء نیـز                . دیجیتالی است 

 : عبارتند ازMETSچهار شکل اصلی ابرداده مدیریتی تهیه شده برای مدرک . هست
 )ای فایلهااطالعاتی با توجه به تولید، قالب و کاربرد ویژگیه (1ابرداده فنی. 1
 )اطالعاتی درباره حق مؤلف و مجوز (2ابرداده حقوق مالکیت فکری. 2
ابرداده توصیفی و مدیریتی با در نظر گرفتن منبـع آنـالوگی کـه شـیء                 (3ابرداده منبع . 3

 )کتابخانه دیجیتالی از آن مشتق شده است
و مقصد بین فایلها،    اطالعاتی با در نظر گرفتن ارتباطات مبدأ         (4ابرداده مبدأ دیجیتالی  . 4

شده از بین فایلها و نیز اطالعـاتی بـا در نظـر گـرفتن                 شامل ارتباطات نسخۀ اصلی و نسخۀ گرفته      
های دیجیتالی شده اصلی یک اثر هنـری و   انتقاالت و تبادالت به کار رفته روی فایلها بین نسخه     

 ).موجودیت فعلی آن به عنوان یک شیء کتابخانه دیجیتالی

                                                                                                                                  
١. Technical Metadata  
٢. Intellectual Property Rights Metadata 
٣. Source Metadata  
۴. Digital Provenance Metadata  
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ن چهار نوع ابرداده مـدیریتی عنـصر فرعـی منحـصر بـه فـردی در قـسمت                   هرکدام از ای  
<amdSec>   مدرک METS       تواند تعبیـه شـود       دارد که در آن شکل ابرداده می :<techMD> ،

<rightsMD>  ،<sourceMD>   و <digiprovMD> .            هر کدام از این چهـار عنـصر مـی توانـد
 .تکرار شود METSبیش از یک بار در هر مدرک 

ــر  ــد  <digiprovMD> و <techMD> ،<rightsMD> ،<sourceMD>عناص ــز مانن  نی
<dmdSec>     تواننـد دارای عنـصر        این عناصر مـی   . کنند   از الگوی محتوا استفاده می<mdRef> 

 بـرای کـاربرد در مـورد ابـرداده          <mdWrap>برای نشان دادن ابرداده مدیریتی خارجی، عنصر        
های متعـددی از ایـن عناصـر        شاید نمونه . باشند یا هر دو     METSمدیریتی تعبیه شده در مدرک      

 را بـه    ID وجود داشته باشـد کـه تمـامی آنهـا بایـد خـصوصیت                METS مدرک   در درون یک  
همچـون بخـشهای درون      (METSبدین معنی که سـایر عناصـر در مـدرک           . همراه داشته باشند  

صـیف کننـده     کـه تو   <amdSec>توانند بـه عنـصر فرعـی          می) <file>نقشه ساختاری یا عناصر     
 <techMD>به عنوان مثال ممکن اسـت یکـی از آنهـا دارای عنـصر               . آنهاست، پیوند داده شود   

 :باشد که شامل ابرداده فنی با در نظر گرفتن آماده سازی فایل است
<techMD ID="AMD٠٠١"> 
<mdWrap MIMETYPE="text/xml" MDTYPE="NISOIMG" LABEL="NISO 

Img. Data"> 
<xmlData> 
  <niso:MIMEtype>image/tiff</niso:MIMEtype> 
  <niso:Compression>LZW</niso:Compression> 
  <niso:PhotometricInterpretation>٨</niso:PhotometricInterpretation> 
  <niso:Orientation>١</niso:Orientation> 
  <niso:ScanningAgency>NYU Press</niso:ScanningAgency> 
</xmlData> 
</mdWrap> 
</techMD> 

شناسایی .  باید این ابرداده مدیریتی را شناسایی کند       <fileGrp> در   <file>سپس عنصر   
 برای نشان دادن ایـن      ADMIDاین ابرداده در ارتباط با فایلی است که با استفاده از خصوصیت             

 :دهد  آن را تشخیص می<techMD>عنصر 
<file ID="FILE٠٠١" ADMID="AMD٠٠١"> 
<FLocat LOCTYPE="URL">http://dlib.nyu.edu/press/testimg.tif</FLocat> 
</file> 

 بخش فایل
های الکترونیکی شیء دیجیتـالی       بخش فایل، تمام فایلهای موجود در محتوا را که نسخه         

 بـه   <fileGrp>توانـد درون عناصـر         مـی  <file>عناصـر   . کنـد   آورند، لیست مـی     را به وجود می   
 .های شیء را فراهم آورندهای فایل صورت یکجا جمع شود و زیرمجموعه

ــا چنــد عنــصر  ) <fileSec>(بخــش فایــل  ــرای <fileGrp>شــامل یــک ی  اســت کــه ب
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دهنـده     تمـام فایلهـای تـشکیل      <fileGrp>. رود  گردآوری فایلهای مرتبط با یکدیگر به کار می       
برای مثال، بایـد عناصـر      . کند  یک نسخه الکترونیکی سادۀ شیء کتابخانه دیجیتالی را لیست می         

<fileGrp>ــه ــرای سرانگــشتی  جداگان ــسخه هــای  1هــا ای ب ــصاویر آرشــیوی اصــلی، ن ، pdf، ت
 . و غیره وجود داشته باشندTEI2های متن کدگذاری شده  نسخه

 اسـت توجـه   3به مثال زیر که بخش فایلِ شیء کتابخانه دیجیتالی در مورد تاریخ شفاهی       
، فایل صوتی TEIدگذاری شده با    رونوشت ک : باشد  میاین مثال دارای سه نسخه متفاوت       . کنید

 .mp٣ و فایل صوتی مشتق شده در قالب WAVاصلی در قالب 
<fileSec> 
<fileGrp ID="VERS١"> 
<file ID="FILE٠٠١" MIMETYPE="application/xml" SIZE="٢۵٧۵٣٧" 

CREATED="٠ -٢٠٠١۶-١٠"> 
  <FLocat LOCTYPE="URL">http://dlib.nyu.edu/tamwag/beame.xml</FLocat> 
</file> 
</fileGrp> 
<fileGrp ID="VERS٢"> 
<file ID="FILE٠٠٢" MIMETYPE="audio/wav" SIZE="۶۴٢٣٢٨٣۶" 
  CREATED="٠-٢٠٠١۵-١٧" GROUPID="AUDIO١"> 
  <FLocat LOCTYPE="URL">http://dlib.nyu.edu/tamwag/beame.wav</FLocat> 
</file> 
</fileGrp> 
<fileGrp ID="VERS٣" VERSDATE="٠-٢٠٠١۵-١٨"> 
<file ID="FILE٠٠٣" MIMETYPE="audio/mpeg" SIZE="٨٢٣٨٨۶۶" 
  CREATED="٠-٢٠٠١۵-١٨" GROUPID="AUDIO١"> 
  <FLocat LOCTYPE="URL">http://dlib.nyu.edu/tamwag/beame.mp٣</FLocat> 
</file> 
</fileGrp> 
</fileSec> 

 بـرای هـر نـسخه متفـاوت         <fileGrp> شامل سه عنصر فرعی      <fileSec>در این مورد،    
، دومی فایل صـوتی اصـلی در قالـب          XMLاولی فایل رونوشت کدگذاری شده با       . شیء است 

WAV   و سومی فایل صوتی ایجاد شده در قالب mpرسـد مثـال    بـه نظـر نمـی    هر چند .باشد  می٣
 برای تشخیص نسخه های متفاوت شیء داشته باشد، در     <fileGrp>مطرح شده نیازی به عناصر      

                                                                                                                                  
1 .Thumbnails : ای الکترونیکی از یک تصویر که معموالً برای مـرور سـریع    نسخه کوچکی از تصویر یا نسخه

بـسیاری  ...مثالً صفحات وب معموالً این نـسخه از تـصاویر را دارد  . روند از طریق چند تصویر یا صفحه به کار می      
.  تـصویر را در حافظـه بارگـذاری کنـد          توان با فشار دکمه ماوس فعال کـرد تـا نـسخه کامـل               از این ابزارها را می    

 )565. ص: 1379فرهنگ تشریحی میکروسافت، (
2 .Text Encoding Initiative : ای است کـه بـه    رشته المللی و میان استانداردی بین.  بنا نهاده شد1987در سال

 برای اهداف پژوهـشی و      کند تا انواع متون ادبی و زبانشناسی را         ها، ناشران و محققان کمک می       ها، موزه   کتابخانه
. گیـرد   این کار با استفاده از طـرح کدگـذاری شـده انجـام مـی              . ارائه دهند ) online(آموزشی به صورت پیوسته     

)Welcome to the TEI website, ٢٠٠٣(  
٣. Oral History  
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های تصاویر اسکن شده هستند، یا به عبارت دیگـر            مورد شیءهایی که دارای تعداد زیاد صفحه      
 بیـشتر مفیـد     <fileGrp>گیـرد،     در هر موردی که نسخه ساده شیء تعداد زیاد فایل را در بر می             

هـا، تـشخیص    <fileGrp> بـه    <file> عناصـر    سـازی   در این مـوارد، تـوان مـستقل       . شود  واقع می 
 .کند فایلهای متعلق به نسخه خاص مدرک را آسان می

 صـوتی   <file> با مقادیر یکسان در دو عنصر        GROUPIDدر مثال مذکور خصوصیات     
کنند که این دو فایـل بـا وجـود            این خصوصیات مشخص می   ). 15 و   9سطرهای  (گنجانده شده   

برای تـشخیص  (وتی از یک شیء، همان اطالعات اساسی را دارند های متفا متعلق بودن به نسخه  
فایلهــای صــفحه تــصویر معــادل در شــیءهای کتابخانــه دیجیتــالی کــه شــامل تعــداد زیــادی از 

 ). به همین منظور استفاده کردGROUPIDتوان از  های تصاویر اسکن شده هستند، می صفحه
ایـن  . منحصر بـه فـردی دارنـد       ID خصوصیت   <file>باید توجه داشت که تمام عناصر       

خصوصیت، نامی منحصر به فـرد و داخلـی بـرای ایـن فایـل فـراهم مـی کنـد و بـا کمـک ایـن                      
ایـن  . تواند توسط دیگر بخشهای مدرک، مورد ارجاع قرار بگیـرد           خصوصیت، فایل مذکور می   

 .نوع ارجاع در بخش نقشه ساختاری آشکارتر بیان خواهد شد
ــر  ــالو  <file>عناص ــت ع ــن اس ــصر   ممک ــر عن ــصر  <FContent>ه ب ــک عن ، دارای ی

<FLocate>  عناصر  .  نیز باشند<FContent>              بـرای تعبیـه محتواهـای واقعـی فایـل در مـدرک 
METS    شوند؛ با انجام این کار، محتوای فایـل بایـد هـم در قالـب                   به کار برده میXML    و هـم 

سـازی    ت که در حین آماده    هر چند تعبیه فایلها مسئله ای نیس      .  باشد 64کدگذاری شده بر مبنای     
 برای استفاده در نمایش شیءهای یک کتابخانه دیجیتالی برای کـاربران بتـوان              METSمدرک  

تواند ویژگی ارزشمندی برای تبادل شیءهای کتابخانه دیجیتالی بین           آن را لحاظ کرد، ولی می     
ارج از  های آرشیوی شـیءهای کتابخانـه دیجیتـالی جهـت ذخیـره در خـ                مخازن، یا برای نسخه   

 .سایت باشد
 نقشه ساختاری

نقشه ساختاری، ساختار سلسله    .  است METSترین قسمت مدرک      نقشه ساختاری اصلی  
کنـد و عناصـر آن سـاختار را بـه فایلهـای محتـوا و        مراتبی شیء کتابخانه دیجیتالی را ترسیم می      
 .دهد ابردادۀ متعلق به هر یک از عناصر پیوند می
کنـد    ساختاری سلسله مراتبی را تعریـف مـی      METS بخش نقشه ساختاری یک مدرک    

تواند به کاربران شیء کتابخانه دیجیتالی ارائه شود و به آنها اجازه دهـد کـه                  که این ساختار می   
های  ، این سلسله مراتب را به عنوان سری     <structMap>عنصر  . از طریق آن به جستجو بپردازند     
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 اطالعات خصوصیتی را به همراه دارد  <div> هر. کند   کدگذاری می  <div>تو در توی عناصر     
 METSهمچنین امکان دارد شامل چنـدین عنـصر نـشانگر           . که مشخص کننده نوع بخش است     

)<mptr> (    و نشانگر فایل)<fptr> (           برای مشخص کردن محتـوای متنـاظر بـا آن<div>  باشـد  .
یـل مـرتبط    کنند که اطالعات فا      جداگانه ای مشخص می    METS، مدارک   METSنشانگرهای  

توانـد بـه هنگـام کدگـذاری          ایـن مـسئله مـی     . گیـرد    که شامل آنهاست را دربر می      <div>برای  
به کار گرفته شود تا اندازه هـر فایـل          ) مانند مدیریت کل یک نشریه    (های بزرگ منابع      مجموعه
METS     یا در برخی موارد گروههای     (نشانگرهای فایل، فایلها    .  را تا حدودی کوچک نگهدارد

 که بـا  <fileSec> جاری در بخش   METSرا در مدرک    ) ها یا محلهای خاص در یک فایل      فایل
 .کند  فعلی همخوانی داشته باشد، مشخص می<div>قسمتی در سلسله مراتب ارائه شده توسط 

 :ای از یک نقشه بسیار ساده در زیر آورده شده است نمونه
<structMap TYPE="logical"> 
<div ID="div١" LABEL="Oral History: Mayor Abraham Beame" 
 TYPE="oral history"> 
 <div ID="div١٫١" LABEL="Interviewer Introduction" 
  ORDER="١"> 
<fptr FILEID="FILE٠٠١"> 
<area FILEID="FILE٠٠١" BEGIN="INTVWBG" END="INTVWND" 
  BETYPE="IDREF" /> 
</fptr> 
<fptr FILEID="FILE٠٠٢"> 
<area FILEID="FILE٠٠٢" BEGIN="٠٠:٠٠:٠٠" END="٠٠:٠١:۴٧" 
  BETYPE="TIME" /> 
</fptr> 
<fptr FILEID="FILE٠٠٣"> 
<area FILEID="FILE٠٠٣" BEGIN="٠٠:٠٠:٠٠" END="٠٠:٠١:۴٧" 
  BETYPE="TIME" /> 
</fptr> 
</div> 
<div ID="div١٫٢" LABEL="Family History" ORDER="٢"> 
<fptr FILEID="FILE٠٠١"> 
<area FILEID="FILE٠٠١" BEGIN="FHBG" END="FHND" 
  BETYPE="IDREF" /> 
</fptr> 
<fptr FILEID="FILE٠٠٢"> 
<area FILEID="FILE٠٠٢" BEGIN="٠٠:٠١:۴٨"END="٠٠:٠۶:١٧" 
  BETYPE="TIME" /> 
</fptr> 
<fptr FILEID="FILE٠٠٣"> 
<area FILEID="FILE٠٠٣" BEGIN="٠٠:٠١:۴٨" END="٠٠:٠۶:١٧" 
  BETYPE="TIME" /> 
</fptr> 
</div> 
<div ID="div١٫٣" LABEL="Introduction to Teachers' Union" 
 ORDER="٣"> 
<fptr FILEID="FILE٠٠١"> 
<area FILEID="FILE٠٠١" BEGIN="TUBG" END="TUND" 
  BETYPE="IDREF" /> 
</fptr> 
<fptr FILEID="FILE٠٠٢"> 
<area FILEID="FILE٠٠٢" BEGIN="٠٠:٠۶:١٨" END="٠٠:١٠:٠٣" 
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  BETYPE="TIME" /> 
</fptr> 
<fptr FILEID="FILE٠٠٣"> 
<area FILEID="FILE٠٠٣" BEGIN="٠٠:٠۶:١٨" END="٠٠:١٠:٠٣" 
  BETYPE="TIME" /> 
</fptr> 
</div> 
</div> 
</structMap>  

) سـطر دوم (داریـم  دهد که ما با تـاریخ شـفاهی سـر و کـار               نقشه ساختاری باال نشان می    
: کــه شــامل ســه بخــش فرعــی اســت)  شــهردار نیویــورکAbraham Baemeای بــا  مــصاحبه(

و بحـث  ) سـطر نـوزدهم  (، تاریخ خانوادگی شهردار )سطر چهارم(گر   ای آزاد از مصاحبه     مقدمه
هـر یـک از     ). سطر سی و سـوم     (1چگونگی شروع همکاری شهردار با انجمن معلمان نیویورک       

 فایـل صـوتی اصـلی و        ،XMLرونوشـت   : ی به سه فایل پیوند داده شده اسـت        این بخشهای فرع  
 برای مـشخص کـردن اینکـه ایـن بخـش            <fptr> در هر    <area>عنصر مکمل   . فایل مشتق شده  

فقط با یک بخش فایل پیوند داده شده همخوانی دارد و نیز برای مشخص کـردن بخـش دقیـق                     
بـه  ) گـر   مقدمه مـصاحبه  (به عنوان مثال، بخش اول      . شود  هر فایل پیوند داده شده به کار برده می        

کـه بـین دو برچـسب در فایـل رونوشـت بـا مقـادیر                ) XML) FILE٠٠١بخش فایل رونوشـت     
سـطور  (شود، پیوند داده شده است       ظاهر می  INTVWND و   INTVWBGدی    خصوصیت آی 

ن مـوارد،  در ایـ . همچنین به دو فایل متفاوت صـوتی نیـز پیونـد داده شـده اسـت         ). ششم و هفتم  
شـروع و    در فایلهـای پیونـد داده شـده، نـشانهای    IDعالوه بر مشخص شدن مقادیر خصوصیت  

 HH:MM:SSپایان منابع پیوند داده شده در فایلها توسط یک مقدار کد زمانی ساده بـه شـکل                  
تواند در هر دو فایل صوتی در قـسمت شـروع             گر می   بنابراین، مقدمه مصاحبه  . شود  مشخص می 

 ).سطر یازدهم( ادامه پیدا کند ٠٠:٠١:۴٧ در فایل ظاهر شود و تا زمان ٠٠:٠٠:٠٠در زمان 
 پیوندهای ساختاری

 اجازه ثبـت فراپیونـدهای      METS به پدیدآورندگان    METSبخش پیوندهای ساختاری    
پیوندهای سـاختاری ارزش خـاص   . دهد ها در طرح سلسله مراتبی نقشه ساختاری را می        بین گره 
 .رشیو وب سایت است در آMETSکاربرد 

 از نظر شکل سـاده تـرین مـورد بـین بخـشهای              METS بخش پیوندهای ساختاری قالب   
METS        است و فقط یک عنصر ساده <smLink>    گرچه این عنـصر ممکـن      (گیرد     را در بر می

                                                                                                                                  
١. Teacher's Union in New York  
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 به منظـور ثبـت وجـود فراپیونـدهای بـین         METSبخش پیوندهای ساختاری    ). است تکرار شود  
اگر شـما بخواهیـد از      . ، ایجاد شده است   <div>اختاری، معموالً عناصر    موارد مطرح در نقشه س    

METS                    برای آرشیو سایتهای وب استفاده کنید و نیـز اگـر بخواهیـد رکـورد سـاختار فراپیونـد 
 موجود در خود سایت نگهداری کنیـد، مـی توانیـد از ایـن          HTMLسایتها را مستقل از فایلهای      

 .امکان مفید بهره بگیرید
صـفحه وب دارای   METS مثال موردی را در نظـر بگیریـد کـه یـک مـدرک                به عنوان 

 <divs>احتمـاالً شـامل    <structMap>عنصر  . تصویری است که به صفحه دیگر فراپیوند دارد       
 :مانند زیر خواهد بود

<div ID="P١" TYPE="page" LABEL="Page ١"> 
  <fptr FILEID="HTMLF١"/> 
  <div ID="IMG١" TYPE="image" LABEL="Image Hyperlink to 
  Page ٢"> 
  <fptr FILEID="JPGF١"/> 
</div> 
<div ID="P٢" TYPE="page" LABEL="Page ٢"> 
  <fptr FILEID="HTMLF٢"/> 
</div> 

 اسـت،  <div> که در صفحه اول <div>اگر بخواهید مشخص کنید که فایل تصویر در    
ر بخـش   د <smLink>اده شده است، عنـصر       فراپیوند د  <div> در صفحه دوم     HTMLبه فایل   

<structLink>  مدرکMETSرا به ترتیب زیر خواهید داشت : 
 <smLink from="IMG١" to="P٢" xlink:title="Hyperlink from  
 JPEG Image on Page ١ to Page ٢" xlink:show="new" 
 xlink:actuate="onRequest" /> 

 XLinkکل اصالح شده جزئی از سـاختار نحـوی           در باال از ش    <smLink>عنصر پیوند   
رسـد کـه      گیرند، اما بـه نظـر مـی          مورد استفاده قرار می    XLinkگیرد؛ تمام خصوصیات      بهره می 

 باشـند نـه     IDREF بیـشتر از نـوع       ،XLink، مانند ویژگیهای اصـلی      "from" و "to"خصوصیات  
NMTOKEN .         ر دو گـره در نقـشه       به این ترتیب امکان مشخص کردن پیوندهای موجود بین ه

هـای پیونـد       برای تأکید بر اینکـه گـره       XMLهمچنین از ابزارهای فرایند     . ساختاری وجود دارد  
 .شود شده واقعاً وجود دارند بهره گرفته می

 رفتار
 METSتواند برای مرتبط کردن رفتارهـای اجرایـی بـا محتـوا در شـیء                  بخش رفتار می  

باشد که تعریفی     ار دارای یک عنصر تعریف رابط می      هر رفتار در درون بخش رفت     . استفاده شود 
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. دهـد   اجمالی از مجموعه رفتارهای عرضه شده توسـط یـک بخـش خـاص رفتـار را ارائـه مـی                    
 از کـد اجرایـی را بـرای    1همچنین هر رفتار دارای یک عنصر مکانیسم نیـز هـست کـه مـاجولی      
 .کند ریف رابط تعیین میتحقق بخشیدن و اداره کردن رفتارهای تعریف شده اجمالی توسط تع

 بـه   METSتواند برای مرتبط کردن رفتارهای اجرایی با محتوا در شـیء              بخش رفتار می  
 است که هر یک دارای عنصر       <behavior>این بخش شامل یک یا چند عنصر        . کار برده شود  

ای از مجموعه رفتارهای ارائه شده توسط یک  عناصر رابط تعریف خالصه   . تعریف رابط هستند  
 <mechanism> دارای عنـصر     <behavior>همچنین یک   . دهند  بخش رفتار خاص را ارائه می     

رفتار تعریف شده به طور خالصـه       شود و     استفاده می است که برای اشاره به ماجول کد اجرایی         
 .کند توسط تعریف رابط را تحقق بخشیده و اداره می

بـه خـدمات تـوزیعی وب تحقـق         تواند به عنوان پیوندهایی       رفتارهای شیء دیجیتالی می   
 . گرفته شده استMellon Fedoraمانند مثال زیر که از طرح . یابند

<METS:behavior ID="DISS١٫١" STRUCTID="S١٫١" BTYPE="uva-
bdef:stdImage" 

CREATED="٠-٢٠٠٢۵-٢۵T٠٨:٣٢:٠٠" LABEL="UVA Std Image Disseminator" 
GROUPID="DISS١" ADMID="AUDREC١"> 
  <METS:interfaceDef LABEL="UVA Standard Image Behavior Definition" 
  LOCTYPE="URN" xlink:href="uva-bdef:stdImage"/> 
  <METS:mechanism LABEL="A NEW AND IMPROVED Image Mechanism" 
  LOCTYPE="URN" xlink:href="uva-bmech:BETTER-imageMech"/> 
 </METS:behavior> 

پذیر بـرای کدگـذاری ابـرداده          مکانیسمی انعطاف  METS کلی اینکه، طرح کلی      نتیجه
آورد و پیوندهای پیچیده بـین        توصیفی، مدیریتی و ساختاری شیء کتابخانه دیجیتالی فراهم می        

توانـد اسـتاندارد مفیـدی بـرای تبـادل            بنـابراین مـی   . دهد  شکلهای مختلف ابرداده را توضیح می     
 امکـان همـاهنگی شـیء    METSعـالوه بـر ایـن،    . لی بین مخازن باشدشیءهای کتابخانه دیجیتا  

 )METS: An Overview & Tutorial. (کند دیجیتالی با رفتارها یا خدمات را فراهم می

  عناصر هسته ابرداده.2
 ای بر جدول عناصر هسته ابرداده مقدمه

ای   ادههدف از تنظیم این جدول تعیین هویـت و شناسـایی مجموعـه عناصـر هـسته ابـرد                  
 .رود است که در ایجاد، آزمایش و مدیریت فایلهای متعدد به کار می

                                                                                                                                  
1 .Module : 170. ص: 1378کینن، ( خاصی طراحی شده است ای که برای اجرای کار بخشی از برنامه رایانه.( 
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 انواع ابرداده
عناصــر ابــرداده لیــست شــده در جــدول در ســه نــوع توصــیفی، مــدیریتی و ســاختاری  

ابـرداده مـدیریتی بـرای مـدیریت و نگهـداری شـیءها در مخـزن، ابـرداده                  . انـد   بندی شده   دسته
 و ابـرداده توصـیفی بـرای توصـیف          1شـیءها در مخـزن و نمـایش       ساختاری عمدتاً برای ذخیره     

عناصـر موجـود در ایـن جـدول بـرای پـشتیبانی از کارکردهـای               . شـود   شیءها به کار بـرده مـی      
مدیریت دسترسـی،   : کارکردهای ارائه شده عبارتند از    . اند  ساختاری و مدیریتی تجدیدنظر شده    

 .جیتالی و اصالح نگهداریاداره، توصیف، نشانگر دائمی، نمایش، نگهداری دی
. ترین ابرداده توصـیفی در فهرسـت اصـلی خـود دارد             کتابخانه تمایل به نگهداری کامل    

دهد که برخی اطالعات توصیفی برای مدیریت ابرداده و بازنمایی            های قبلی نشان می     اما، تجربه 
 .جانده شدنهایتاً پنج عنصر توصیفی در جدول عناصر هسته ابرداده گن. محتوا مفید هستند

 سطوح ابرداده
هدف از پیشنهاد سلسله مراتب اطالعات، یکنواخت ساختن تنوع شیءهای دیجیتـالی و             

. توانند در سـطوح متعـدد و متنـوعی ارائـه شـوند              عناصر ابرداده می  . های کارآمد است    نشر داده 
ر خـاص  تـ  تواند ناشی از سطح والدین باشد یا برای شیءهای ساده در سطوح پائین    اطالعات می 

تواند حـق دسترسـی همگـانی داشـته باشـد امـا در مـورد                  به عنوان مثال، یک مجموعه می     . شود
در » حق دسترسی«مقدار خصوصیت   . برخی از موارد آن ممکن است محدودیتهایی اِعمال شود        

سـطح  (باشد، اما یـک عنـوان سـاده         » 2همگانی«امکان دارد   ) aggregate یا   setسطح  (مجموعه  
 .باشد» محدود شده«ر مجموعه ممکن است د) 3شیء اولیه

 :سطوح ابرداده عبارتند از
Set 
Aggregate 
Primary object 
Intermediate object 
Terminal object 

Set:                 شـود مربـوط       این سطح ابرداده به آنچه کـه اخیـراً مجموعـه دیجیتـالی نامیـده مـی
 5های دیجیتالی از گروههـایی      موعهمج. 4های خانوادگی الکساندر گراهام بل      نامهشود، مانند     می

                                                                                                                                  
١. Presentation  
٢. Public  
٣. Primary Object 
۴. Alexandria Graham Bell Family Papers  
۵. Aggregates  
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تشکیل شده که اقالم دیجیتالی را بر اساس نوع محتوای نسخه اصلی مانند تصاویر غیرمتحرک،               
مجموعه ممکـن  . آورد تصاویر متحرک، صوت، مسئولیت سرپرستی و نیز مجموعه گرد هم می      

هـای    وعـه برخـی مجم  . های آرشیوی یا کتابشناسی موضوعی تـشکیل شـده باشـد            است از سری  
. انـد   برخـی دیگـر از گروههـای متعـدد تـشکیل شـده            . دیجیتالی دارای یک گروه ساده هـستند      

ها یا گروهها در مجموعه بدون توجه به محتوا یا مـسئولیت   aggregate به تمام    setابرداده سطح   
 .گیرد آنها تعلق می

Aggregate: یــک aggregate   ــالی و ــوع دیجیت ــر اســاس ن ــالی را ب ــیءهای دیجیت  ، ش
توانــد مجموعــه   ســاده مــیAggregate. کنــد مــسئولیت سرپرســتی دیجیتــالی ســازماندهی مــی

 اِعمـال   aggregate بـه تمـام شـیءهای اولیـه در یـک             aggregateابرداده سطح   . دیجیتالی باشد 
 .شود می

Primary Object :       عنصر خاص مـشخص شـده توسـط راهنمـای دسترسـی مجموعـه
تـوان    شیءهای اولیـه را مـی     . شود  نسجم، شیء اولیه نامیده می    به عنوان واحد م   ) online(پیوسته  
های دیجیتالی معادل ایتمهای کتابخانه فیزیکی دانست، مانند کتاب، نوار صوتی، فیلم،              مجموعه

این سطح ابـرداده در مـورد تمـام شـیءهای           . ها، عکس یا نقشه     ای از نامه    صفحه موسیقی، پوشه  
 .ربرد دارد شیء خاص اولیه کا2 و نهایی1میانجی

Intermediate Objects:یـک  . انداز یا بخشی از شیء اولیه است  شیء میانجی، چشم
تواند به شکل صفحه تـصاویر یـا مـتن قابـل جـستجو ارائـه شـود، دارای دو شـیء                    کتاب که می  

میانجی است که یکی به تمام صفحات تصاویر کتاب و دیگری به فایل مـتن کدگـذاری شـده                    
ای ماننـد نـوار صـوتی، امکانـات شـیء میـانجی فراوانـی عرضـه                   لیه پیچیـده  شیء او . اشاره دارد 

شیارها یا طرفهای مختلف نوار که هـر کـدام بخـشهای صـوتی و برچـسبهای مختلـف                   . دارد  می
 دوطرفـه چنـدین   rpm ٧٨یک نوار سـاده  . توانند در چندین قالب ثبت و ضبط شوند دارند، می

برچسب تصویر و متن هـر طـرف        .  وضوح باال دارد    و هم با   3فایل صوتی هم به صورت جریانی     
ابـرداده یـک شـیء میـانجی امکـان گـردآوری       . نوار و پوشش آلبوم نیز به همـین منـوال اسـت          

 .آورد فایلهای دیجیتالی و ابرداده تولید نمایش را فراهم می

                                                                                                                                  
١. Intermediate Objects 
٢. Terminal Objects  

3 .Streaming :        ی کنتـرل حرکـت نـوار از طریـق          در دستگاههای حافظۀ نوار مغناطیسی، روشی ارزان قیمت برا
کند، بـا وجـود ایـن بـرای ذخیـره و       توقف را ضعیف می/گرچه نوار، عملکرد شروع ]. است[حذف بافرهای نوار    

های ثابتی نیاز     بازیابی اطالعات، قابلیت اعتماد باالیی دارد و زمانی مفید است که برنامه کاربردی یا رایانه به داده                
 )542. ص: 1379تر میکروسافت، فرهنگ تشریحی کامپیو. (دارد
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Terminal Object:  شیء نهایی، فایل محتوای دیجیتالی یا فایلهایی است که شـیء را 
ابرداده سطح شـیء نهـایی      . حداقل یک شیء نهایی برای هر شیء وجود دارد        . دهند   می تشکیل

عمدتاً ضروریات ساختاری خصوصیات دیجیتالی هر فایل مانند انـدازه، پـسوند، تـراکم بیتهـا و           
 .گیرد غیره را در برمی

 جدول عناصر
بـه صـورت    » جدول عناصر هسته ابرداده جهت ایجاد منابع دیجیتـالی کتابخانـه کنگـره            «

 : و شامل فیلدهای زیر است1الفبایی تنظیم شده
 .نامها باید به آسانی قابل فهم بوده و مبهم نباشند.  برچسب عنصر ابرداده است:2نام

 . توصیف کوتاهی از اطالعاتی است که در عنصر وجود دارند:3تعریف
ه توسط  کارکردهای ارائه شد  .  نشانگری درباره چگونگی کاربرد عنصر است      :4کارکرد

مدیریت دسترسی، اداره، توصیف، نشانگر دائمی، نمایش، نگهـداری       : عناصر ابرداده عبارتند از   
 . به اصالح نگهداری داللت داردR به نگهداری دیجیتالی و D. دیجیتالی و اصالح نگهداری

 .باشد  نشانگر کارکردهایی است که ابرداده ملزم به پشتیبانی از آنها می:5نوع
 .انگر تناوب وملزومات عنصر است نش:6کاربرد
. دهـد   نشانگر موقعیت شیء در سلسله مراتب منبع است که به عنـصر معنـی مـی          :7سطح

)Library of congress digital repository development: Core metadata elements( 
 در سـایت    8»جدول عناصر هسته ابرداده جهت ایجاد منـابع دیجیتـالی کتابخانـه کنگـره             «

 موجـود   http://www.loc.gov/standards/metable.html9ابخانه کنگره به نشانی اینترنتـی       کت
 :در این جدول، که در صفحات آتی آمده، از عالئم اختصاری زیر استفاده شده است. باشد می

Req = Required، 
Rep = Repeatable 
Aggr = Aggregate 

                                                                                                                                  
 .البته این نظم الفبایی به هنگام ترجمه به هم خورده است. منظور، نظم الفبایی در جدول اصلی به زبان انگلیسی است. 1

٢. Name  
٣. Definition  
۴. Function  
۵. Type  
۶. Use  
٧. Level  
٨. Table of core metadata elements for library of congress digital repository 
development  

 2004 ژوئن 20:  تاریخ بازدید.9
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 یجیتالی کتابخانه کنگرهعناصر هسته ابرداده جهت ایجاد منابع د. 2جدول 

 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر

یتی
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یء 
ش
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ش

 

گروه 
 1دسترسی

گروه دسترسی مبتنی بر قوانین 
بازرگانی کتابخانه کنگره مانند اعمال
محدودیت برای کتابخانه کنگره یا 

 رای عمومب

مدیریت 
دسترسی، 
××××××× نمایش

پیغام نمایش
 2دسترسی

رمزی است برای پیغامی که مطابق با 
 دسترسی باید نمایش داده شود

مدیریت 
دسترسی، 
 نمایش

×××××××
تاریخ 

انقضای 
 3دسترسی

تاریخی است که گروه دسترسی در 
اگر (آن تاریخ تغییر خواهد کرد 

 )ه باشدوجود داشت
مدیریت 
××××××× دسترسی

اطالعات 
 4دسترسی

هرگونه اطالعات دیگر در مورد 
منظور حقوق دسترسی (دسترسی 

 )نیست

مدیریت 
دسترسی، 
 اداره

×××××××
حقوق 
 5دسترسی

اطالعاتی درباره مالکیت فکری 
مالکی که حقوق استفاده و بازتولید 

 به وی تعلق دارد

مدیریت 
سی، دستر

 نمایش
×××××××

تاریخ و 
ساعت 
 6آرشیو

مانند زمان (تاریخ و زمان آرشیو 
ایجاد نسخه کامل و نسخه حفاظت 

 )شده و امن

اداره، 
نگهداری 

)D( 
××××××

تاریخچه 
 7آرشیو

در واقع، . لیست آرشیو رویدادها
ای از تمام آرشیو تاریخ و  خالصه

فیلدی دو  (IDزمان و داده آرشیو 
توانند در انتها این  که به سادگی می

 )فیلد گنجانده شوند

اداره، 
نگهداری 

)D( 
××××××

ID 8آرشیو 
یابی آرشیو برای  شاخص مکان

شیءهای اولیه، میانجی و نهایی 
مانند نام جلد نوار کاست، محل (

 )فیزیکی

اداره، 
نگهداری 

)D( 
××××××

                                                                                                                                  
١. Access-Category  
٢. Access-Display_Message  
٣. Access-Expiration_Date  
۴. Access-Information  
۵. Access Rights  
۶. Archive-Date-Time  
٧. Archive-History  
٨. Archive-ID  
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر
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تاریخ و  
زمان آرشیو

 1دیبع
تاریخ و زمان ایجاد نسخه اضافی 
 کامل و حفاظت شده و امن شیءها

اداره، 
نگهداری 

)D( 
××××××

پرونده 
 2آرشیو

های فایل دربردارنده  شاخص
اطالعات مورد استفاده برای مدیریت 

 آرشیو شیء

اداره، 
نگهداری 

)D( 
××××××

نام فایل 
 3همراه

 ،ent.١١٠٣٢نام فایل پشتیبان مانند 
cw٠٠۵.ram. 

نمایش، 
نگهداری 

)D( 
×××

نوع فایل 
 4همراه

نوع فایل پشتیبان مانند فهرست یا 
 یا SGMLفایل موجود فایلهای 

ramجهت برقراری جریان صوت  

نمایش، 
نگهداری 

)D( 
×××

بیتهای 
صوت در 
 5هر نمونه

ضروری . تعداد بیتها در هر نمونه
 صوتیبرای شیءهای 

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
×××

پیکربندی 
6کانال صوتی

نشانگر پیکربندی گذرگاه صوتی 
مانند استریو، مونو، صدای اطراف، 
. چندزبانه و غیره برای فایل دیجیتالی
 ضروری برای شیءهای صوتی

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
×××

اطالعات 
7کانال صوتی

بندی اطالعاتی دیگر درباره پیکر
گذرگاه صوتی مانند چه زبانهایی، 

ضروری . چه گذرگاههایی و غیره
 برای شیءهای صوتی

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
×××

بسامد نمونه 
 8صوت

ضروری . ها در هر ثانیه تعداد نمونه
 برای شیءهای صوتی

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
×××

                                                                                                                                  
١. Archive-Next-Date-Time  
٢. Archiving-Profile  
٣. Associated-File-Name  
۴. Associated-File-Type  
۵. Audio-Bits-Per-Sample  
۶. Audio-Channel-Configuration  
٧. Audio-Channel-Information  
٨. Audio-Sampling-Frequency 
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر
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ابزار ثبت و 
 ID1ضبط 

ه در ثبت و شاخص ابزار به کار رفت
ضبط دیجیتالی، دربردارنده تمام 

عناصر مورد استفاده در سیستم تولید 
نسخه دیجیتالی مانند تولیدکننده و 
ها و شماره مدل اسکنرها، ضبط کننده

های سری را هم تواند شماره می. غیره
 .دربربگیرد

اداره، 
نگهداری 

)R( 
×××××

ابزار ثبت و 
ضبط 
 2تنظیمات

یا سایر متغیرهای به کار تنظیمات 
برده شده در ابزار مورد استفاده برای 
ثبت و ضبط دیجیتالی، دربردارنده 
تمام عناصر مورد استفاده در سیستم 

 تولید نسخه دیجیتالی

اداره، 
نگهداری 

)R( 
×××××

ثبت و ضبط 
موجودیت 
 3سازمانی

تولید کننده سطح سازماندهی 
"file/bitstream"صویر  مانند ت

اسکن شده، متن رونویسی شده، فایل 
نیز . کند صوتی و غیره را مشخص می

تواند گردآورنده یک شیء  می
تشکیل شده از چندین 

file/bitstreamباشد  

اداره، 
نگهداری 

)R( 
××××

ثبت و ضبط 
موجودیت 

 4فردی

تولید کننده انفرادی مانند اپراتور، 
 تکنسین اسکن، یا

"file/bitstream" مانند تصویر 
اسکن شده، متن رونویسی شده، فایل 

 .کند صوتی و غیره را مشخص می

اداره، 
نگهداری 

)R( 
××××

ثبت و ضبط 
ID5 محصول

شماره شیارها مرتبط با اطالعات 
محصول دیجیتالی مانند شماره گروه 

ارائه شده به عنوان پیوند به . محصول
) offline(پایگاه اطالعاتی ناپیوسته 

با جزئیات بیشتر فرایند و شیوه کار 
 ثبت و ضبط

اداره، 
نگهداری 

)R( 
××××

                                                                                                                                  
١. Capture-Device-ID 
٢. Capture-Device-Settings 
٣. Capture-Entity-Corporate 
۴. Capture-Entity-Individual 
۵. Capture-Production-ID 
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر
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تاریخ و 
ساعت ایجاد 
1جمع کنترلی

 2تاریخ و زمان ایجاد جمع کنترلی
اداره، 

نگهداری 
)D( 

×××
مقدار جمع 

 3کنترلی

مقدار ایجاد شده توسط برنامه 
MD۵ که برای اصالح انسجام داده 

 .شود ستفاده میا

اداره، 
نگهداری 

)D( 
×××

تاریخ و 
ساعت 
 4تولید

 تاریخ و زمان تولید شیء دیجیتالی
اداره، 

نگهداری 
)D( 

×××××××
فشرده 
سازی 
الگوریتم به کار رفته برای 5جریان داده

 سازی شیء نهایی فشرده
بازنمایی، 
نگهداری 

)D( 
××

تاریخ و 
ساعت 

 6اگذاریو
××××××× اداره تاریخ و زمان واگذاری به مخزن

                                                                                                                                  
١. Checksum-Creation-Date-Time 

ایـن خطاهـا ممکـن اسـت        . شـود   ای که طی آزمایش داده از نظر وجود خطاها استفاده مـی             مقدار محاسبه شده  . 2
رلی برای قسمت عمـده داده بوسـیله ترکیـب     جمع کنت . هنگام انتقال داده یا نوشتن آن روی دیسک به وجود آید          

پـس از انتقـال یـا ذخیـره         . شـود   ای از عملیات منطقی یا حسابی کنترل می         پی در پی کلیه بایتهای داده با مجموعه       
اگـر دو  . شـود  داده، جمع کنترلی دیگری با همان روش و استفاده از داده منتقل شده یا ذخیره شـده محاسـبه مـی                   

.  مطابقت نداشته باشـند، خطـایی انجـام شـده و داده بایـد دوبـاره منتقـل یـا ذخیـره شـود          جمع کنترلی با یکدیگر  
جمعهای کنترلی، توانایی کشف همه خطاها را ندارد و از آنها نمـی تـوان بـرای تـصحیح داده نادرسـت اسـتفاده                 

 )106. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، . (کرد
٣. Checksum-Value 
۴. Creation-Date-Time 
۵. Datastream-Compression 
۶. Deposit-Date-Time 
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر
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سیاهه 
محتوای 
 1توصیف

سیاهه بخشها یا واحدهای درون یک 
شیء که مشابه جدول مندرجات 

مانند سیاهه مدارک صوتی که . است
در آن شماره برشها یا شیارها در یک 

bitstream/file تعبیه شده است 
ش، زمان و امکان دارد از شماره بخ

، ارائه )زمان سپری شده(شروع 
دهنده، عنوان، گردآورنده، تاریخ 

ضبط، شماره ماتریکس اصلی و غیره 
 .بهره گیرد

اداره، 
نمایش، 
 توصیف

××××

دامنه 
 2توصیف

ویژگیهای فضایی و یا زمانی محتوای 
 ،Wisconsinفکری منبع، مانند 

١٩٠٠-١٨٧٨ 
×××× نمایش

نندهایجاد ک
 3توصیف

فرد یا سازمان مسئول اولیه تولید 
محتوای فکری منبع مانند 

پدیدآورندگان در مورد مدارک 
نوشتاری، هنرمندان، عکاسان، 

تصویرگران در مورد منابع دیداری، 
یا ارائه دهندگان تدوین کنندگان در 

 ...مورد منابع صوتی و 

اداره، 
نمایش، 
 توصیف

×××××

موضوع 
 4توصیف

موضوع یا موضوعهای منبع، معموالً 
کلیدواژه ها یا عباراتی که محتوای 

 کنند منبع را توصیف می

اداره، 
نمایش، 
 توصیف

×××××
خالصه 
 توصیف متنی یا چکیده محتوای منبع 5توصیف

اداره، 
نمایش، 
 توصیف

××××
عنوان 
 6توصیف

نام داده شده به منبع توسط تولید 
یا ناشر یا در صورت عدم کننده 

وجود، عنوان تعیین شده توسط 
 موجودیت دیجیتالی

اداره، 
نمایش، 
 توصیف

××××

ابعاد افقی یک شیء تصویری یا  7بُعد افقی
 ویدئویی در واحد پیکسل

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
××

                                                                                                                                  
١. Description-Content-List 
٢. Description-Coverage 
٣. Description-Creator 
۴. Description-Subject 
۵. Description-Summary 
۶. Description-Title 
٧. Dimension-Horizontal 
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر

یتی
دیر
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بُعد 
 1عمودی

ابعاد عمودی یک شیء تصویری یا 
 لویدئویی در واحد پیکس

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
××

×× نمایش مدت زمان شیء صوتی یا ویدئویی2مدت زمان
اطالعات 
توصیفی 
 3خارجی

نشانگر یا استناد به اطالعات توصیفی 
خارجی مانند کتاب، دامنه و محتوای 

 یادداشت یا سایت وب
اداره، 
×××× نمایش

ID انتقال 
 4خارجی

ای منبع اصلی انتقال داده نشانگری بر
شده در حالتی که این منبع در خارج 

 مانند شماره رده. از مخزن است
اداره، 
×× نمایش

اطالعات 
انتقال داده 

شده 
 5خارجی

اطالعاتی درباره بهترین نسخه یا منبع 
شده وقتی که منبع  اصلی انتقال داده

 اصلی در خارج از مخزن است
نگهداری 

)R( ×××

ID رکورد 
 6خارجی

نشانگر رکورد توصیفی خارجی مانند
LCCN ،ISSN ،ISBN شماره ،

OCLC نشانگر ،EAD 

اداره، 
نمایش، 

نگهداری 
)R( 

×××××
نوع رکورد 
 7خارجی

نوع رکورد خارجی مانند رکورد 
 LC ،EADفهرست 

اداره، 
××××× نمایش

IDبازتولید 
 8خارجی

رد نیاز برای نظم بخشیدن نشانگر مو
به بازتولیدات یک شیء از منبع 

مانند شماره . خارجی در مخزن
 p&pبازتولید 

×××× اداره

شیوه کار 
بازتولید 
 9خارجی

اطالعات یا نشانگری درباره اطالعات
مورد نیاز برای نظم بخشیدن به 

بازتولیدات از منبع خارجی در مخزن 
ی مشتریان مانند تکمیل درخواستها

 یا یک نوار 10*8برای پرینت 
 ویدئویی

اداره، 
×××× نمایش

                                                                                                                                  
١. Dimension-Vertical 
٢. Duration 
٣. External-Descriptive-Information 
۴. External-Migration-ID 
۵. External-Migration-Information 
۶. External-Record-ID 
٧. External-Record-Type 
٨. External-Reproduction-ID 
٩. External-Reproduction-Procedure 

    



 ۱۱۵  /دیجیتالی کتابخانه در استانداردها _____________________________________

 

 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر

یتی
دیر

م
ری 

ختا
سا

فی 
صی
تو

 

R
eq

 R
ep

 se
t

 A
gg

r
ولیه 

یء ا
ش

جی 
میان

یء 
ش

 

یی
 نها

یء
ش

 

برچسب 
 1مشخصه

نام ژنریک که می تواند برای شیء 
، back ،frontبه کار رود مانند 

cover ،table of content و 
 غیره

××× نمایش
، tif ،gifقالب فایل دیجیتالی مانند 2پسوند فایل

mpg ،sgm غیره و 
نمایش، 

نگهداری 
)D) (R( 

×××
اداره و 
نشانگر  نشانگر دائمی 3کنترل

××××××××× دائمی
عمق بیت 
 4تصویر

ضروری . تعداد بیتها در هر پیکسل
 برای شیءهای تصویری و ویدئویی

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
×××

فضای رنگ
 5تصویر

گاهی وضعیت (نشانگر فضای رنگ 
برای رنگ موجود و تصاویر ) نگر

 جا شده جابه

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
×××

جهت 
قرارگیری 
 6تصویر

 جهت قرارگیری شیء تصویری
نمایش، 

نگهداری 
)R( 

××
وضوح 
 7تصویر

. dpiوضوح یک تصویر مانند 
مکمل پیکسل افقی و پیکسل عمودی

ضروری برای شیءهای . است
 تصویری

نمایش، 
داری نگه
)R( 

× ××
ID شیء 

 8میانجی
منظور تشریح یک. نشانگر یک نمونه

شیء اولیه مانند رمز متن تبدیل شده، 
 .تنظیمات صفحه تصویر و غیره است

 ×× × × نمایش
کاربرد شیء 

 9میانجی
نشانگر کاربرد یک شیء میانجی 

، reference ،serviceمانند 
archivalو غیره  

 ×× × × نمایش

                                                                                                                                  
١. Feature-Lable 
٢. File-Extension 
٣. Handle 
۴. Image-Bit-Depth 
۵. Image-Color-Space 
۶. Image-Orientation 
٧. Image-Resolution 
٨. Intermediate-Object-ID 
٩. Intermediate-Object-Use 
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر
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نوع رسانه 
 MIMEنوع  1اینترنتی

نمایش، 
نگهداری 

)D( 
× ×   ×

نوع محتوای
نسخه 
 2اصلی

ماهیت فیزیکی عمومی ایتم نسخه 
اصلی از آنچه که محتوای دیجیتالی 

مانند صوت، . شده آن تولید گردیده
متن، مواد دیداری متحرک یا 

 غیرمتحرک

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
 ×  × ×

ID شیء 
 3والد

هدف این . نشانگر شیء داخل شیء
عنصر تولید درختی است که شیء را 

نمایش می دهد، هر بخش را 
مشخص می کند وتعداد شیءهای 

موجود در شیء دیگر را نشان 
 .دهد می

نمایش، 
نگهداری 

)D( 
×  × ××× ××

پرونده 
 4نمایش

فایل دربردارنده اطالعات درباره 
ه نمایش شیء را برنامه هایی است ک

 کنند مدیریت می
 × ×     × نمایش

اطالعات 
 5نگهداری

اطالعاتی درباره نگهداری شیء 
دیجیتالی که در جای دیگر ثبت 

 نشده است
نگهداری 

)D( ×     × ××
نگهداری 

ID منبع 
 6اصلی

نشانگر شیء که جهت نگهداری 
منبع اصلی دیجیتالی درنظر گرفته 

 شده است
نگهداری 

)D( ×     ×  ×
نگهداری 
اطالعات 

نسخه 
 7اصلی

اطالعات مطابق با نظم و ترتیب ایتم 
مانند (دیجیتالی نسخه اصلی 

جایگزین شده، تغییرنام داده، ذخیره 
 )و غیره

نگهداری 
)D( ×     × ××

کیفیت 
شیءهای 
 8میانجی

کیفیت شیءهای میانجی موجود در 
یک شیء اولیه مثالً برای شیء اولیه 

 + SGML + HTML: متن
service image set + 

reference image set = ۴ 
instances 

   ×   ×  ×  نمایش

                                                                                                                                  
١. Internet-Media-Type 
٢. Original-Content-Type 
٣. Parent-Object-ID 
۴. Presentation-Profile 
۵. Preservation-Information 
۶. Preservation-Master-ID 
٧. Preservation-Original-Inofrmation 
٨. Quality-Of-Intermediate-Objects 

    



 ۱۱۷  /دیجیتالی کتابخانه در استانداردها _____________________________________

 

 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر
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کیفیت  
شیءهای 
 1نهایی

کیفیت شیءهای نهایی همراه با 
 × ×   ×  ×  نمایش شیءهای میانجی

اطالعات 
نسخه اصلی 
دوباره قالب 
 2بندی شده

اطالعات با توجه به نظم و ترتیب ایتم
مانند کنار گذاشته شده،( اصلی نسخه

 )وضعیت، ذخیره و غیره
نگهداری 

)R( ×     × ××
راهنمای 

قالب بندی 
 3دوباره

نشانگر سندپردازی راهنماها، 
ها یا استانداردهایی که برای  مشی خط

بندی دوباره دیجیتالی مورد  قالب
 .گیرند استفاده قرار می

نگهداری 
)R( ×     × ××

اطالعات 
الب بندی ق

 4دوباره

سندپردازیهای اضافی مورد نیاز برای 
بندی دوباره برنامه مدیران  قالب

 مرتبط با این شیء
نگهداری 

)R( ×     ×  ×
روش قالب 
 5بندی دوباره

رویکرد یا روشهای به کار رفته برای 
 بندی دوباره دیجیتالی قالب

نگهداری 
)R( ×     × ××

6نوع ارتباط

اطات بین شیءهای مورد ماهیت ارتب
ها که از رفتار  استفاده در نمایش

کند،  مدرک منبع اصلی تبعیت می
های یک  مانند برگرداندن صفحه

کتاب یا حرکت در طول نقشه مانند 
"stand-alone" ،

"presentation sequence" 
 "part of a whole"یا 

×× × ×   ×  نمایش

مقدار 
 7ارتباط

ی نشانگرهای ارزش نوع ارتباط یعن
شبکه شطرنجی برای تصویر چند 

قسمتی شیء اولیه مانند یک نقشه یا 
 پوستر بزرگ، تعدادی صفحه متوالی

×× × ×   ×  نمایش
موجودیت 
 8مسئولیت

موجودیت مسئول اداره دیجیتالی به 
×× × ××  ×  × اداره معنی مدیریت شیءهای دیجیتالی

                                                                                                                                  
١. Quality-Of-Terminal-Objects 
٢. Reformatted-Original-Information 
٣. Reformatting-Guidelines 
۴. Reformatting-Information 
۵. Reformatting-Method 
۶. Relationship-Type 
٧. Relationship-Value 
٨. Responsibility-Entity 
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر
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اطالعات 
 1مسئولیت

ت موجودیت مسئولیتنشانگر اطالعا
جاری یا پیشین برای اداره دیجیتالی 

 object acquired"مانند 
from UMI on ١٩٩٧٠۶٢۴" 

   × ××    × اداره
تاریخ و 
ساعت 
 تاریخ و زمان آخرین تجدیدنظر2تجدید نظر

اداره، 
نگهداری 

)D( 
×  ×  ×× ×  ×

 3نوع قطعه

توصیف کارکرد محتوای شیء نسخه
. ماره صفحه پرینتاصلی یعنی ش

زمینه های شیء را که نویسه متوالی 
دارد اما برای استفاده در نمایش 

اند  متوالی در نظر گرفته نشده
 print"کند مانند  مشخص می

page number" ،برای کتاب 
"assigned cut" یا 
"assigned track" برای 
 رکورد غیرمجاز

×    ×   ×  نمایش

ی شده به همراه نوع ارزش کدگذار4مقدار قطعه
 برای نوع "١٣"قطعه مانند 

"print page number" 
×    ×   ×  نمایش

بخش 
 5سریال

نشانگر بخش سلسله مراتبی یک 
این عنصر برای . مدرک چند قسمتی

سروکار داشتن با انتشارات سری که 
فروست، شماره، قسمت و مقاله 
 .دارند، در نظر گرفته شده است

×× ×      ×  نمایش

ارتباطات 
 6پیایندی

.ماهیت ارتباطات مدرک چند قسمتی
این عنصر برای سروکار داشتن با 

انتشارات سری که فروست، شماره، 
قسمت و مقاله دارند، در نظر گرفته 

 .شده است

×× ×     ×   نمایش

اداره،  اندازه فایل دیجیتالی در مقیاس بایت 7اندازه
×      ×  ×× نمایش

                                                                                                                                  
١. Responsibility-Information 
٢. Revision-Date-Time 
٣. Segment-Type 
۴. Segment-Value 
۵. Serial-Part 
۶. Serial-Relationship 
٧. Size 
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 سطح کاربرد نوع ابرداده عناصر

 کارکرد تعریف نام عنصر

یتی
دیر

م
ری 

ختا
سا

فی 
صی
تو

 

R
eq

 R
ep

 se
t

 A
gg

r
ولیه 

یء ا
ش

جی 
میان

یء 
ش

 

یی
 نها

یء
ش

 

 1کاربرد
رمزی که نقش یک شیء را در 

کند؛ در  نمایش مطلب مشخص می
استناد به پرونده نمایش مطلب کاربرد

 مانند سرویس. دارد
×× ×    ×  ×  نمایش

سرعت داده
 2تصویری

سرعت داده در واحد مگابیت در هر 
ضروری برای ). mbps(ثانیه 

 شیءهای تصویری

نمایش، 
نگهداری 

)R( 
 ×  ×      ×

مسرعت فری
 3تصویری

های  سرعتی که در آن ویدئو صحنه
درخواستی را در هر ثانیه تکرار 

 کند می

نمایش، 
نگهداری 

(R) 
 ×        ×

 XML ابرداده سازمان استانداردهای اطالعات ملی برای تصاویر در طرح کلی. 3
ــه       ــاری کمیت ــا همک ــارک ب ــتانداردهای م ــره و اس ــه کنگ ــبکه کتابخان ــعه ش ــر توس دفت

منـد،     و سـایر محققـان عالقـه       4 برای تصاویر موجود دیجیتـالی     NISOای ابرداده فنی    استاندارده
های فنی را که جهـت مـدیریت مجموعـه تـصاویر               برای مجموعه عناصر داده    XMLطرح کلی   

هـای   طـرح قـالبی بـرای تبـادل و ذخیـره داده      ایـن . دیجیتالی ضروری هستند، توسعه داده اسـت  
ابـرداده فنـی بـرای    : واژه نامـه داده « که بـا عنـوان       NISOد  نویس استاندار مشخص شده در پیش   

پـیش نـویس ایـن      . کنـد    نوشته شده بود را فراهم مـی       5)2/1ویرایش  (» تصاویر دیجیتالی موجود  
 MIX.  تهیـه شـده  XML) NISO MIX(«6 برای تصاویر در قالب NISOابرداده «طرح با عنوان 
 MIX: NISO Metadata(گیـرد   ه مـی  بهر8 کنسرسیوم شبکه جهانی وبXML7از زبان طرح 

for Images in XML Schema….( 

 استانداردهای مورد نیاز برای تصاویر
تهیـه   ٩CIMI Napaبـرای ارائـه در گردهمـایی    ) Besser(این استانداردها توسط هوارد بـسر  

                                                                                                                                  
١. Use 
٢. Video-Data-Rate 
٣. Video-Frame-Rate 
۴. NISO Technical Metadata For Digital Still Images Standards Committee  
۵. Data Dictionary: Technical Metadata for Digital Still Images (Version ١٫٢)  
۶. NISO Metadata for Images in XML (NISO MIX)  
٧. XML schema language  
٨. World Wide Web Consortium  
٩. Computerized Interchange of Museum Information 

    



 ___________________________________________________________________________خانه دیجیتالیکتاب / ۱۲۰

 :به نظر وی سؤالهای اساسی که باید در این حوزه پاسخ داده شوند عبارتند از. شده است
ه اطالعاتی در سرعنوان تصویر و چه اطالعاتی در متن همراه تصویر باید گنجانـده           چ. 1

 شود؟
و فیلـد مـشخص     ) یـا بـدون کنتـرل     (برای هر قطعه اطالعات باید واژگان کنترل شده         . 2

 .برای قرار دادن اطالعات در آن تعریف شود
 :توان آیا برای هر کدام از قسمتها می. 3

 استفاده کرد؟ ـ از استانداردهای موجود 
 ـ استانداردهای موجود را با نیازهای خود سازگار کرد؟

ـ با همکاری دیگر ارگانها اطمینان یافت که استانداردهای انتخـابی آنهـا نیـاز مـا را نیـز                    
 برآورده خواهد کرد؟ یا باید استانداردهای خاص خودمان را تنظیم کنیم؟

 اطالعات مورد نیاز برای مرور تصویر
 )، ویدئویی2، بُرداری1طرح بیتی(ویر نوع تص. 1
 ...) وTIFF، GIF، JFIF، PICT، PCD، Photoshop، EPS، CGM، TGA(قالب . 2
 ...) وJPEG،LZW،Quicktime(فشرده سازی . 3
 دامنه ابعاد و پویایی. 4
5 .CLUT3  
 )CMYK ،RGB(مدل رنگی . 6

 اطالعاتی درباره کیفیت و درستی تصویر
 الی شدهمنبع تصویر دیجیت. 1
 )قابل بازگشت(منبع آن تصویر . 1 -1 
 نوع منبع. 2 -1 

                                                                                                                                  
1 .Bit-mapped : کند  ای از بیتهای واحد معرفی می       ای در حافظه که اطالعات را به شکل مجموعه          ساختار داده .

کـاربرد دیگـر طـرح بیتـی در برخـی از سیـستمها، معرفـی        . شود از طرح بیتی برای معرفی تصویر بیتی استفاده می      
. باشـد  مـی ) 1(یا مـورد اسـتفاده    ) 0(دهد هر بلوک آزاد       سازی بر روی دیسک است که نشان می         بلوکهای ذخیره 

 )66. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، (
2. Vector :               شود و هر  در گرافیک کامپیوتری خطی که از یک جهت معین از نقطۀ شروع به نقطۀ پایان رسم می

هـای گرافیکـی بـه جـای       از برنامـه بُردارهـا در خروجـی بعـضی    . شوند   مشخص می  y-xدو این نقاط با مختصات      
فرهنـگ تـشریحی کـامپیوتر      (رونـد     بـه کـار مـی     ) در صـفحه نمـایش    (ها    یا پیکسل ) روی کاغذ (ای از نقاط      دسته

 )596. ص: 1379میکروسافت، 
3 .Colour Look-Up Table :  هـای رنگهـای منطقـی ذخیـره شـده در هـر پیکـسل حافظـه          ابزاری کـه شـماره

به طور معمول سه رنـگ قرمـز ـ سـبز ـ آبـی روی مـانیتور نمایـان         . کند یزیکی تبدیل میویدئوئی را به رنگهای ف
 )The Free Dictionary.com... (شود می

    



 ۱۲۱  /دیجیتالی کتابخانه در استانداردها _____________________________________

 

 1- 3 .IDمنبع  
 مؤسسه مسئول تولید تصویر دیجیتالی. 2
 اطالعاتی درباره فرایند اسکن. 3
 ...)طیف کامل، مادون قرمز و (منبع نور . 4
 وضوح تصویر. 1 -4 
 دامنه پویایی. 2 -4 
 )برای هماهنگی مجدد(نوع اسکنر . 3 -4 
 تاریخ اسکن. 4 -4 
 اند پرسنلی که کار اسکن را انجام داده. 5 -4 
اطالعاتی درباره کارهایی که روی هر تصویر انجـام شـده و زمـان انجـام                . 6 -4 

 ...)بریدن بخشی از تصویر، رنگ، تنظیمات و (آنها 
 ...امضاهای دیجیتالی، تأیید اعتبار و . 5

 توصیف تصویر جانشین تصویر اصلی
 ... در پرسپکتیو، موقعیت، جهت قرارگیری، زمینه و VRAالح شناسی اصط. 1
 پیوندهای بین نماهای مختلف از یک نسخه اصلی. 2

 توصیف شیء اصلی
 AITF(1(» گروه کاری اطالعات هنری«گروههای ارائه شده توسط . 1
 موضوعات. 2
3 .AACR٢ 
 غیره. 4

 اطالعات حقوقی و بازتولید
 ق مؤلف نسخه دیجیتالی، حق مؤلف مدرک جانشینحق مؤلف نسخه اصلی، ح. 1
 نام صاحب حقوق. 2
 ...)مرور، چاپ، بازتولید و(محدودیتهای استفاده . 3

                                                                                                                                  
1. Art Information Task Force :  این گروه کاری الگویی منطقی و بسیار دقیق برای آثار هنریی که منتـشر

دهنـدگان  ن اسـتانداردها یـا راهنماهـایی بـرای کتابـداران، توسـعه      توانند به عنوا این الگوها می. باشند اند می   نموده
ها، ناشران، پژوهشگران و تمام افرادی کـه بـه فکـر اسـتفاده از روشـهایی رسـمی بـرای                      ای، موزه  پایگاههای داده 

 )١٩٩۶ ,Catagories for the Descriptive of Works of Art (توصیف اشیای هنری هستند به کار گرفته شود
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 محل اطالعات
1 .URCs1 ، URLs ،URNs 
بـه دسـت    ) مرور، وضوح باالی تصویر، وضوح متوسط تـصویر       (ویرایشهای مختلف   . 2

 آمده از همان تصویر اسکن شده
بـا اطالعـات    ( استانداردها را به روش زیر ساماندهی کرده اسـت            این CIMIگردهمایی  

 )ای از فیلد داده فنی است سرعنوان که زیرمجموعه
 

 CIMI ساماندهی اطالعات ذکر شده درباره استانداردهای مورد نیاز برای تصاویر توسط. 3جدول 

 خصوصیات اطالعات
 ور تصویراطالعات مورد نیاز برای مر. 1 فایل تصویر با سرعنوان

 اطالعاتی درباره حقوق و بازتولید. 2
 اطالعات مورد نیاز برای مرور تصویر. 1 فیلدهای داده فنی تصویر

 اطالعاتی درباره کیفیت و درستی تصویر. 2

 محتوا
 توصیف جانشین تصویر، تاریخچه تصویر جانشین. 1
 توصیف شیء نسخه اصلی. 2
 اطالعاتی درباره حقوق و بازتولید. 3

 اطالعاتی درباره محل لمح
 

                                                                                                                                  
1 .Uniform Resource Citation :      شرحی از شیء بر روی وب جهـانی کـه شـامل زوجـی از خـصوصیات و

فرهنـگ  (های مربـوط بـه منـابع، نـام نویـسندگان، ناشـران، تـاریخ و قیمـت آنهـا                     URLمانند  . تصاویر آنها باشد  
 )585. ص: 1379تشریحی کامپیوتر میکروسافت، 

    



 
 
 

 فصل چهارم

 یديجيتال کتابخانه در ها داده قالب انتخاب

 مقدمه
 کییویژگیهای قالبهای مدارک الکترون

 قالبهای معمول مدارک الکترونیکی

    



    



 

 مقدمه
بسته به اینکه   . تعداد قالبهای مدارک الکترونیکی موجود در اینترنت رو به افزایش است          

شـوند، گـستره قالبهـای انتخـابی          یا تصویر ذخیـره شـده و نمـایش داده           مدارک به صورت متن     
 .آور باشد تواند شگفت می

اینترنت منابع  . نظم تبدیل شده    با گذشت زمان، اینترنت به مخزنی جهانی از اطالعات بی         
یکـی از عـوارض     . بسیاری در طیف گسترده را دربرگرفته که با سرعت در حال افـزایش اسـت              

یش اطالعات، تنوع قالبهای مدارک و اسـتانداردهای بـه کـار رفتـه در ذخیـره و                  جانبی این افزا  
یافته و قالبهای نمایش با       قالبهای تصویر، قالبهای متن، قالبهای ساخت     . باشد  ارائه آن مدارک می   

با .  وجود دارند  PDFو  TIFF  ،JPEG  ،ASCII  ،RTF  ،SGML  ،XML، HTMLنامهایی چون   
های مدارک الکترونیکـی جهـت ارائـه اطالعـات در اینترنـت، چـه               وجود این همه تنوع در قالب     

 ای خاص وجود دارد؟ راههایی برای انتخاب قالب مناسب برای کاربرد در کتابخانه
چارچوب . پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست) ١٩٩٩ ،Cleveland(به اعتقاد کلولند 

چرا که برای تعیـین     . جود ندارد گیری در انتخاب قالب مناسب و       یا مقرراتی خاص برای تصمیم    
ای یـا ملـی در زمینـه          سیاسـتهای منطقـه   . چنین قالبی، بایـد عوامـل متعـددی را مـدنظر قـرار داد             

اطالعات الکترونیکی، بودجۀ موجـود، سـطح مهـارت کارکنـان، پـشتیبانی فنـی، زیربنـای فنـی               
ران، انواع منابعی کـه     کنندگان و الگوهای کاربردی مورد انتظار این کارب         موجود، گروه استفاده  

تـر کـردن      بـرای پیچیـده   . هدف این کاربرد است و نیز خودِ برنامه کاربردی از آن جمله هستند            
تواند عـالی، کـافی       برای مثال بودجه می   . موضوع باید گفت هر عامل دارای چندین سطح است        

راهنمـایی،  آمـوزان مقطـع       تواننـد دانـشگاهیان، دانـش       کننـدگان مـی     گروه اسـتفاده  . یا کم باشد  
ماننـد متـون    (توانند محمـل ثابـت        انواع منابع می  .  سال یا عموم مردم باشند     12آموزان زیر     دانش

 SGML، مـدارک    Wordفایلهـای میکروسـافت     (یـا دیجیتـالی     ) کاغذی، عکسها، آثـار هنـری     
حداقل از نظر تئوری، بـرای هـر یـک از عوامـل و ارزشـها یـک قالـب                    . باشند) گردآوری شده 

به عبارت دیگر، بـرای هـر کـاربرد خـاص در محیطـی خـاص یـک قالـب                    . د دارد مناسب وجو 
 .مناسب وجود دارد
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عمالً بررسی همه جوانب و جزئیات عوامل دخیل در قالـب مناسـب مـدارک در چنـین                  
با این وجود، ابزاری همگانی برای کمک به انتخاب قالـب مناسـب             . نوشته کوتاهی میسر نیست   

 :نکته فنی مهم قابل توجه استمدارک با در نظر گرفتن دو 
این برنامه شـامل انـواع منـابعی کـه هـدف            . برنامه کاربردی که باید توسعه داده شود      . 1

 .طرح است و نیز کارکرد مورد نیاز در برنامه کاربردی دارد
پـذیر    قالب مدرک کـه شـامل ویژگیهـایی اسـت کـه کارکردهـای خـاص را امکـان                  . 2

 .سازد می
انی طراحی برنامه کاربردی مورد نیاز و تواناییهای قالب مـدرک           با در نظر گرفتن همخو    

در این نوشته ابتدا ویژگیهـای قالبهـای        . گیری کرد   توان برای انتخاب قالب مورد نظر تصمیم        می
معمول مدارک الکترونیکی و ارتباطات بین آنها در کارکردهای بالقوه برنامه کاربردی توضیح             

ه برخی قالبهای بسیار مهم مدارک که مورد توجه کتابـداران           سپس به طور خالص   . شود  داده می 
نتیجه به دست آمده، راهنمایی کلی خواهد بود کـه          . شود  هستند ونیز ویژگیهای آنها بررسی می     

حداقل قسمتی از مشکالت انتخاب قالب مدارک الکترونیکـی در میـان قالبهـای متنـوع را حـل            
 .خواهد کرد

 ونیکیویژگیهای قالبهای مدارک الکتر
هـا   ای از صـفر و یـک   مـدارک الکترونیکـی را مجموعـه   ) ١٩٩٩ ،Cleveland(کلولنـد  

هـا را     ها و واگذاری از طریق شبکه       کند که توانایی ذخیره و کنترل شدن توسط رایانه          معرفی می 
تواننـد انـواع مختلـف داشـته          اند و می    تر، قالبهای مدارک بسیار پیچیده      اما در نگاه جزئی   . دارند
این ویژگیها مـشخص کننـده روش تولیـد،         . فردی دارند    که هر کدام ویژگیهای منحصربه     باشند

در زیـر ضـمن بررسـی برخـی از ایـن ویژگیهـا،              . ذخیره، دسترسی و واگذاری اطالعات هستند     
درباره چگونگی ارتباط هر کدام از آنها با عواملی که باید در طراحی برنامه کاربردی کتابخانه                

 مـورد از  14. عات الکترونیکی مـدنظر باشـند، توضـیحاتی داده شـده اسـت     برای واگذاری اطال  
 :اند، عبارتند از ویژگیهای اولیه قالبهای مدارک که توسط کلولند مطرح و بررسی شده

؛ قابلیـت  3؛ حفـظ ترکیـب صـفحه     2هـای چندزبانـه     ؛ نمـایش نویـسه    1ماشین خـوان بـودن    

                                                                                                                                  
١. Machine-Readability  
٢. Display of Multilingual Character  
٣. Layout Retention  
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ــرایش ــدازه فایــــل1ویــ ــفحه2؛ انــ ــاخت3ای ؛ چندصــ ــه ؛ ســ ــاختار 4یافتــ ــدون ســ ــا بــ ؛ 5؛ یــ
پـذیری بـرای      ؛ چـاپ؛ دسـترس    8؛ نمـایش روی صـفحه رایانـه       7؛پیوندهای پشتیبان 6ای  چندرسانه

 11؛ میزان کاربرد10شده  هزینه تمام؛9موتورهای جستجوی اینترنت
 خوان بودن ماشین

خـوان    توانند با رایانه خوانده شوند، امـا قابلیـت ماشـین            هرچند همه قالبهای دیجیتالی می    
ن اختصاصاً به توانایی رایانه در تشخیص متن درون مدرک بـدون نیـاز بـه پـردازش داللـت              بود
برای مثال تـصویر طـرح      .  است OCRها یا   منظور از پردازش، فرایند تشخیص نوری نویسه      . دارد

گـذاری قابـل تـشخیص     بیتی ممکن است شامل حروفی باشد که به لحاظ الگوهای خاص نقطـه   
 . امکان تشخیص همان الگوها برای رایانه وجود نداشته باشدOCRدون توسط انسان باشند اما ب

خوان بودن قالبهای مدارک الکترونیکی در مواقعی که محتوای درونی آنها قـرار               ماشین
هـای    بینایـان و سـایر برنامـه         بـرای نیمـه    12هـا   خـوان   سازی یا صفحه    های نمایه   باشد توسط نظام    می
ســت کــه در ایــن صــورت محتــوای موجــود در شــکل پــرداز پــردازش شــوند، ضــروری ا واژه

، ابتـدا   )مانند کاغـذ  (اما، اگر منابع نهایی محمل ثابت دارند        . خوان باقی بماند    الکترونیکی ماشین 
 . طی کنندOCRباید اسکن شوند و سپس مرحله پردازش دیگری را با 

 :کند  را تعیین میپاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظر
  آیا مندرجات محتوا باید در برنامه کاربردی قابل جستجو باشند؟-
 بینایان قابل دسترس باشند؟  آیا مندرجات محتوا باید برای نیمه-
 خوان شوند؟  آیا لزومی دارد که منابع اسکن شده ماشین-

                                                                                                                                  
١. Editability  
٢. File Size 
٣. Multiple-Page  

4 .Structured :                        طرح و ترکیب یک برنامـه، از جملـه جریـان برنامـه، سلـسله مراتـب و قطعـه قطعـه کـردن آن .
 )543. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، (

۵. Strucrured or Non-Structured  
۶. Multimedia  
٧. Supports Links  
٨. Screen Display  
٩. Availability to Search Internet Engines [Internet Serach Engines]  
١٠. Resource Overhead  
١١. Degree of Usage  

12 .Screen Reader :  انـسان  افـزار اسـت کـه مطالـب ظـاهر شـده روی صـفحه رایانـه را بـا صـدای            نـوعی نـرم
 )When Computers Talk. (خواند می
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 های چندزبانه نمایش نویسه
ایـن  . هـای متعـدد نوشـتاری اشـاره دارد          هاین ویژگی به توانایی قالـب در نمـایش نویـس          

کند و هـم توانـایی         پشتیبانی می  Unicodeخوان مانند     المللی ماشین   های بین   ویژگی هم از نویسه   
با ایـن توصـیف   . های قابل خواندن توسط انسان روی صفحه نمایش یا کاغذ را دارد           ارائه نویسه 

دهد، در اینجا یـک قالـب         نمایش می از آنجا که تصویر طرح بیتی، حروف قابل اسکن شدن را            
 .شود چندزبانه محسوب می

پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 
 :کند می

  منابع به چه زبانهایی هستند؟-
 شوند؟  این منابع با چه دستخطی ظاهر می-
 انهای غیرالتین دارد؟ آیا برنامه کاربردی نیازی به نمایش منابع به زب-

 حفظ ترکیب صفحه
. آرایی به میزان شباهت قالب مـدرک بـه ظـاهر نـسخه اصـلی داللـت دارد                   حفظ صفحه 

برخی قالبهـا نیـز   . کنند برخی قالبها به طور کامل و برخی تا حدودی ترکیب صفحه را حفظ می            
ه کاغذ شبیه نسخه برای مثال، طرح بیتی اسکن شده از یک صفح. اصالً شبیه نسخه اصلی نیستند

 ذخیره شود، ترکیب نسخه اصلی را از دست         ASCII شده و به عنوان      OCRاصلی است اما اگر     
. شـوند   تولیـد مـی  DTP(1(افزارهای نـشر رومیـزی    مثال دیگر مدارکی هستند که با نرم    . دهد  می

 تبدیل شوند، فقط درصد کمـی از ترکیـب صـفحه     HTMLاگر این مدارک پیچیده باشند و به        
 .ماند سخه اصلی باقی مین

پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 
 :کند می

  آیا ترکیب صفحه نسخه اصلی اهمیت دارد و یا دسترسی به محتوا کافیست؟-
  آیا ترکیب صفحه باید حفظ شود؟-
مـثالً در مـورد منـابع       . ت دارد  آیا ظاهر واقعی نسخه اصلی برای اهداف پژوهشی اهمی         -

 .تاریخی اسکن شده این اهمیت وجود دارد

                                                                                                                                  
١. Desktop Publishing Software  
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 قابلیت ویرایش
حـال آنکـه برخـی دیگـر قابلیـت ویـرایش            . برخی قالبهای مدارک قابل ویرایش هستند     

هر چنـد در    . ها و مهارتهای خاصی دارند      ندارند یا به راحتی قابل ویرایش نیستند و نیاز به برنامه          
ردی کتابخانه بررسی و کنترل درستی منابع از اهمیت کمتـری برخـوردار اسـت               های کارب   برنامه

 .نیاز به ویرایش وجود دارد) مانند مدیریت مدارک داخلی(های کاربردی  اما در برخی برنامه
پاسخ به پرسش زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامـه کـاربردی مـورد نظـر را تعیـین                    

 :کند می
 رایش دارد؟ آیا محتوا، قابلیت وی-

 اندازه فایل
های متفاوت    محتوای یکسان ارائه شده در قالبهای مدارک الکترونیکی مختلف با اندازه          

 که یک ستون TIFFبرای مثال اندازه یک صفحۀ اسکن شده در قالب . شوند  در فایلها ظاهر می   
 Adobe Acrobat PDF ،76همان صفحه در قالب .  کیلوبایت فشرده نشده706متن دارد تقریباً 
سـازی و هـم در زمـان صـرف شـده بـرای                انـدازه فایـل هـم در رونـد ذخیـره          . کیلوبایت اسـت  

اگر گروه اسـتفاده کننـده از مودمهـای         . بارگذاری مدرک از روی شبکه مسائلی را در پی دارد         
، )مـثالً در کـشورهای در حـال توسـعه         (گیـرد     سرعت و پهنای باند شبکه ضـعیفی بهـره مـی            کم

 .ایل مالک و معیار مهمی استکاهش اندازه ف
پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 

 :کند می
  چه منابعی برای ذخیره فایل وجود دارند؟-
  مدرک چقدر است؟1دهنده  سرعت سرویس-
  پهنای باند اتصاالت شبکه کتابخانه چقدر است؟-
 نهایی چقدر است؟ سرعت اتصاالت کاربران -

 ای چندصفحه
های یک مدرک را در       کند که آیا قالب مورد نظر، تمام صفحه         این ویژگی مشخص می   

ای کاغذی اسکن شده و به عنوان فایلهای           صفحه 10گنجاند؟ برای مثال اگر مقاله        یک فایل می  

                                                                                                                                  
١. Server 
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GIF        هـای    صفحهدر عمل، این    .  فایل جداگانه خواهد بود    10 ذخیره شوند، نتیجه به دست آمده
ذخیـره و مـدیریت    . کننـد   ای مدرک را پیچیده می      جداگانه، ذخیره، مدیریت و واگذاری شبکه     

زیـرا فایلهـای جداگانـه بایـد کنـار یکـدیگر            . آفرین خواهد بـود     چنین مدرکی نیز بسیار مشکل    
برای دستیابی و واگذاری، هر صفحه . نگهداری شوند و ترتیب آنها نیز در جایی نگهداری شود

 .د به تنهایی درخواست شده، مرور و چاپ شودبای
پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 

 :کند می
 خواهد از مدرک استفاده کند؟  چگونه کاربر می-
 اگر مدرک به قسمتهای زیادی تقسیم شود، آیا کاربر تمایل به بارگذاری و چاپ هر                 -
 صاویر زیاد مدرک خواهد داشت؟صفحه یا ت
 ای خواهد داشت؟  آیا کاربر تمایل به بارگذاری فایل بزرگ چند صفحه-

 یافته یا بدون ساختار ساخت
: این عناصـر عبارتنـد از     . کنند  یافته صریحاً عناصر مدرک را مشخص می        قالبهای ساخت 

 امکان  XML و   SGMLمانند  قالبهایی  . عناوین، پدیدآورندگان، بخشها، سرعنوانها و پاراگرافها     
یافته عمومـاً     توجه داشته باشید که استفاده از قالبهای ساخت       . دهند  ایجاد ساختار در محتوا را می     

 .بَر و نیازمند مهارت و هزینه زیاد است زمان
پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 

 :کند می
 متن مدرک جوابگو نیست؟ تمام آیا جستجوی -
  آیا ضرورتی برای جستجوی عناصر خاص مدرک وجود دارد؟-
 شود؟  آیا اطالعات، در مدارک دیگر دوباره استفاده می-
 شوند؟  آیا مدارک به طور متناوب روزآمد می-
  آیا مدارک بزرگ و پیچیده هستند؟-
  در ایجاد اثر نقش دارند؟پدیدآور آیا چندین -
 های کاربردی متمایز و ناهمخوان وجود دارد؟ یازی به تبادل مدارک در میان برنامه آیا ن-

کاربرد دوباره اطالعات، روزآمدسازی متنـاوب، مـدیریت مـدارک بـزرگ و پیچیـده،       
 .یافته هستند پدپدآورندگان متعدد دالیل کلیدی انتخاب مدارک ساخت
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 ای چندرسانه
مـل کـه معمـوالً مـتن، گرافیـک، صـوت و             ای بیش از یـک نـوع مح         قالبهای چندرسانه 

کنند حال آنکه     برخی قالبها از محملهای چندگانه پشتیبانی می      . گیرند  باشد را دربرمی    تصویر می 
 .برخی دیگر این توانایی را ندارند

پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 
 :کند می

 ای هستند؟ رسانه آیا منابع، چند-
 ارائه شوند؟) online( آیا منابع باید با روشی منسجم و پیوسته -

 پیوندهای پشتیبان
از جمله ایـن پیونـدها      . کنند  پیوندها با استفاده از معماری پیچیده از مدارک پشتیبانی می         

URL  ،HyTime   و XLink              هستند که امکان پیوند دادن قطعات فرعی به یکـدیگر و گنجانـدن 
عملکـرد متقابـل    همچنـین بـا وجـود پیونـدها امکـان           . آورنـد   ای را فراهم مـی      توای چندرسانه مح

 در میـان مـدارک   توانند از مدرکی به مدرک دیگر تورق کنند و          مدارک وجود دارد و کاربران می     
 .همه قالبها توانایی ایجاد پیوند را ندارند. مختلف دست به انتخاب بزنند

ن اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین             پاسخ به پرسشهای زیر میزا    
 :کند می

  آیا برنامه کاربردی باید از مدارک با محتوای عملکرد متقابل پشتیبانی کند؟-
ها دست بـه انتخـاب         آیا کاربران باید قادر باشند فرمهایی تکمیل کنند، در میان گزینه           -

 بزنند و از مدرکی به مدرک دیگر تورق کنند؟
، SGMLکند، مانند     اگر پاسخ به این سؤالها مثبت است قالبی که از پیوندها پشتیبانی می            

XML یا ،PDFمورد نیاز است . 
 نمایش روی صفحه رایانه

همه قالبهای مدارک الکترونیکی توانایی نمایش روی صفحه را دارند اما برخی بهتـر از               
های طـوالنی روی صـفحه نمـایش          ن صفحه کاربران تمایل چندانی به خواند    . کنند  بقیه عمل می  

کنند و مدرک را انتخـاب        کنند، تورق می    خوانند، جستجو می    های کوتاه را می     آنها متن . ندارند
 .کنند می

پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 
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 :کند می
 کنند؟ ش مرور می آیا کاربران اصوالً مدرک را روی صفحه نمای-
کننـد؟    های وبی هستند که چارچوبی کلی برای سایت فراهم مـی             آیا مدارک، صفحه   -

معمـوالً ایـن نـوع محتـوا پرینـت          ). های نمایه شده در سـطح بـاال         مانند صفحه خانگی یا صفحه    (
 .شود و نمایش خوب روی صفحه در اولویت است گرفته نمی

 1چاپ
بیـشتر خواننـدگان    .  روی کاغـذ داللـت دارد      این ویژگی بر کیفیت مدرک چاپ شـده       

هـا را بـه منظـور خوانـدن از فاصـله نزدیـک یـا نگهـداری شخـصی چـاپ                        مدارکی مانند مقالـه   
.  چقدر اهمیت خواهـد داشـت   در طراحی برنامه کاربردی باید توجه داشت که چاپ    . گیرند  می

بـرای مثـال قالبهـای    . مسئله دیگر این است که آیا نسخه نمایشی همان نسخه چاپی خواهـد بـود          
مشکالتی در تعیـین انـدازه و رنـگ    . تصویری نمایش خوبی دارند اما برای چاپ مناسب نیستند    

امـا آیـا هـدف      . اگر چاپ در اولویت است، قالب مناسب چاپ نیز باید ایجاد شود           . وجود دارد 
 این است که دو نسخه، یکی برای نمایش و یکی برای چـاپ ذخیـره و مـدیریت شـود؟ برخـی                   

 .دهند  هر دو کار را در یک نسخه به خوبی انجام میPDFقالبها مانند 
پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین                 

 :کند می
 د؟نخواهند از مدرک چاپ بگیر  آیا کاربران می-
 رند؟خواهند تمام مدارک یا بخشی از آنها را چاپ بگی  آیا کاربران می-

 پذیری برای موتورهای جستجوی اینترنت دسترس
اکنون همه قالبهای مـدارک الکترونیکـی توسـط موتورهـای جـستجوی اینترنـت ماننـد             

AltaVista   وHotBot  اکثر آنهـا بـرای نمایـه کـردن قالبهـای       . شوند  نمایه نمیHTML  ،و مـتن 
زودی در ردیف قالبهای قابـل    نیز به    PDFبنا به گزارشهای ارائه شده، مدارک       . اند  طراحی شده 

سازی توسط موتورهـای   به مرور زمان مدارکی که قابلیت نمایه     . نمایه شدن قرار خواهند گرفت    
های بزرگ اینترنتی ظـاهر   اگر اطالعات باید در نمایه    . کنند  جستجوی اینترنت را دارند تغییر می     

 .شود، این ویژگی مهم است

                                                                                                                                  
 .پرینت یا چاپ الکترونیکی. 1

    



 ۱۳۳  /یدیجیتال کتابخانه در ها داده قالب انتخاب ________________________________

 

 ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین           پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این      
 :کند می

 آیا در عمـل، منـابع بایـد از طریـق موتورهـای جـستجوی اینترنـت در دسـترس قـرار                       -
 گیرند؟

 آیا در حال حاضر قالبهای مورد نظر شما توسط موتورهای جـستجوی اینترنـت نمایـه                 -
 شوند؟ می

 شده هزینه تمام
سازی امکانات    د نیاز برای ایجاد، ذخیره، مدیریت، آماده      تنوع بسیار زیادی در منابع مور     

شـده     تمـام   عوامل متعددی در هزینـه    . دسترسی و واگذاری قالبهای مختلف مدرک وجود دارد       
 :دخالت دارند که عبارتند از

 1ابزار مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت قالب. 1
ایـن  . ثیر دارد کاربرد قالـب مـدرک خـاص بـر چگـونگی گـستردگی سـاختار فنـی تـأ                  

 HTMLپرداز متن برای کدگذاری  های ساده واژه ترین حد خود یعنی برنامه   گستردگی از پایین  
 بـرای  SGMLشود و به باالترین حد خود یعنی ابزار پیـشرفته مـستندسازی و مـدیریت        آغاز می 
 .رسد  میSGMLمدارک 

 :کند  مورد نظر را تعیین میپاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی
  چه ابزاری برای ایجاد و مدیریت قالب مدرک الزم است؟-
سـازی،    ماننـد ذخیـره، نمایـه     ( زیربنای ساختاری الزم برای پشتیبانی از قالبهای انتخابی          -

 چیست؟) مدیریت مدرک، تهیه نسخه پشتیبان
 2سازی پیچیدگی آماده. 2

برخی از قالبهـا بـا فـشاردادن        .  نیز متفاوت است   پیچیدگی و مسائل تهیه قالبهای مدارک     
گـذاری    ، برخی دیگر فقط از طریق فرایند طوالنی نـشانه         PDFشوند، مانند     یک دکمه تولید می   

 .XML یا SGMLگردند مانند  ایجاد می
 :کند پاسخ به پرسش زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظر را تعیین می

 دهد چقدر است؟ بَری فرایندی که مدرک را در یک قالب قرار می مان پیچیدگی و ز-

                                                                                                                                  
١. Tools Needed to Create and Manage the Format 
٢. Complexity of Preparation  
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 1سازی مهارتها و آموزشهای مورد نیاز برای آماده. 3
شـود و     بیشتر مواقع، مهارت و آموزش در طراحـی برنامـه کـاربردی نادیـده گرفتـه مـی                 

 .رسد اهمیت به نظر می کم
مه کاربردی مورد نظـر را تعیـین        پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنا         

 :کند می
  چه مهارتهای تخصصی برای ایجاد و نگهداری قالب، مورد نیاز است؟-
  این مهارتها تا چه حد با مهارتهای کارکنان شما همخوانی دارند؟-
اده شـوند یـا نیـاز بـه متخصـصان           توانند در درون سـازمان آمـوزش د          آیا کارکنان می   -

 خارج از سازمان نیز است؟
 2هزینه. 4

 SGMLبرای مثال   . هزینۀ ایجاد و نگهداری برخی قالبها نسبت به سایر قالبها بیشتر است           
 نسبت به   PDF یا   HTMLاز سوی دیگر هزینه تولید منابع با قالب         . قیمتی است   قالب بسیار گران  

SGMLباشد  پایین می. 
رسشهای زیر میزان اهمیت این ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین               پاسخ به پ  

 :کند می
افزار، آموزش و زمان صرف شده از طرف کارکنـان بـرای    افزار، سخت    هزینه کل نرم   -

 ایجاد و نگهداری قالب چقدر است؟
  چه میزان بودجه برای گسترش و نگهداری برنامه کاربردی در دسترس است؟-

 اربردمیزان ک
یــا ) online(آخـرین ویژگـی، میـزان کـاربرد قالــب روی اینترنـت بـه صـورت پیوسـته         

این ویژگی به درجه اطمینان از گـستردگی و تـداوم کـاربرد قالـب               . است) offline(غیرپیوسته  
ای بـزرگ از      هیچ ضمانتی وجود ندارد که قالب مـدرک خـاص بـرای جامعـه             . شود  مربوط می 
ــتفاده ــد با اس ــدگان مفی ــته باشــد   کنن ــدگاری داش ــدت طــوالنی مان ــه م ــورد (شــد و ب هــم در م

بنابراین هـر چـه کـاربرد       ). استانداردهای رسمی و هم در مورد استانداردهای صنعتی غیررسمی        
 .افزار پشتیبان در طول زمان بیشتر خواهد بود قالب بیشتر باشد احتمال در دسترس بودن آسان نرم

ن ویژگی در برنامه کاربردی مورد نظـر را تعیـین           پاسخ به پرسشهای زیر میزان اهمیت ای      
 :کند می

                                                                                                                                  
١. Skills/Training Needed for Preparation  
٢. Cost  
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  استفاده از قالب تا چه حد معمول است؟-
  تحقق یافته است؟ITهای کاربردی   آیا قالب مورد نظر به طور گسترده در برنامه-
  آیا استاندارد، غیررسمی است؟-
 ادگی در دسترس است؟افزار مورد نیاز برای مرور و کنترل ماهرانه قالب به س  آیا نرم-

 قالبهای معمول مدارک الکترونیکی
طیف قالبهـای مـدارک الکترونیکـی بـسیار متنـوع      ) ١٩٩٩ ،Cleveland(از نظر کلولند 

یافتـه، مـدارک      تصاویر طرح بیتی، متـون سـاده بـدون سـاختار و پیچیـده، متـون سـاخت                 . است
هـایی از قالبهـای       رند، همه نمونه  ای که به اقالم خارجی مانند صوت و تصویر پیوند دا            چندرسانه

ای از ویژگیهـا      طوری که توضیح داده شد، هر قالبی مجموعه         همان. مدارک الکترونیکی هستند  
این کارکردهـا بایـد بـا ملزومـات     . سازد را در خود دارد که انواع خاص کارکردها را عملی می     

های مناسب مدرک برای برنامه    قالب. منابع نهایی و با هدف برنامه کاربردی همخوانی داشته باشد         
 کاربردی خاص شما چیست؟ 

 :شوند عبارتند از قالبهای مدارک مورد عالقه کتابداران که در اینترنت نیز زیاد استفاده می
 قالبهای تصویر. 1

هـای متنـی،      معموالً قالبهای تصویر برای نمـایش تـصاویر دیجیتـالی موجـود در صـفحه              
وقتی . روند ری، آثار هنری و سایر منابع گرافیکی به کار میها و توضیحات تصوی ها، مثال  عکس

. متنـی اسـت    های  کنند معموالً منظور آنها تصاویر دیجیتالی صفحه        سازی صحبت می    مردم درباره دیجیتال  
 .JPEG و TIFF ،GIF: قالبهای معمول تصویر مورد استفاده روی اینترنت عبارتند از

1-1 .TIFF (Tagged Image File Format) 
شود به عنوان قالبی همگانی برای فروشـندگان           مشخص می  tif. که با پسوند     TIFFفایل  

 TIFFفایـل  .  توسعه داده شد  Microsoft و   Aldusافزار نشر رومیزی توسط       اسکنر تصویر و نرم   
 و نـشر    2 تـصویرسازی  1هـای اسـکن، نقاشـی،       رابطی استاندارد برای انتقال فایلها از طریق برنامـه        

سـازی بـدون از دسـت دادن          فـشرده « این است کـه از طـرح         TIFFمزیت اصلی   . سترومیزی ا 
 .کند استفاده می» اطالعات

بنـابراین  . پذیر نیست    امکان OCR بدون انجام پردازش     TIFFپردازش اطالعات تصاویر    
ایـن قالـب،    . توانند این فایلها را نمایه کننـد        موتورهای جستجوی اینترنت داخلی و خارجی نمی      

                                                                                                                                  
١. Paint  
٢. Imaging  
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گرافیـک و   باشـد و خـصوصیات ترکیـب صـفحه،            یتی است و کامالً شبیه نسخه اصلی می       طرح ب 
امکان نمایش کاراکترهای مختلف که قابل خواندن توسط انسان هـستند           . کند  انواع کاراکترها را حفظ می    

 قابـل ویـرایش   TIFFفایلهـای  . شوند چرا که این کاراکترها به صورت گرافیکی عرضه می   . وجود دارد 
 بعـد از درآمـدن از       TIFF. باشـند   ، در نتیجه متون نوشتاری آنها به سادگی قابل تغییر نمی          نیستند

تواننـد در یـک فایـل جـای            مـی  TIFFتصاویر چندگانـه    . فشردگی، فایل بسیار پرحجمی است    
شود زیرا اندازه فایلهای حاصل، نامناسب و ناکارآمد خواهـد            کار انجام نمی    گیرند اما اغلب این   

ای و  یافته، محتوای چندرسـانه   نیز حاوی اطالعات ساختTIFF سایر قالبهای تصویر،     مانند. بود
 .یا پیوندهایی به فایلهای خارجی نیست
 نمـایش آنهـا نیـز روی صـفحه نمـایش از کیفیـت               TIFFدر نتیجۀ ناکارآمدی فایلهـای      

خۀ نمـایش  براین، حجم زیاد فایل مـشکالتی را در چـاپ نـس    عالوه. باشد  مناسبی برخوردار نمی  
 پایین تا متوسـط     TIFFدر مقیاس نسبی، هزینه کل کاربرد تصاویر        . آورد  داده شده به وجود می    

تولیـد  . باشـد  است و برای ذخیره آنها نیاز به ابزار اسکن و پردازش تصویر و حافظه بـزرگ مـی            
فایل و این   به علت اندازه نسبتاً بزرگ      . طلبد  ای را می    تصویر مناسب و قابل قبول مهارتهای ویژه      

 به عنـوان قالـب      TIFFتوانند این فایلها را مرور کنند، معموالً          واقعیت که مرورگرهای وب نمی    
اما به طور گـسترده بـرای ثبـت و          . گیرد  واگذاری منابع از طریق اینترنت مورد استفاده قرار نمی        

افزارهـای همگـانی     گیرد و تقریباًً تمامی نـرم       ضبط تصویر، تبادل و آرشیو مورد استفاده قرار می        
 .شناسند تصویری، آن را می

 : عبارتند ازTIFFکاربردهای عمده 
 .فرایند اسکن منابع؛ آرشیو؛ تبادل

1-2 .GIF (Graphics Interchange Format) 
GIF توســـط 1987 در ســـال CompuServe Incorporated قالـــب ( توســـعه یافـــت

GIF٨٧a (    بهبود داده شد     1989و در سال )  قالبGIF٨٩a( .   با پسوند.gif  قابل تشخیص است و 
 رنـگ   256 فقط از    GIF. باشد  ترین قالبهای اطالعات گرافیکی روی اینترنت می        یکی از معمول  

آیـد ایـن باشـد کـه          ای کـه بـه ذهـن مـی          شاید اولین مسئله  . کند  یا درجه خاکستری پشتیبانی می    
ان فهمید که اندازه فایلهای     تو  محدودیت وضوح تصویر دارند اما با دقت بیشتر می         GIFفایلهای  

GIF ــسبتاً کوچــک اســت ــصاویر  .  ن ــانی، ت ــد کــه   GIFدر یــک دوره زم ــصاویری بودن تنهــا ت
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های وب مرور شـوند و ایـن واقعیـت             روی صفحه  1ای  توانستند به عنوان تصاویر درون برنامه       می
 بـه   JPEGالـب   قاز آن زمان به بعد،      . مشخص کننده استفاده گسترده این فایلها روی اینترنت بود        

 .کنند، افزوده شده است قالبهای تصویری که مرورگرهای وب ذاتاً پشتیبانی می
 OCR بــدون انجــام GIFماننــد ســایر قالبهــای تــصویری، پــردازش اطالعــات تــصاویر  

نسخه بـه دسـت آمـده کـامالً     . باشد پذیر نیست و متون آن نیز به راحتی قابل ویرایش نمی            امکان
از آنجـا   . باشـد   توان گفت که عکسی دیجیتالی از نسخه اصلی مـی            می شبیه نسخه اصلی است و    

باشد و اندازه فایلهـا       که دامنه رنگهای مورد استفاده محدود است، قالب تصویری غیرفشرده می          
تواننـد در یـک فایـل         مـی  GIFتـصاویر چندگانـه     .  بزرگتر است  JPEG کوچکتر و از     TIFFاز  

از اطالعـات   . شـود   د گفت که این کار معموالً انجـام نمـی         بازهم بای  TIFFجای گیرند اما مانند     
. کنـد   ای و یـا پیونـدهایی بـه فایلهـای خـارجی پـشتیبانی نمـی                 یافته، محتوای چند رسـانه      ساخت

شوند و در طرحهای مرتبط بـا کتابخانـه ماننـد       روی صفحه مانیتور نمایش داده می      GIFفایلهای  
JSTOR    وان بـه سـادگی از نـسخه نمـایش داده شـده روی              تـ   نمـی . گیرند   مورد استفاده قرار می

 TIFF ماننـد  GIFدر مقیـاس نـسبی، هزینـه کـل کـاربرد تـصاویر        . صفحه مانیتور چاپ گرفـت    
است، بدین معنی که نیاز به ابزار اسکن و پردازش تصویر و حافظه بزرگ برای ذخیره تـصاویر                  

شناسند و به دلیل اینکه قالبی متداول         را می  GIFافزارهای تصویری فایلهای      تقریباً تمام نرم  . دارد
ترین فایلها در اینترنـت بـه         ای در مرورگرهای وب دارد، یکی از رایج         برای تصاویر درون برنامه   

 .آید شمار می
 : عبارتند ازGIFکاربردهای عمده 

ای در مرورگرهای وب؛ واگذاری صفحات تـصویری       تبادل؛ ایجاد تصاویر درون برنامه    
 .مدرک

1-3.JPEG (Joint Photographics Expert Group) 
JPEG  استاندارد کدگذاری تصویر است که برای تـصاویر Continuous Tone2  ماننـد 

سازی بـاال،     کند و به علت میزان فشرده        میلیون رنگ پشتیبانی می    16از  . عکسها توسعه داده شده   
                                                                                                                                  

1 .Inline Images :ای در صـفحات وب   تـصاویر درون برنامـه  . تصویری که درون متن سندی قرار گرفته است
 )299. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، . (رایج هستند

ای   شوند تا به شکل خوشه      های متغیر در آن به صورت مدرج ساخته می          تصویری مانند عکس که رنگ و سایه      . 2
ایـن تـصاویر را   . کنـیم  ها مـشاهده مـی   های متغیر ظاهر شوند، مانند آنچه که در کتابها و روزنامه        اطی با اندازه  یا نق 
این مـانیتور، ورودی را بـه عنـوان         . مشاهده نمود ) مانند صفحه نمایش تلویزیون   (توان بر روی مانیتور آنالوگ        می

فرهنـگ تـشریحی    ... (تـوان مـشاهده نمـود       تور دیجیتال نمی  پذیرد اما آنها را بر روی مانی        سیگنال متغیر پیوسته می   
 )137. ص: 1379کامپیوتر میکروسافت، 
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سـازی   اما طرح فشرده. حجم برای واگذاری عکسها روی اینترنت دارد  قالبی بسیار مناسب و کم    
است که در آن اطالعـات  » فشرده سازی با از دست دادن اطالعات      «مورد استفاده در این قالب،      

سـازی بـا در نظـر داشـتن           معمـوالً سـه درجـه ذخیـره       . شود  غیرضروری تصویر کنار گذاشته می    
زی سـا   هر چه درجه فـشرده    .  انتخاب شود  JPEGتواند در حین ذخیره تصویر        کیفیت تصویر می  

هر دو مرورگـر اصـلی وب یعنـی اینترنـت           . تر خواهد بود    بیشتر باشد کیفیت تصویر نهایی پایین     
. شناسـند  ای مـی  را بـه عنـوان تـصاویر درون برنامـه          JPEG تـصاویر    2اسـکیپ،    و نـت   1اکسپلورر

 . همراه هستندjpeg. یا jpg.با پسوند  JPEGفایلهای 
هـای کـاربردی پـردازش مـتن          بـا برنامـه   قابل پردازش    JPEGبرای اینکه اطالعات متنی     

. پـشت سـر گذاشـته شـود        OCRسازی باشـد، بایـد مرحلـه          های نمایه   خوانها یا نظام    مانند صفحه 
JPEG               شبیه نسخه اصلی است و ویژگیهای ترکیب صفحه، گرافیک و انواع کاراکترها نمـایش 
 : معموالً عبارتند ازJPEGسازی  سه درجه فشرده. شوند داده می

 ت باال، فشردگی کم کیفی-
  کیفیت باال، فشردگی مناسب-
  کیفیت پایین، فشردگی باال-

 کـوچکتر   GIFحتی در حالت اول یعنی کیفیت باال، فشردگی کـم نیـز انـدازه فایـل از                  
ماننـد سـایر قالبهـای تـصویری، از     . دهـد  فقط یک تصویر در هـر فایـل جـای مـی           JPEG. است

ای و یـا پیونـدهایی بـه فایلهـای خـارجی پـشتیبانی                یافتـه، محتـوای چندرسـانه       اطالعات سـاخت  
براین، تصاویر آماده شده برای نمایش روی صفحه مانیتور الزاماً مناسـب چـاپ                عالوه. کند  نمی

 است، اما از آنجا GIF و TIFF شبیه JPEGهزینه کل کاربرد تصاویر    . گرفتن نیستند و بالعکس   
ای کمتـر     رد نیـاز بـرای ذخیـره تـا انـدازه           خیلی کوچکتر هستند، حافظـه مـو       JPEGکه تصاویر   
 قـالبی   JPEGامروزه فایـل    . شناسند   را می  JPEGافزارهای تصویری،     تقریباً تمام نرم  . خواهد بود 

کننـد لـذا روی اینترنـت در حـد            است که مرورگرهای وب به طور خودکار آن را شناسایی می          
 .ای مورد استفاده هستند وسیع و گسترده

 : عبارتند ازJPEGکاربردهای عمده 
ای عکـسهای روی وب؛ تـصاویری         سازی عکسهای رنگی؛ تـصاویر درون برنامـه         فشرده

 .ها پیوند دارند بزرگتر و با جزئیات بیشتر که به سرانگشتی
 .شود این قالب برای تصاویر سیاه و سفید یا متن توصیه نمی: نکته

                                                                                                                                  
١. Internet Explorer  
٢. NetScape  
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 قالبهای اساسی متن. 2
 txt.اغلب بـا پـسوند      . دارک الکترونیکی هستند  ترین شکل م    قالبهای مدارک متنی ساده   

گیرند و فاقد اطالعات پیچیده فراوان        ها را دربرمی    ای ساده از نویسه     د و فقط رشته   نباش  همراه می 
یا ترکیـب   ) مانند عنوان، پاراگراف، پدیدآورندگان   (برای مثال اطالعاتی درباره ساختار      . هستند

ماننـد نمـودار، جـدول، عکـسهای دودویـی،      (صر پیچیده یا سایر عنا) مانند اندازه فونت(صفحه  
توان ترین استانداردهای کدگذاری متن می معمول. یا پیوندهایی به سایر مدارک ندارند) صوت

ASCII و UNICODEرا نام برد . 
 ASCIIاستاندارد 

ASCII1    ــرای ــوان اســتانداردی غیررســمی ب ــه عن ــد و ب  ســی ســال پــیش معرفــی گردی
بندی ندارند و فقط متن، فواصـل و          قالب ASCIIفایلهای  . متنی شناخته شد  های    کدگذاری داده 

تواند   بدون نیاز به تغییر و تبدیل می  ASCIIقالب  . گیرند   را دربرمی  2کاراکتر برگشت به سرخط   
 PCهـای کـاربردی       به طور مجازی همـه برنامـه      . های دیگر بازیابی شود     توسط بسیاری از برنامه   

 مـشکل   .انتقـال دهنـد    ASCIIهـا را در قالـب         تواننـد داده    پذیرنـد و مـی      را می  ASCIIهای    داده
ASCII                           به عنوان قالـب مـدرک ایـن اسـت کـه عناصـر گرافیـک و ترکیـب صـفحه را بـه هـم

 .کند های التین پشتیبانی می براین فقط از نویسه عالوه. ریزد می
 Unicodeاستاندارد 

فی شـد و تـا حـدودی جـایگزین          معر Unicodeاستانداردی است که توسط کنسرسیوم      
ASCIIایـن کنـسرسیوم متـشکل از    .  شدهIBM، Novell، Microsoft، DEC، Apple  و سـایر 

 65536بینی شـده بـرای         بیتی است که فضایی پیش     16برنامه   Unicode. پیشگامان صنعتی است  
 اصـلی  هـا زبانهـای نوشـتاری       ایـن نویـسه   . باشـد    نویـسه مـی    38885نویسه دارد و قادر به نمایش       

پشتیبانی  Unicode. دهند آمریکا، اروپا، خاورمیانه، آفریقا، هند و آسیا ـ اقیانوسیه را پوشش می 
فنی قوی دارد و وضعیت خوبی برای تبدیل شدن به استاندارد جدید نظام کدگذاری نویـسه در               

 .مورد تمام زبانهای دنیا را دارد
سازی،    پردازش متن از جمله نمایه     های کاربردی   محتوای مدارک متنی برای تمام برنامه     

های چندزبانـه بـستگی بـه         اما پشتیبانی از نویسه   . خوانها قابل شناسایی است     پردازها و صفحه    واژه
ذخیـره   شود زیرا به هنگام     ترکیب صفحه حفظ نمی   . طرحی دارد که در کدگذاری به کار رفته       

                                                                                                                                  
١. American Standard Code for Information Interchange 
٢. Carriage return  
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ینکه هیچ برنامه اضـافی یـا اطالعـات         با توجه به ا   . رود  بندیها از دست می     کردن متنی بیشتر قالب   
قالـب آن   . باشـد   دیگری در فایل وجود ندارد، متن به دست آمده کوچکترین قالب مدرک می            

ها به آسانی قابل تشخیص نیست مگـر اینکـه            گذاری صفحه   ای است، درنتیجه شماره     چندصفحه
ای   ای چندرسـانه  یافتـه نیـست، از محتـو        این قالب ساخت  . به طور دستی توسط کاربر تایپ شود      

تواند یکی باشـد      نسخه نمایشی و پرینتی می    . کند و به فایلهای خارجی پیوند ندارد        پشتیبانی نمی 
در مقیاس نسبی، هزینه کل کاربرد مـتن بـسیار          . باشد  ولی از کیفیت خیلی خوبی برخوردار نمی      

ه صورت رایگان بـه  این ویرایشگرها معموالً ب. پایین است و فقط به ویرایشگرهای متن نیاز دارد     
تمام پردازشگرهای متن و مرورگرهای وب قالب       . شوند  ها فروخته می    همراه بیشتر سیستم عامل   

 .شناسند و به معنای دقیق کلمه، قالبی همگانی است اساسی متن را می
 :کاربردهای عمده قالبهای اساسی متن عبارتند از

؛ )مت گوفر اینترنت معمول اسـت     در قس (ها؛ واگذاری     تبادل؛ پست الکترونیکی خبرنامه   
 .OCRخروجی فرایند 

2 .1 .Rich Text Format (RTF) 
RTF        بنـدیهای محـدودی ماننـد      قالب متنی است که میکروسافت آن را ارائه داد و قالب

ایـن قالـب،    . کنـد   دار را به همراه مدرک تمام متن ذخیره می          های تیره، ایتالیک و زیرخط      نویسه
افزارهـای کـاربردی      کمک آن مدارک در سیستم عاملهای مختلف و نرم        قالب تبادل است و با      

اکنـون بیـشتر   . شـود  بنـدی حفـظ مـی    متفاوت به آسانی کنش متقابل دارد و برخی عناصر قالـب       
را بـه   RTF و نیز به قالب      RTFافزارهای کاربردی امکانات تفسیر و ترجمه مدارک از قالب            نرم

هــا و کنتــرل  بنــدی نــشده، کنتــرل واژه ل مــتن قالــبشــام RTFفایــل . کننــد آســانی فــراهم مــی
 .نمادهاست

RTF       بنـابراین محتـوای آن   . باشـد  بنـدی مـی   هـای قالـب    قالب اساسی متن برخـی برنامـه
هـای    کنـد، پـس نویـسه       استفاده می  Unicodeاین قالب در مواقع ضروری از       . خوان است   ماشین

شـوند ولـی      رکیبـات صـفحه حفـظ مـی       که گفتـه شـد، برخـی ت         چنان. شناسد  چندزبانه را نیز می   
 ASCIIاین قالب از نظر اندازه کمی از قالـب          . تر ممکن است از بین بروند       بندیهای پیچیده   قالب

. ای اسـت     چند صـفحه   RTF .های اضافی در فایل وجود دارند       باشد زیرا برخی برنامه     بزرگتر می 
RTF  کند و به فایلهای خـارجی        میای پشتیبانی ن    یافته نیست، از محتوای چندرسانه      قالب ساخت

 با نسخه یکسان هم در نمایش روی صفحه و هم در پرینـت عملکـرد خـوبی                  RTF. پیوند ندارد 
توانـد توسـط     هـم بـسیار پـایین اسـت و مـی     RTFدر مقیاس نسبی، هزینه کل کاربرد متن   . دارد

ه برخـی   گرچـ . شناسـند   را نمـی   RTFمرورگرهـای وب    . پـرداز تولیـد شـود       های واژه   بیشتر بسته 
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 .شوند اما استفاده از آنها چندان معمول نیست روی اینترنت یافت می RTFمدارک 
 : عبارتند ازRTFکاربردهای عمده 

گیرد؛ بـا روی      تبادل؛ برخی اوقات برای واگذاری منابع روی وب مورد استفاده قرار می           
 . استفاده از آن کاهش یافته استAdobe Acrobat PDFکار آمدن 

  نمایشقالبهای. 3
. انـد  قالبهای نمایش قالبهایی هستند که به منظور نمایش روی صفحه یا پرینت ابداع شده 

ای   معموالً فایلهای ایـستا و سـاده      . شوند   نیز نامیده می   1»قالبهای توصیف صفحه  «این قالبها گاهی    
 Adobeقالبهــای معمــول نمــایش . ای ندارنــد یافتــه گونــه اطالعــات ســاخت هــستند کــه هــیچ

PostScript  وAdobe Acrobat Portable Document Format (PDF)هستند . 
3 .1 .PostScript 

Adobe PostScript  نویـسی   همچنـین نـوعی زبـان برنامـه    .  زبان توصیف صـفحه اسـت
باشد که برای مشخص کردن مکان دقیق و ماهیت عناصر گرافیکی روی صفحه خروجی به                 می

افـزار و     سـخت ،  معرفـی شـد    Adobeه توسـط شـرکت       ک PostScriptزبان مناسب   . رود  کار می 
کنـد کـه اطالعـات        برنامه کاربردی اسـت کـه زبـان مـستقلی دارد و ایـن امکـان را فـراهم مـی                    

 . شوند چاپPostScriptگرافیکی با کیفیت باال و چاپ سربی روی هر نوع چاپگر سازگار با 
هـای    انـد، برنامـه      شـده  تعبیـه  PostScriptاز آنجا که کاراکترهای مـتن در درون برنامـه           

توانایی نمـایش هـر      PostScript. توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند        پرداز نمی   کاربردی واژه 
زبـان   PostScriptچـون   . کند را دارد    نوع کاراکتری که برنامه کاربردیِ در حال اجرا تولید می         

 PostScript برنامـه . کنـد   ای کامالً مشابه نسخه اصلی بازتولید می        توصیف صفحه است و نسخه    
فایلهـای  . دانند و به طور دستی قابـل ویـرایش اسـت            فقط توسط متخصصانی که این زبان را می       

PostScriptبرای مثال اگر یک صفحه متن خروجی در قالب .  نسبتاً بزرگ هستندMS Word 

 کیلوبایت خواهد   40 اندازه آن دوبرابر یعنی      PostScript کیلوبایت باشد، در برنامه      20 برابر   ٩٧
که در زیر بحث خواهد شد، تقریباً نـصف          PDFتوجه داشته باشید که همان فایل در قالب         . بود

یافتــه نیــست، از   قالــب ســاختPostScript.  کیلوبایــت اســت12 یعنــی Wordانــدازه مــدرک 
اً عمـدت PostScript .کند و به فایلهای خـارجی پیونـد نـدارد           ای پشتیبانی نمی    محتوای چندرسانه 

ابـداع شـده و بـه عنـوان قالـب نمـایش روی صـفحه                از روی چاپگر    زبانی است که برای چاپ      

                                                                                                                                  
١. Page Description Formats 
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در . باشـد    است امـا کـار کـردن بـا آنهـا مـشکل مـی               1های ناظر   حاوی برنامه . چندان مفید نیست  
توانـد توسـط بیـشتر        بـسیار پـایین اسـت و مـی        PostScript مقیاس نسبی، هزینه کل کاربرد مـتن      

روی اینترنـت نـسبتاً    PostScriptاسـتفاده از  . داز با فشار یک دکمه تولیـد شـود  پر های واژه  بسته
 .معمول بوده است PDFباشد یا بهتر است بگوییم قبل از روی کار آمدن  معمول می

 : ازند عبارتPost Scriptکاربردهای عمده 
 .در اختیار گذاردن منابع جهت پرینت؛ در اختیار گذاردن منابع از طریق شبکه

 کـاهش یافتـه   Post Scriptاستفاده از Adobe Acrobat به علت افزایش محبوبیت: کتهن
 .است

3 .2 .Adobe Acrobat PDF (Portable Document Format) 
طراحی شـده و   PostScript قالب نسبتاً جدیدی است که برمبنای Adobe's PDFقالب 

پیچیده متنـی و گرافیکـی      امکان نمایش روی صفحه و همچنین چاپ مدارک حاوی اطالعات           
ابزار و برنامه کاربردی مستقل است و امکان نمـایش یـا پرینـت فایلهـا                 PDF. سازد  را فراهم می  

 Adobe Acrobat. دهـد   را مـی Adobe Acrobat Readerروی هر نوع سیـستم بـا اسـتفاده از    

Reader  برنامه رایگانی است که Adobe  فایلهـای  از سـوی دیگـر تولیـد   . دهـد   آن را ارائـه مـی 
PDF      نیاز به برنامـه دیگـری بـه نـامAdobe Acrobat Suite   مزایـای  .  دارد کـه رایگـان نیـست

 :عبارت است از PDFاستفاده از 
 PDFمزیتهای استفاده از 

 کند  نسخه شبیه مدرک اصلی تولید می-
 دهد  چند صفحه را در یک فایل ساده جای می-
  امکان زوم کردن روی مدرک وجود دارد -
 کند از پیوندهای فرامتن درونی و فهرست مندرجات استفاده می -
 های مدرک وجود دارد  امکان مرور سرانگشتی صفحه-
 تواند محتوای چندزبانه داشته باشد  می-
 دهد  اشکال را در خود جای می-
 ها را قابل جستجو سازد تواند کلیدواژه  می-

                                                                                                                                  
1 .Viewers :کنند، در غیـر اینـصورت خروجـی فایـل بـه              ند که اطالعاتی را چاپ می     هایی کاربردی هست    برنامه

فرهنـگ تـشریحی کـامپیوتر میکروسـافت،     . (همان صورتی است که برنامۀ کاربردی فایل را ایجـاد کـرده اسـت       
 )602. ص: 1379
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 وب وجود دارد امکان مرور روی مرورگر Plug-in1با استفاده از 
 :شوند  به دو روش تولید میPDF فایلهای Acrobat Suiteبا استفاده از 

هـای    پردازهـا یـا برنامـه       افزارهای کاربردی مانند واژه     تولید مستقیم از خروجی نرم    ) الف
 نشر رومیزی
 )TIFFمعموالً فایلهای (تبدیل خروجی فرایند اسکن ) ب

برای مثال  . خوان است   ماشین PDFبرنامه  : اربردیافزارهای ک    از نرم  PDFخروجی  . 1. 2. 3
Adobe's Acrobat Reader اجازه جستجوی متن درون مدرک PDF  دهـد حـال آنکـه     را مـی

وضـعیت  . کنـد    را نمایـه مـی     PDFفهرست تهیه شده بـرای همـان مـدارک، مجموعـه فایلهـای              
یست و فقط یـک   توسط موتورهای جستجوی اینترنت چندان روشن ن   PDFسازی فایلهای     نمایه

ایجـاد   PDFفایلهـای  . کنـد   را نمایـه مـی  PDFادعا دارد که قالب   ،  Verityموتور جستجو به نام     
هـای    های کاربردی کامالً شبیه خروجی خودِ برنامه کاربردی بوده و شامل نویـسه              شده از برنامه  

پرینـت رشـته    به طـور مـستقیم یـا غیرمـستقیم از            PDFدر واقع، فایلهای    . التین و غیرالتین است   
 به عنـوان قالـب      PostScriptدر حالت تولید غیرمستقیم، از      . شوند  های کاربردی تولید می     برنامه

 .شود میانجی استفاده می
PDF              کـه درواقـع بـه همـین منظـور          (هم برای نمایش روی صفحه و هـم بـرای پرینـت

 به راحتـی و  Adobe Exchangeبا استفاده از  PDF. قالب بسیار مناسبی است) طراحی شده بود
در مقایـسه بـا سـایر قالبهـا بـا کارکردهـای              PDFاندازه فایـل    . به طور دستی قابل ویرایش است     

هنـوز قابلیـت ارائـه سـاختار مـدرک را نـدارد امـا                PDFقالـب   . باشد  یکسان، نسبتاً کوچک می   
ه  بـ  URLهمچنـین پیونـدهای داخلـی و پیونـدهای          . ای داشته باشـد     تواند محتوای چندرسانه    می

بـا اسـتفاده از     .  متعـادل اسـت    PDFدر مقیاس نسبی، هزینـه کـل کـاربرد          . فایلهای خارجی دارد  
Adobe Acrobat Writerتوان به آسـانی    و به منظور پرینت روی کاغذ میPDF  تولیـد نمـود  .

ــتفاده از  ــت و    PDFاس ــد اس ــال رش ــرعت در ح ــا س ــت ب ــرای  Plug-in روی اینترن ــان ب  رایگ
 . استمرورگرهای وب در دسترس

هـا تولیـد    از اسـکن  PDF سه نوع فایـل  : از خروجی مدرک اسکن شده PDFتولید  . 2. 2. 3
 :شوند می

 شود، که در آن اسکن طرح بیتی به تصویر بُرداری تبدیل می PDF فقط تصویر -
                                                                                                                                  

هـای برنامـه را   ای کاربردی و بزرگتر ترکیب شده تـا بتوانـد قابلیت   که با برنامه] است[افزاری    برنامۀ کوچک نرم  . 1
 )443. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، . (باال ببرد
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 شـده و در پـشت تـصویر بُـرداری           OCRکه در آن قسمت مـتن،        PDF تصویر و متن     -
 شود، پنهان می
- PDF  که در آن فونتهای مدرک، ترکیب صفحه و متن، معمولیOCRشوند  می. 
 طـرح  TIFFاولین گام تبدیل فایلهای ، PDFدر هر سه نوع قالب      :PDFتصویر  .1. 2. 2. 3

 Adobe Captureافـزار   نـرم ، PDFدر تولید ایـن نـسخه از قالـب    . بیتی به تصاویر بُرداری است
ه تولید شده چندان از ویژگیهای قالبهای تـصویری         نسخ بنابراین. دهد  پردازش اضافی انجام نمی   

) کاراکترهـای غیـرالتین   (خـوان اسـت و ترکیـب صـفحه            برخوردار نیست، همچنین غیرماشـین    
 PDFتـصویر .  تفاوتهایی نیز با سایر قالبهـای تـصویری دارد         PDFتصویر. شود  چندان حفظ نمی  

 آن کـوچکتر اسـت، امکـان        دهـد، انـدازه     تصاویر چندگانه را به آسانی در یک فایل جـای مـی           
توان از همـان فایـل بهـره          بندی دوباره وجود دارد و برای نمایش روی صفحه و چاپ می             اندازه
هزینه کل استفاده از قالـب تـصویر        . کند  ای نیز پشتیبانی می     از پیوندها و منابع چندرسانه    . گرفت
PDF            برای تبـدیل اسـکنها بـه        نسبتاً پایین است اما در عین حال مستلزم انجام یک اسکن اضافی 
PDF استفاده از تصویر    . باشد   میPDF            به جای واگذاری تصاویر طرح بیتی متن، در حال رشـد
 .باشد می

شـود    آغاز میTIFFنیز با تبدیل     PDFنسخه تصویر و متن       :PDFتصویر و متن    .2. 2. 2. 3
های تشخیص داده  یسهنو. دهد  را انجام میOCR پردازش اضافی Adobe Captureافزار  اما نرم

آید و    بنابراین تصویر دیجیتالی دقیق از نسخه اصلی به دست می         . شده پشت تصویر پنهان هستند    
از برنامه کـاربردی مـورد اسـتفاده         PDFتمام ویژگیهای دیگر خروجی     . متن قابل جستجو است   

 .گیرد قرار می
3 .2 .2 .3.PDF نسخه معمولی    : معمولی PDF  بـا  . ضـافی بیـشتری دارد  نیاز به پردازشهای ا

شـود و بـه معـادل         هـای مـدرک تـشخیص داده مـی          ها، فونتها و ترکیب صفحه      این نسخه، نویسه  
 تالش دارد فونت نسخه اصلی را با فونـت سیـستم            Captureبرنامه  . شوند  خوان تبدیل می    ماشین

کر موفـق بـه     الـذ   هرجا که این برنامه فـوق     . موجود در برنامۀ خود مقایسه نماید و جایگزین کند        
تشخیص ویژگـی تـصویر نـسخه اصـلی نـشود، آن قـسمت را بـرش زده و در خروجـی نهـایی                        

 Adobeقابلیــت ویــرایش بــه طــور دســتی و بــا اســتفاده از  PDFایــن نــسخه از . 1چــسباند مــی

Exchange  تمام ویژگیهای دیگر خروجی     .  را داردPDF        از برنامه کاربردی مورد استفاده قـرار
 .گیرد می

                                                                                                                                  
١. Paste 

    



 ۱۴۵  /یدیجیتال کتابخانه در ها داده قالب انتخاب ________________________________

 

 : عبارتند ازPDFای عمده کاربرده
های کاربردی؛ جایگزین واگذاری تـصاویر مـدرک؛          در اختیار گذاردن خروجی برنامه    

 .استفاده از آن در حال افزایش است

 یافته قالبهای ساخت. 4
یافته، قالبهایی هستند کـه بـه طـور صـحیح و مناسـب عناصـر مـدرک را                     قالبهای ساخت 

 .SGML، XML، HTML: د در این دسته عبارتند ازقالبهای موجو. کنند گذاری می برچسب
 SGML(1(گذاری عمومی استاندارد  زبان نشانه. 1. 4

SGML  ،25                     سال پـیش در صـنعت چـاپ بـرای تبـادل مـتن میـان سیـستمهای مختلـف 
 چارچوبی برای توصیف ساختار منطقی مدارک فـراهم         SGMLاساساً،  . حروفچینی ظهور کرد  

 برای شناسایی دقیق سـاختار یـا محتـوا، عناصـر مـدارک مـورد                دستورالعمل و روشی  . آورد  می
 .نماید استفاده در برچسبها و نیز تدوین ارتباطات سلسه مراتبی در میان آنها تنظیم می

قـوانینی عمـومی بـرای توصـیف انـواع خـاص مـدارک را                SGMLهمچنین اسـتاندارد    
شوند، عناصـر معتبـر    میده می ناDTD(2(این توصیفها، که توصیفهای نوع مدرک      . گیرد  دربرمی

بـرای مثـال در مـورد    . کند در نوع مدرکِ ارائه شده و نیز ارتباطات میان آن عناصر را تنظیم می       
، چکیـده، تعـداد نامحـدودی سـرعنوان و پـاراگراف            پدیـدآور توان عنوان، نـام       مقاله نشریه می  

دو .  مـدرک اسـت     الگوی خالصه  DTDدر یک کالم،    . موجود در متن و منابع را تعریف کرد       
DTD      طرح ابتکاری کدگذاری متن     :  معمول مورد توجه کتابداران عبارتند از)TEI (  کهDTD 
 DTDکـه   ) EAD(گذاری متون علمی است و توصیف منابع آرشـیوی کدگـذاری شـده                نشانه
 .باشد آرشیوی می» راهنماهای بازیابی«سازی چارچوبی برای کدگذاری  فراهم

ایـن اسـت کـه محتـوا و ترکیـب صـفحه        SGMLدارک یکی از ویژگیهـای کلیـدی مـ      
کننـد و     فقط محتوای مدرک را مـشخص مـی        SGMLبرچسبهای  . شوند  مدرک از هم جدا می    

های کـاربردی نـشر رومیـزی مناسـب، محتـوا و              در برنامه . کنند  ترکیب صفحۀ آن را تعیین نمی     
ظاهری برگه در فایـل     های نمایش     یعنی برنامه . شوند  ترکیب صفحه معموالً در مدرک ظاهر می      

ماننـد  (ایـن تلفیـق بـه هنگـام تولیـد مـدرک در قالـب دیگـر         . شـوند  همراه محتوا گنجانـده مـی    
HTML (    زیرا دستورالعمل ترکیب صفحه نسخه اصـلی بایـد کنـار           . آورد  مشکالتی را به بار می

                                                                                                                                  
١. Standard Generalized Markup Language  
٢. Document Type Definition 
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 SGMLاز آنجـا کـه      . گذاشته شود و دستورالعملهای مناسب محمل جدید جایگزین آن گردد         
توانند به سادگی با همـان   کند، ترکیبات صفحه جایگزین می توا را از ترکیب صفحه جدا می    مح

 .یافته به کار برده شوند محتوای ساخت
ای طویـل از کاراکترهـای غیرمتمـایز          اطالعات مدارک چیزی فراتر از رشته     ،  SGMLبا  

تواند بـه   ود که میش فرد شیء قابل تشخیص می    به جای آن هر عنصر به طور منحصربه       . شوند  می
طور مستقل ذخیره، دستیابی، اضافه، حذف، تجدیـدنظر، مخفـی، حفاظـت، جـستجو و دوبـاره                 

است که آن را در مـدیریت مـدارک بـزرگ و پیچیـده و                SGMLهمین ویژگی   . استفاده شود 
 .سازد مجموعه مدارک بسیار قدرتمند می

SGML      هـای    ان بـوده و از نویـسه      خـو   بنابراین ماشـین  . هر نوع متون برچسبی را داراست
هـای جـستجو بـسیار        چون ساختار آن دقیقـاً مـشخص اسـت، گزینـه          . کند  چندزبانه پشتیبانی می  

بیـشتر بـا سـاختار یـک         SGMLکـه در بـاال گفتـه شـد،            ن  چنا. باشند  قدرتمندتر از متن ساده می    
ی که برای   مدرک سروکار دارد تا ظاهر آن، لذا ترکیب صفحه کامالً به ویژگیهای منبع خروج             

. کنـد   بـه تنهـایی از ترکیـب صـفحه پـشتیبانی نمـی             SGML. این منظور ایجاد شده بستگی دارد     
در واقـع، ایـن مـسئله یکـی از مزایـای آن اسـت و بـرای                  . قابل ویرایش هستند   SGMLمدارک  

چـون  . باشـد   در ایجاد یک اثـر نقـش دارنـد بـسیار مناسـب مـی              پدیدآورمحیطهایی که چندین    
SGML  ای و پیونـدهای بـه        از محتوای چندرسانه  . بی است، فایل نسبتاً کوچکی دارد     متن برچس

روی صـفحه وجـود      SGMLابزار زیادی بـرای مـرور مـدارک         . کند  منابع خارجی پشتیبانی می   
پرینـت و خروجـی روی سـایر        .  رایگـان اسـت    Panoramaدارند اما فقط یکـی از آنهـا بـه نـام             

 .ی شده برای مدرک مورد بحث بستگی داردمحملها بازهم به ویژگیهای خروجی طراح
SGML   بنـابراین بایـد بـسیار      . قیمـت اسـت     یکی از قالبهای پیچیده و گران       از نظر هزینه

ای اسـت و   ابـزار پیچیـده   SGML.  برای چه برنامه کاربردی انتخاب شـده   SGMLدقیق بود که    
های بسیاری صرف     ها، هزینه طلبد و باید برای توسعه این مهارت        کار با آن مهارتهای زیادی را می      

سطوح مختلفی دارد که شامل فهم کامل استاندارد، تحلیـل مـدرک و              SGMLمهارتهای  . کرد
، آموزش کارکنان در کار با پردازشهای طراحی مجدد مدرک و هر ابزار خاص              DTDطراحی  
SGML ش که ممکن است با آن سروکار داشته باشند، انتخاب، تنظیم و نگهداری سیستم پرداز
 .باشد  میSGMLمدرک 

 : عبارتند ازCGML کاربردهای عمده
بزرگ، پیچیده و دارای پدیدآورنـدگان متعـدد         ،SGMLمدارک مناسب کدگذاری با     

باشـند و ترکیبـاتی دارنـد کـه در            این مدارک معموالً در معرض ویرایش گاه به گاه می         . هستند

    



 ۱۴۷  /یدیجیتال کتابخانه در ها داده قالب انتخاب ________________________________

 

اسـتفاده از  . ای متعددی نیـز هـستند  گیرند و خروجی محمله  سایر مدارک مورد استفاده قرار می     
SGML  های کاربردی مدیریت مدارکِ حجیم و بسیار زیاد، با موفقیت تـوأم اسـت                برای برنامه

ــاربرد دارد     ــددی ک ــشهای متع ــی در بخ ــل ورودی و خروج ــاع،  (و در مراح ــنایع دف ــد ص مانن
 ).هوانوردی، و بخشهای داروسازی

 )XML(پذیر  گذاری توسعه زبان نشانه. 2. 4
. ترین بحث در زمینه اسـتاندارد وب شـده          تبدیل به مهم   XMLدر زمان کمتر از دو سال       

XML                      از یک قالب ساده مدرک به یک استاندارد نـسل دوم وب تبـدیل شـده اسـت و اسـاس 
تمام موارد، از بازیابی اطالعات برپایه ابرداده گرفته تا تجارت الکترونیکی و مـدیریت حقـوقی                

. شـود    اسـت و روی وب اسـتفاده مـی         SGMLشده     زیرمجموعه ساده  XML. دهد  را تشکیل می  
XML   نیزماننـدSGML       بیـشتر دسـتوری اســت و صـرفاً مجموعـه برچــسب ثابـت بـرای ایجــاد 

اسـتفاده و   قـسمتهای کـم    XMLدهنـدگان     توسـعه . برچسبها و افزودن ساختار به مدارک نیـست       
 HTMLئــه ســاختار مــدارک از  در اراXML. انــد  را کنــار گذاشــتهSGMLپیچیــده اســتاندارد 

لـذا از نظـر پیچیـدگی در حدفاصـل بـین            . تر است   ساده SGMLباشد، اما در عمل از        تر می   قوی
SGML  وHTML گیرد قرار می .XMLبرای اهداف زیر طراحی شده است : 

 تر روی وب  اجرای آسان-
 تر انواع مدرک  تعریف آسان-
 افزار پشتیبان تر نرم  ایجاد آسان-
 HTMLو  SGMLتقابل با  کنش م-

.  ایـن مـسئله الزامـی نیـست        XMLداشته باشد، اما در مـورد        DTDباید   SGMLمدرک  
XML     برای کار با DTD    یا بدون DTD  در. طراحی شده XML   فاقدDTD،    ساختار مدرک نه

اما وقتـی   . با جمالت واضح بلکه به طور ساده با ساختار مطلق عناصر مدرک تعریف شده است              
کند هیچ راهـی بـرای دانـستن اینکـه            را تجزیه تحلیل می    XML مدرک   XMLربردی  برنامه کا 

 .زیرا عنصر به طور واضح تعریف نشده است. چه رفتاری با عنصر داشته باشد، وجود ندارد
رویکرد جدیدی برای توصـیف سـاختار مـدرک توسـعه داده             XMLبا روی کارآمدن    

هــا، DTDطرحهــایی ماننــد . شــود مــی DTDجــایگزین » طــرح«در ایــن رویکــرد جدیــد، . شــد
الگوهایی برای ساختار رتبه مدارک هستند اما به جای جـاگرفتن در خـارج مـدرک، در فـایلی       

طرحها برای غلبه بـر    .شوند  توصیف می  XMLجداگانه در خود مدارک جای دارند و در قالب          
 XMLفتـه   یا  سازی امکانات تبـادل صـحیح و سـالم داده سـاخت             ها و فراهم  DTDمحدودیتهای  
 .اند طراحی شده
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XML    نیز مانند SGML         بـرای کنتـرل ظـاهر    . کنـد   محتـوا و نمـایش را از هـم جـدا مـی
. پیـشنهاد شـده    XML جهت استفاده با     XSL1مدرک، استاندارد ویژگیهای منبع خروجی به نام        

نـویس    کند و اخیراً پـیش       را باهم ترکیب می    CSS3 و   DSSSL2بندی    این زبان، ویژگیهای قالب   
 استاندارد پیـشنهادی بـرای      org/TR/WD-xsl/ .(Xlink.http://www.w٣(وم آن آماده شده     د

 نوشـته شـد     1999نـویس آن در جـوالی          اسـت کـه اولـین پـیش        XMLپیوند دادن مدارک در     
)http://www.w٣.org/١٩٩٩/٠٧/WD-xlink-١٩٩٩٠٧٢۶.( 

XML  ــه عنــوان زیرمجموعــه ســاده شــده ــسیاری از ویژگیهــای SGML ب  را SGML ب
 آسان سـاختن اجـرای آن بـود، ایـن تـصور      XMLاز آنجا که هدف اصلی از طراحی        . داراست

شـاید ایـن فـرض بـا گذشـت زمـان            . وجود دارد که هزینه کل استفاده از آن پایین خواهد بـود           
باشد تا بـا اطمینـان بتـوان دامنـه       میUnicode استفاده از XMLهدف دیگر طراحی  . تحقق یابد 

بـر   XMLبا وجود رشد سـریع، اسـتفاده از         . ی التین و غیرالتین را کنترل نمود      وسیع کاراکترها 
اسـکیپ از برخـی       های اخیر اینترنت اکـسپلورر و نـت         هرچند نسخه . روی وب رواج کمی دارد    

بـاز هـم    XMLکنند، اما برای پشتیبانی صـحیح مرورگـر، مـدارک          پشتیبانی می  XMLامکانات  
 .تبدیل شوند HTMLباید به 

 : عبارتند ازXMLدهای عمده کاربر
توانــایی اســتفاده گــسترده بــه عنــوان قالــب تبــادل مــدرک روی وب را دارد؛ در مــورد 

کند، نیاز دارند به کـار        فراهم می  HTMLمدارک وب که توصیف ساختاری بیشتر از آنچه که          
ارت ، تجـ  )4مانند چارچوب توصیف منبـع    (های کاربردی بالقوه در توصیف منبع         رود؛ برنامه   می

 .هاست الکترونیک و مدیریت حقوقی مالکیت فکری، در میان سایر حوزه
 )HTML(گذاری فرامتن  زبان نشانه. 3. 4

هر دو زبانهایی برای ایجاد مجموعه برچـسب بـرای مـدارک             XMLو   SGMLهر چند   
خاص است که مجموعـه برچـسبهای ثابـت و           DTD SGMLیک   HTMLیافته هستند،     ساخت

                                                                                                                                  
١. Extensible Style Language 

2. Document Style Semantics and Specification Language :   ۀ اسـتاندارد در حـال تهیـISO  کـه 
. کند  بندی خاص بیان می     مفاهیمی از قطعۀ هنری با کیفیت باال را در روشی مستقل از سیستمها یا فرایندهای قالب               

 )188. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، . ( استSGMLاین استاندارد تکمیلی برای 
3. Cascading Style Sheets :مربـوط بـه   ویژگـی  . های پـشت سـر هـم و مـشبک     برگهHTML   کـه توسـط 

هـای    دهد تـا برگـه       و کاربران آن امکان می     HTMLتوسعه یافته و به نویسندگان اسناد       ) W٣C(کنسرسیوم وب   
 )93. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، ... ( خود متصل نمایندHTMLمشبک را به اسناد 

۴. Resource Definition Framework  
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ایـن عناصـر    . سازد  کند، فراهم می    را توصیف می   HTMLو ساختار مدرک    معماری که عناصر    
از آنجـا کـه هـدف اصـلی         . شامل اقالمی مانند عناوین، پاراگرافهـا، اسـتنادات و لیـستها هـستند            

HTML                 افـزودن برچـسبهایی کـه      نیز جداسازی محتوا از ترکیب صفحه بـود، در طـول زمـان بـا
 .تضعیف شد HTMLند، ویژگی مستقیماً با ظاهر مدرک سر و کار داشت

 دارای چهــار URLســاختار . شــود  انجــام مــیURLاز طریــق  HTMLایجــاد پیونــد در 
باشد که شامل پروتکـل در حـال اسـتفاده، نـشانی رایانـه، مـسیر مـدرک و نـام فایـل                قسمت می 

 ).http://www.ifla.org/VI/۵/udt.htmمانند (مدرک است 
HTML       در بسیاری از ویژگیها باSGML   وXML  خوان است    ماشین. باشد   مشترک می

.  هستند به طور گـسترده وجـود دارنـد   HTMLسازی که قادر به تشخیص       و در موتورهای نمایه   
ماننـد  . یکی از تفاوتهای موجود این است که ظـاهر مـدرک بـستگی بـه عوامـل متعـددی دارد                   

ای اضـافی بـه کـار       ، هر یک از برچسبه    HTMLکنش متقابل برچسبهای به کار رفته در ساختار         
. ریزی مرورگر خاص برای نمایش متن در درون برچسبها          رفته در ترکیب صفحه و روش برنامه      

مطـابق  . در مرورگرهای مختلف کمی متفـاوت ظـاهر خواهـد شـد            HTMLبنابراین یک برنامه    
به ایـن   . ساده و پیش پا افتاده است     ،  HTMLاستانداردهای نشر رومیزی، ترکیب صفحه مدرک       

 تبـدیل   HTML تولیـد شـده و بـه         DTPپـرداز یـا       کـه وقتـی مـدارک بـا سیـستمهای واژه          معنی  
بـا ایـن وجـود، سـادگی        . رود  بندی پیـشرفته صـفحه از بـین مـی           شوند، عمده قسمت ترکیب     می

HTML                          یکی از عـواملی اسـت کـه وب را تبـدیل بـه مخـزن بزرگـی از اطالعـات بـا سـاختار
HTMLــشانه .  کــرده ــادگیری و اجــرای ن ــزار ارزان. آســان اســت HTMLری گــذا ی قیمــت  اب

تـرین قالـب مـدرک روی اینترنـت          معمـول  HTMLاکنـون   . فراوان است  HTMLگذاری    نشانه
 .باشد می

 : عبارتند ازHTMLکاربردهای عمده 
استفاده گسترده به عنوان زبان نشر روی وب؛ صفحات اصلی وب یا صفحات مـدیریتی               

های کـاربری پایگاههـای اطالعـاتی و     پیوند دارند؛ رابط) PDFمانند (که به سایر انواع مدارک    
 .فهرستهای کتابخانه

هـای   در ادامۀ مقالۀ خود، کل مطالب یاد شـده در صـفحه  ) ١٩٩٩ ،Cleveland(کلولند 
 خالصـه کـرده     5 و   4قبل در خصوص ویژگیهای قالبهای مـدارک الکترونیکـی را در جـداول              

 .است
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 TIFF ،GIF ،JPEG ،ASCII ،RTF(ارک الکترونیکی خالصه ویژگیهای قالبهای مد. 4جدول 
 )PostScriptو

 -TIFF GIF JPEG ASCII RTF Post ویژگیها
Script 

 نیست هست هست نیست نیست نیست خوان بودن ماشین
 دارد دارد ندارد دارد دارد دارد کاراکترهای چندزبانه
 دارد تاحدودی ندارد دارد دارد دارد حفظ ترکیب صفحه

 دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد  ویرایشقابلیت

بسیار  کوچک متوسط بزرگ اندازه فایل
 کوچک

بسیار 
 بزرگ کوچک

 هست هست هست نیست امکان دارد امکان دارد ای چندصفحه
 نیست نیست نیست نیست نیست نیست یافته ساخت

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ای چندرسانه
 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد پیوندهای پشتیبان
 ضعیف خوب خوب خوب خوب ضعیف نمایش صفحه

 خوب خوب خوب خوب خوب خوب پرینت
پذیری برای  دسترس

 نیست هست هست نیست نیست نیست موتورهای جستجوی اینترنت

پایین ـ پایین ـ متوسط هزینه تمام شده
 پایین پایین پایین پایین ـ متوسط متوسط

 متوسط کم زیاد زیاد زیاد کم ان کاربرد در اینترنتمیز
میزان کاربرد توسط سایر

 زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد زیاد های کاربردی برنامه
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تصویری،  PDF خروجی برنامه کاربردی، PDF(خالصه ویژگیهای قالبهای مدارک الکترونیکی  . 5جدول 
PDF ،تصویر و متن PDF  ،معمولیSGML ،XML ،HTML( 

 ویژگیها
PDF 
app. 

Output
PDF 

Image 
PDF 

Image + 
Text 

PDF 
Normal SGMLXML HTML

 هست هست هست هست هست نیست هست خوان بودن ماشین
کاراکترهای 
 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد چندزبانه

حفظ ترکیب 
به تنهایی  دارد دارد دارد دارد صفحه

 ندارد
به تنهایی 
 تاحدودی ندارد

 دارد دارد دارد دارد دارد ندارد دارد قابلیت ویرایش
 کوچک کوچک کوچک متوسط متوسط متوسط کوچک اندازه فایل
 هست هست هست هست هست هست هست ای چندصفحه
 هست هست هست نیست نیست نیست هنوز نیست یافته ساخت

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ای چندرسانه
 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد پیوندهای پشتیبان
 خوب ؟؟ ضعیف خوب خوب خوب خوب نمایش صفحه

 مناسب خوب خوب خوب خوب خوب خوب پرینت
پذیری برای  دسترس

موتورهای جستجوی 
 اینترنت

 هست نیست نیست ؟؟ ؟؟ نیست ؟؟

 پایین متوسط باال پایین پایین پایین پایین هزینه تمام شده
میزان کاربرد در 

در حال  در حال رشد اینترنت
 رشد

در حال 
 زیاد کم کمدر حال رشد رشد

میزان کاربرد توسط
های  سایر برنامه
 کاربردی

در حال  در حال رشد
 رشد

در حال 
 ـ ـ ـدر حال رشد رشد

 

    



    



 
 
 

 فصل پنجم

 بيني هزينه توليد و نگهداري مجموعه ديجيتالي پيش

 مقدمه
 سازی های دیجیتال تحلیل هزینه

 های نگهداری و ماندگاری منبع نههزی

    



    



 

 مقدمه
بَر است و باید تمام جوانب کار         تبدیل مجموعه موجود به کتابخانه دیجیتالی بسیار هزینه       

در بیشتر موارد، دیجیتالی کـردن منـابع فقـط بـا یکبـار هزینـه                . قبل از شروع طرح سنجیده شود     
 .ائم داردشود بلکه نیاز به پشتیبانی مالی د کردن اولیه محقق نمی

 دانــشگاه ییــل بــرای Cushing/Whitney مــیالدی طرحــی در کتابخانــه 2000در ســال 
 در زمینـه جراحـی اعـصاب        1900 و اوایـل     1800های مربوط به اواخر سده        سازی مقاله   دیجیتال
 هدف از اجرای این طرح را سنجش زمان و هزینه صـرف شـده   )٢٠٠٢ ،Bauer(باور . اجرا شد

 مـیالدی   2002نتایج این طرح درآوریـل سـال        . ها عنوان کرده است      مقاله برای دیجیتالی کردن  
 مقالـه بـا اسـتفاده از    13.  منتـشر شـد  2 در نـشریه انجمـن کتابـداری پزشـکی      1توسط کاتلین باور  

لهای متنـی بـه دسـت آمـده بـا دقـت             یاسکن شده و فا   ) OCR(ها    نویسهص نوری   یافزار تشخ  نرم
زمـان صـرف شـده بـرای کپـی، اسـکن و             . گردیـد ح  خوانی و بـه صـورت دسـتی اصـال          دوباره
 12/4) ریو تـصاو  ه  کل صفح  (صفحهی هر   زااه  نه ب یمتوسط هز . خوانی و اصالح ثبت شد     دوباره

باال بودن  . است ر مطالعات مشابه  یارقام به دست آمده از سا     باالتر از   ن رقم   یا. دالر به دست آمد   
 ازیـ نو  بودنـد ادی یر زی تصاوها دارای هنکه مقالیاول ا: توان ناشی از دو علت دانست نه را می یهز
ن یـ اری از ا  ین بـس  یت پـائ  یـ فیمی و ک  یدوم فونتهـای قـد    . داشـتند شتری  ی مراحل ب  انجام دقت و    به

تالی کردن هر مقاله یجینه برای د  یمتوسط هز . کرد می را با مشکالتی مواجه      OCRند  ی فرا ها  همقال
 .ه دست آمد دالر ب46/84

ریـزی و تـأمین بودجـه بـرای      نکاتی که بـه هنگـام برنامـه   ) ١٩٩٩ ،Puglia(از نظر پاگلیا 
 :طرحهای تصویرسازی دیجیتالی باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از

سـازی؛ نگهـداری و       فهرستنویسی، توصیف و نمایـه    : سازی؛ تولید ابرداده    انتخاب؛ آماده 

                                                                                                                                  
١. Kathleen Bauer  
٢. JMLA: Journal of the Medical Library Association  
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نتـرل کیفیـت تـصاویر و ابـرداده؛         سازی؛ ک   ؛ دیجیتال 1ها  حفاظت از شیء فیزیکی؛ تولید میانجی     
 .ساختار فنی؛ نگهداری دائمی تصاویر و ابرداده

معمـوالً بـه عنـوان بخـشی از     ) نگهداری دائمی تصاویر دیجیتالی و ابرداده(آخرین نکته   
شوند و بهتر  رو می مؤسسات با آن روبهکـه   ای است     اما مسئله . آید  های طرح به حساب نمی      هزینه

 .آن را در نظر داشته باشنداست از ابتدای کار 
های مختلف طرحهای تـصویرسازی       بینی هزینه   ریزی و پیش    مقاله مفیدی در زمینه برنامه    

 RLG Worksheet for Estimating Digital Reformatting Costs2دیجیتـالی بـا عنـوان    
ی هـا   یکی دیگر از مطالعات اخیر صورت گرفته درباره هزینه کـه نگرشـی بـه جنبـه                . منتشرشده

 The Cost of Digital: های طرحهای تصویرسازی دیجیتالی دارد عبـارت اسـت از   مختلف هزینه

The Social and Economic Implications of the Production: Image Distribution، Distribution 

f Image Dataand Usage o3 تهیه شده توسط هوارد بسر و رابرت یاماشیتا. 
امـا  . های ایجاد و توزیع تصاویر دیجیتالی از منابع هنری است           این گزارش، درباره هزینه   

بسیاری از نکات ذکر شده در رابطه با هزینه تا حدودی در سایر انـواع طرحهـای تـصویرسازی                   
هـای توسـعه و       هزینـه ن مقالـه مـذکور دربـاره کـاهش          پدیدآورنـدگا . دیجیتالی نیز کـاربرد دارد    

رسند کـه مقـرون       نگهداری مجموعه تصاویر دیجیتالی در طول زمان مطمئن نیستند و به این نتیجه می             
 .صرفه بودن دسترسی دیجیتالی در مدت زمان کوتاه مقدور نیست به

 سازی های دیجیتال تحلیل هزینه
گویـد هزینـه هـر        ی چقدر است؟ پاگلیـا مـی      هزینه واقعی طرحهای تصویرسازی دیجیتال    
توانند مرجعی    کنیم که می    هایی می   آوری داده   طرح با طرح دیگر فرق دارد اما ما شروع به جمع          
. هـا باشـند     هـای طرحهـای خـاص بـا ایـن داده            برای تشخیص هماهنـگ بـودن یـا نبـودن هزینـه           

ا در تعـدادی از طرحهـای       های برآورد شده و واقعی و نیـز درصـد آنهـ              هزینه 11 تا   6جدولهای  
 5های خاص ، متوسط هزینه4ها توجه داشته باشید که متوسط کل هزینه . دهند  مختلف را نشان می   

اند و به همین علـت       های نسبتاً مختلفی محاسبه شده      و متوسط درصدهای خاص از مجموعه داده      
ی خـاص بـه بـیش از    ها درنتیجه متوسط هزینه. خورند ها در تمام طرحها به چشم نمی     تمام هزینه 

                                                                                                                                  
١. Intermediated 
٢. RLG Worksheet for Estimating Digital Reformatting Costs, ١٩٩٧. Available at: 
http://www.rlg.org/preserv/RLGWorksheet.pdf. Accessed July ٢٠٠ ,٣١۴. 
٣. Besser, Howard; Yamashita, Robert. The Cost of Digital Image Distribution: The 
Social and Economic Implications of the Production, Distribution and Usage of Image 
Data. ١٩٩٨. Available at: http://sunsite.berkeley.edu/Imaging/Databases/١٩٩٨mellon/. 
Accessed August ٢٠٠ ,١۴. 
۴. Average Overall Costs 
۵. Individual Average Costs 
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هـای تعـدیل      متوسـط «. رسند   درصد می  100ها و درصدهای خاص به بیش از          متوسط کل هزینه  
هـای طرحهـای خـاص بـه طـور معنـاداری              هزینه. شوند  های طرح خاص نمی      شامل هزینه  1»شده

دادند و به هنگام قرار گـرفتن در نمـودار سـتونی متنـاوب خـارج از       میزان متوسط را افزایش می 
های  ، متوسط کل هزینه]دالر[های نشان داده شده در کروشه،       هزینه. شدند  یع نرمال واقع می   توز

ارقـام  . انـد   درصد تعدیل شده100، در [%]درصدهای نشان داده شده در کروشه،  . خاص هستند 
این منـابع شـامل مـوارد زیـر و سـایر            . اند  متوسط کل و تعدیل شده از چند منبع گردآوری شده         

  :نابع منتشر شده استطرحها و م
- Library of Congress' National Digital Library/Ameritech Competition، 

Round One، (١٩٩۶) and Three (١٩٩٩) 
- The National Archives and Records Administration's Electronic Access 

Project (NARA-EAP)، completed in April ١٩٩٩ 
 های تولید هر تصویر در طرحهای تصویرسازی دیجیتالی  هزینهمتوسط . 6جدول 

 LC/Ameritech فرایندها
١٩٩۶ NARA-EAPمتوسط تعدیل  هزینه کل

 شده
  دالر15/6  دالر50/6 2 دالر60/7  دالر60/6 سازی دیجیتال

تخمین بیش از   دالر40/12 تولید ابرداده
  دالر7  دالر25/9  دالر60/7

  دالر10/10  دالرN/A 40/13 وارد باالشامل م 3سایر موارد
 60/12تخمین بین   دالر19 مجموع

  دالر60/17تا 
45/23] 15/29[

 دالر
65/17] 25/23 [

 دالر
 25 45 200 40 4تعداد تصویر در هر روز

دهد کـه در      تواند کامالً متفاوت باشد، این جدول نشان می         اگرچه دامنه واقعی اعداد می    
 :شوند موارد زیر شکسته میها به  مجموع، هزینه

 ) درصد کل هزینه32( یک سوم هزینه مربوط به تبدیل دیجیتالی است -
شامل فهرستنویسی،  . شود   تقریباً کمتر از یک سوم هزینه برای تولید ابرداده صرف می           -

 ) درصد کل هزینه29(سازی  توصیف و نمایه
د مـدیریت و کنتـرل کیفیـت     تقریباً بیش از یک سوم هزینه صرف سـایر فعالیتهـا ماننـ            -

 ) درصد کل هزینه39(شود  می

                                                                                                                                  
١. Adjusted Average 

سازی تصویر شامل ایجاد نسخه اصلی، دستیابی و فایلهای سرانگـشتی، سـرعنوان فایـل و داده       های فراهم    هزینه .2
 .ولیه و پشتیبان استردیابی و ذخیره روی محمل ا

 .سازی منابع، بازنگری، کنترل کیفیت و مدیریت طرح است  شامل تعیین و آماده.3
سـازی احتمـاالً در    های خاص طرح ماننـد دیجیتـال   جنبه. تعداد متوسط تصاویر در هر روز در طول انجام طرح  . 4

 . گیرد مدت زمان کوتاهتر و با میزان تولید باالتر انجام می
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سـازی مـدارک متنـی در         های برآورد شده و منتشر گردیده بـرای دیجیتـال           برخی هزینه 
ترین حالت برای مدارک چاپ شده با کیفیت خوب هستند،            قالب فایلهای تک بیتی که مناسب     

 1:عبارت است از
  سال10ید و نگهداری به مدت  دالر برای هر صفحه جهت تول34/0 تا 31/0 -
 دالر اضافه بر هزینه یاد شده به ازای هر صفحه جهت تهیـه نـسخه پـشتیبان روی         12/0 -

ــه    ــی رایان ــروفیلم خروج ــا COM(2(میک ــا 43/0 ی ــت    46/0 ت ــفحه جه ــر ص ــه ازای ه  دالر ب
  سال10 و ذخیره برای مدت COMسازی، تولید  دیجیتال

. هـا اسـت     ی در حال متناسب شـدن بـا تعـداد داده          سازی و نگهداری دائم     هزینه دیجیتال 
در زیـر هزینـه     . بنابراین هزینه تولید و نگهداری فایلهای تـصویری بزرگتـر، بیـشتر خواهـد بـود               

 :شود سازی با توجه به اندازه فایلها باهم مقایسه می دیجیتال
 دالر  34/0 تـا    31/0بـین   )  کیلوبایت 75-100با اندازه متوسط    ( تصاویر متنی تک بیتی      -

 هزینه در پی خواهد داشت؛
  دالر است؛60/7 مگابایت، 10با اندازه متوسط  NARA-EAP هزینه فایلهای اصلی -
 دالر  20 مگابایـت،    70 بـه طـور متوسـط        NARA-EAP هزینه مدارک با اندازه بزرگ       -

 40 مگابایت با هزینه     300بزرگترین فایل تولید شده     (جهت اسکن از طریق برنامه میانجی است        
 ؛) دالر برای اسکن از طریق برنامه میانجی بود50تا 

 دالر به ازای هر 2 مگابایت، 18دی با اندازه متوسط   هزینه عکس تبلیغاتی تصاویر سی -
ازای هر مگابایت اندازه فایل اسکن شده نهـایی            دالر به  1اسکن از طریق برنامه میانجی، بیش از        

 .برای اسکن سفارشی است

 های مختلف منابع  مقوله زینهمتوسط ه. 7جدول 

 های ترکیبی مجموعه فرایندها
 3)به ازای هر مورد(

 اقالم منفرد
 4)به ازای هر صفحه(

  عکسهای مجموعه
 )به ازای هر عکس(

 ها جزوه/ کتابها 
 )به ازای هر صفحه(

  دالر30/4  دالر60/7  دالر30/5  دالر35/9 سازی دیجیتال
  دالر60/5  دالر85/5  دالر40/10  دالر60/10 تولید ابرداده
  دالر55/3  دالر45/13  دالر20/17  دالر40/11 سایر موارد
 دالر] 45/13 [35/8 دالر] 90/26 [30/19 دالر] 90/32 [55/29 دالر] 35/31 [45/24 مجموع

                                                                                                                                  
١. Kenney, Anne R. ۱۹۹۴ Digital to Microfilm Conversion: A Demonstration Project, -۱۹۹۶, 
http://www.library.cornell.edu/preservation/com/comfin.html. Accessed November ٢٠٠ ,٣٠۴. 

ه منظور میکروفیلمی است که قادر به ضبط داد.  استComputer-Output MicroFilmعالمت اختصاری . 2
 ).119. ص: 1378فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، (باشد  می] رایانه[از 
 .ترکیبی از متن، عکس و سایر منابع که هزینه آنها به ازای هر مورد محاسبه شده است. 3
 های خطی اقالم خاص مانند مجموعه نسخه. 4
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 های مختلف منابع متوسط درصدهای هزینه به ازای مقوله . 8جدول 

 فرایندها
های ترکیبی  مجموعه

 صدبه در
 )به ازای هر مورد(

اقالم منفرد به 
 درصد

 )به ازای هر صفحه(

های عکس به  مجموعه
 درصد

 )به ازای هر عکس(

ها به  جزوه/ کتابها 
 درصد

 )به ازای هر صفحه(
 ]47 [49 ]27 [28 15 ]34 [37 سازی دیجیتال

 ]25 [26 ]27 [28 40 ]30 [32 تولید ابرداده

 ]28 [29 ]46 [48 45 ]36 [39 سایر موارد

 100 100 100 100 مجموع

سازی متون نیـز مـتن قابـل          عالوه بر تولید تصاویر دیجیتالی، برخی از طرحهای دیجیتال        
هـا    افـزار تـشخیص نـوری نویـسه         جستجو از طریق تایپ دوباره اطالعات و یا بـا اسـتفاده از نـرم              

)OCR ( کنند  تولید می) . های    متوسط هزینهOCR       بـا اسـتفاده از      شامل ترکیبی از طرحهـاOCR 
های گزارش شده برای این دو رویکـرد را نـشان     هزینه9جدول  ). خام و داده اصالح شده است     

 .دهد می
 ها و درصدهای نسبی تولید فایلهای متنی قابل جستجو متوسط هزینه. 9جدول 

 فرایندها
هزینه تایپ دوباره 

 متن
 )به ازای هر صفحه(

میزان درصد برای 
 تایپ دوباره متن

 )به ازای هر صفحه(
 OCRهزینه 

 )به ازای هر صفحه(
میزان درصد 

 OCRبرای 
 )به ازای هر صفحه(

 ]38 [42  دالر20/1 ]30 [31  دالر50/3 1سازی دیجیتال

 ]31 [35  دالر45/1 18  دالر4 تولید ابرداده

 ]31 [34  دالر40/1 ]52 [53  دالر90/3 سایر موارد
 100 دالر] 05/4 [40/4 100 دالر] 40/11 [80/8 مجموع

بینی هزینه برای مؤسسات مـؤثر باشـد، امـا            تواند در ارزیابی پیش     ارقام متوسط هزینه می   
هـا در بـاالترین حـد         طرحهای بسیار کمی در دنیای واقعی در حد متوسط خواهند بـود و هزینـه              

 گـزارش شـده     های   دامنه هزینه  10جدول  . رسند  تری به نظر می     های معقول   دامنه یاد شده، هزینه   
گونه   همان. دهد  سازی را نشان می     توسط تعدادی از مؤسسات در مراحل مختلف فرایند دیجیتال        

 .های واقعی و برآورد شده به طور قابل توجهی متفاوت هستند که مشخص است، هزینه
                                                                                                                                  

 و در مـورد تـشخیص نـوری کـاراکتر           سازی عبارت است از تایپ دوباره مـتن         در مورد تایپ دوباره، دیجیتال    . 1
 .OCRسازی عبارت است از اسکن تصاویر و سپس  دیجیتال
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 سازی های گزارش شده در فرایندهای مختلف دیجیتال دامنه هزینه. 10جدول 
های  مقوله
 یساز دیجیتال

 سازی دیجیتال
 )به دالر(

 تولید ابرداده
 )به دالر(

 سایر موارد
 )به دالر(

 های کل هزینه
 )به دالر(

 85/1-45/96 45/0-20/50 75/0-65/34 25/0-80/19 بینی کل هزینه پیش
بینی هزینه  پیش

 85/1-45/42 45/0-15/28 75/0-25/17 25/0-65/16 تعدیل شده
های  مجموعه

 25/3-50/40 50/4-55/21 85/2-25/17 45/3-50/16 ترکیبی

 10/23-80/35 60/7-15/28 75/5-85/12 90/1-8 اقالم منفرد
 20/5-45/42 35/3-65/24 85/4-45/6 30/2-65/16 عکسها

 60/4-40/14 35/1-90/6 50/1-10/11 10/2-10/6 ها جزوه/ کتابها 
متن دوباره تایپ 

 حدود استداده مداده محدود است 35/2-70/5 55/2-5 شده

OCR 60/3-25/0 40/2-75/0 10/2-40/0 65/7-85/1 

سـازی انـواع       نگاهی کلی به میزان نسبی هزینه در هـر مقولـه جهـت دیجیتـال               11جدول  
سیمون تانر و جوان المکـس اسـمیت        . مختلف منابع برای تولید فایلهای متنی قابل جستجو دارد        

رآورد هزینـه بـا اسـتفاده از پارامترهـای         در انگلـستان، رویکـرد مـشابهی بـه بـ           HEDS1از مرکز   
 ارائـه   1999مختلف داشتند که آن را در یک مقالـه در همـایش علـوم انـسانی منـابع دیجیتـالی                     

 The HEDS Matrix of Potential Cost"مقالـه پدیدآورنـدگان مـذکور بـا عنـوان      . دادنـد 

Factors"2  ،یهـای اسـکن گرفتـه تـا        سـازی از ویژگ     های مختلف دیجیتـال     های نسبی زمینه    هزینه
 .کند سازی و اندازه فایلهای به دست آمده را باهم مقایسه می مراحل فرایند دیجیتال

 های صورت گرفته درباره متوسط کل هزینه بینی ای میزان هزینه نسبی بر اساس پیش مطالعه مقایسه. 11جدول 

 های کل زینهه سایر موارد تولید ابرداده سازی دیجیتالسازی های دیجیتال مقوله
 نسبتاً باال پایین نسبتاً باال باال های ترکیبی مجموعه

 باال باال نسبتاً باال پایین اقالم منفرد
 پایین متوسط پایین نسبتاً باال عکسها

 پایین پایین پایین پایین ها جزوه/ کتابها
 پایین پایین پایین پایین متن دوباره تایپ شده

OCR خیلی پایین خیلی پایین خیلی پایین خیلی پایین 

                                                                                                                                  
١. Higher Education Digitization Service 
٢. Tanner, Simon; Smith, Joanne Lomax. Digitisation: How Much Does it Really 
Cost?. September ١٩٩٩, p.٧. 
http://heds.herts.ac.uk/HEDCinfo/Papers/drh٩٩.pdf. 
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 های نگهداری و ماندگاری منبع  هزینه
هـای دیجیتـالی      هـای نگهـداری تـصاویر و داده         الگوهای اندکی در زمینه تخمین هزینـه      

 چارلز لوری و دنیس ترال تخمـین        1996در  . منتشر شده که به طور قابل توجهی متفاوت هستند        
 بار از منابع کاغذی معادل آنها گرانتر 16جیتالی زدند که هزینه نگهداری و دسترسی فایلهای دی

 انجـام داد،  2»حکومـت فـدرال دربـاره آژانـس حفاظـت محـیط زیـست       «ای کـه      مطالعـه . 1است
اندازی، نیروی انسانی و نگهداری ساختار شبکه و داده دیجیتـالی در              مشخص کرد که هزینه راه    

 .3باشد  میگذاری اولیه  برابر میزان سرمایه5 سال اول، بیش از 10
و ) هستند) offline(که ناپیوسته (دو سال پیش، هزینه نگهداری فایلهای تصویری اصلی     

 50 سـال اول     10 در طـول     NARA-EAPبـرای   ) هستند) online(که پیوسته   (فایلهای دسترسی   
 :بودجه شامل موارد زیر بود. گذاری اولیه تخمین زده شد  درصد سرمایه100درصد تا 
  دالر940000     سازی  دیجیتال 
  دالر800000     ارتقای شبکه 
  میلیون دالر5/2   توسعه پایگاه اطالعاتی سفارشی 

 برابر بیـشتر  5/2گیرد،  نویسی سفارشی را دربرمی  هزینه توسعه پایگاه اطالعاتی که برنامه     
ــالی اســت   ــصویرسازی دیجیت ــرای ت ــه صــرف شــده ب ــزان هزین ــه ارتقــای  . از می ــین هزین همچن

، تقریبـاً برابـر هزینـه       )online(هـای فایـل جهـت سـازگاری بـا تـصاویر پیوسـته                 هندهد  سرویس
در بیـشتر مواقـع، هزینـه سـاختار اصـلی فنـاوری اطالعـات جـدای از                  . باشـد   سازی مـی    دیجیتال

هـای ارتقـای شـبکه و توسـعه پایگـاه             بنـابراین هزینـه   . شـود   سازی تنظـیم مـی      طرحهای دیجیتال 
اگـر  . لی نگهداری طوالنی مـدت تـصاویر دیجیتـالی نقـشی ندارنـد            اطالعاتی در برآوردهای ما   

های ساختاری در این برآوردها گنجانده شود، تخمینهای استناد شده در زیر به طور قابـل                  هزینه
 .توجهی باال خواهند رفت

 سال بعـد  10 برای   EAP جهت نگهداری تصاویر     1999برآورد مالی انجام شده در سال       
 :نی شده استبی به ترتیب زیر پیش

کپی دیسکهای جدید دو بار در      : نگهداری حداقل یک نسخه از فایلهای اصلی شامل       . 1

                                                                                                                                  
١. Lowry, Charles; Troll, Denise. Virtual Library Project. Serials Librarian, NASIG 
Proceedings: Tradition, Technology, and Transformation, Part ١, Vol. ٢٨, No. ٢-١, 
١٩٩۶. 
٢. Federal Government Study, from the Environmental Protection Agency 
٣. EPA Superfund Document Management System Concept, ١٩٩١. 
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 10 دالر به ازای هر تصویر در هر کپـی؛ تبـدیل قالـب فایـل یکبـار در           95/1 تا   45/0 سال از    10
 . دالر به ازای هر تصویر80/0سال 

 دالر  45/1 تـا    50/0:املدسترسی و سرانگشتی شـ    ) online(نگهداری فایلهای پیوسته    . 2
 .به ازای هر مگابایت برای هر سال

 14 سـال اول یـا   10 دالر بـه ازای هـر تـصویر بـرای     70/4 تا 70/1مجموع این دو هزینه     
 .است)  دالر583000 تا 211000( درصد هزینه اولیه به ازای هر تصویر 38درصد تا 

 روی میکـروفیلم    Cornell رویکرد دوم استفاده از الگوی هزینه ارائه شـده در گـزارش           
ایـن الگـو برآوردهـای مـالی نگهـداری، کـه از             . خواهـد بـود   ) COM(تولید شده توسط رایانه     

 دالر به ازای هـر مگابایـت در سـال           11/0 تا   10/0آوری شده، را در گستره        چندین مطالعه جمع  
ه ازای   دالر بـ   62/10 تـا    NARA-EAP 65/9برآورد هزینه نگهداری فایلهای     . دهد  گزارش می 

 55ایـن یعنـی     .  دالر اسـت   3/1 میلیون تـا     2/1 سال اول خواهد بود که در کل         10هر تصویر در    
 . درصد هزینه اولیه به ازای هر تصویر60درصد تا 

ای بــه شــرکتهای بازرگــانی جهــت نگهــداری تــصاویر  رویکــرد ســوم پرداخــت هزینــه
لگـوی پیـشنهاد شـده تجـاری بـرای      یک نمونـه ا . های همراه آنها خواهد بود     دیجیتالی و ابرداده  

 :خدمات بازرگانی جهت نگهداری فایل عبارت است از
 درصد؛ نگهداری 27 درصد؛ استهالک قابلیت ذخیره دیسک، 62ذخیره نسخه پشتیبان، 

 . درصد11افزار،  سخت
هـا   های چندگانه فایلها جهت امنیت و بهبـود داده      این محاسبات با فرض نگهداری نسخه     

بنابراین حتی با وجود کـاهش      . االترین درصد هزینه نگهداری، نیروی انسانی است      ب. انجام شده 
هـای    ، هزینه )بینی شده    درصد در سال پیش    5/37که به میزان    (های ذخیره دیجیتالی      مداوم هزینه 

تـوان سـومین بـرآورد را بـر      با استفاده از ایـن درصـدها مـی       . کل همچنان در حال افزایش است     
 سـال اول    10 دالر به ازای هر تصویر برای        40/39 تا   60/13دمات بازرگانی   اساس استفاده از خ   

 7/1(باشـد      درصد هزینه اولیه به ازای هر تصویر مـی         224 درصد تا    77استخراج کرد که معادل     
 140 تـا  30/48های ذخیره دیجیتالی کـاهش نیابـد، ارقـام     اگر هزینه).  میلیون دالر 9/4میلیون تا   

 میلیـون تـا     6( سـال اول     10 درصد هزینه اولیه به ازای هر تـصویر در           796ا   درصد ت  275دالر یا   
 .خواهند بود)  میلیون دالر4/17

های انجام شده بـرای هزینـه نگهـداری           بینی  با توجه به اختالف گسترده موجود در پیش       
بـه   درصـد هزینـه اولیـه        100 درصد تـا     50ریزی    های همراه آنها، برنامه     تصاویر دیجیتالی و داده   

 سـال   10جهت نگهداری در    ) که حد متوسط برآوردهای صورت گرفته است      (ازای هر تصویر    

    



 ۱۶۳  /دیجیتالی مجموعه نگهداری و تولید هزینه بینی پیش __________________________

 

 درصد هزینه اولیه به ازای هـر تـصویر   10 درصد تا 5این یعنی . رسد اول هنوز منطقی به نظر می  
 .شود گرچه اساساً کپی فایل و تبدیل آن ساالنه انجام نمی. در هر سال

توان در نظر گرفت تا دسترسـی         صویرسازی دیجیتالی می  نمونه جالب دیگری نیز برای ت     
و بهبود فرایند تجاری را آسان سازد، اما ممکن است رویکرد چنـدان مناسـبی بـرای نگهـداری                   

 توسـط انجمـن مـدیریت       1998در مـرور انجـام گرفتـه در سـال           . طوالنی مدت اطالعات نباشد   
 سال آینده تأثیر خواهد 2درک در  فناوری که بر مدیریت م10 از AIIM(1(تصویر و اطالعات 

توسـط  » COMهای دیـسک نـوری بـا میکـروفیش            جایگزین کردن نظام  «گذاشت، مورد پنجم    
 .دانند آور می شرکتهایی بود که هزینه نگهداری دیجیتالی را سرسام

هـایی کـه در زمینـه هزینـه طرحهـای تـصویرسازی دیجیتـالی بیـان شـد             از مجموع گفته  
 :جه گرفت کهگونه نتی توان این می

مؤسسات تنها قادر خواهند بود نگهداری تصاویر دیجیتـالی مـورد اسـتفاده را توجیـه                . 1
 کنند،

 مؤسسات نیاز به تحلیل هزینه ـ سودمندی برای تعیین میزان ضرورت استفاده دارند، . 2
تر و خطر     های اصلی یا میکروفیلم، عمر طوالنی       ذخیره آنالوگ مانند نگهداری نسخه    . 3

  برای نگهداری طوالنی مدت را در پی خواهد داشت،کمتر
رویکردهای دوگانه، استفاده از چند فناوری برای باال بردن مزایا و به حداقل رساندن              . 4
 .باشد ها، تقریباً در حال گسترش است و مفید نیز می های سایر فناوری نارسایی

 

                                                                                                                                  
١. Association of Image and Information Management  
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 مقدمه 

 را اینترنت را فهرستنویسی کنیمچ
 کند چه کسی اینترنت را فهرستنویسی می

 های وب دشوار است چرا فهرستنویسی سایت
 SGMLمارک، ابرداده، 

 بندی و اینترنت رده
 طرحها و ابزارهای فهرستنویسی منابع اینترنت

 ای بردادهاانواع طرحهای 

    



    



 

 مقدمه
 ،در یکی دو دهه اخیر: گوید می) Sibley ،1383 (1العابدینی به نقل از سیبلی      حاجی زین 

هـا، از جملـه ابزارهـایی را کـه بـا آنهـا کـار                  فناوری اطالعات روش کار کتابداران در کتابخانه      
در چنـد سـال   . پردازند، تغییر داده است     کنند و نوع موادی را که با آنها به ارائه اطالعات می             می

.  شتابی فراوان به یک منبع اطالعاتی ممتاز تبدیل شد         اخیر تغییرات، بسیار سریع بود و اینترنت با       
. انـد    یا نه، بـه تعمـق پرداختـه        داردها وجود     برخی در این باره که آیا در آینده نیازی به کتابخانه          

اما آنان به این نکته توجـه       . نخواهد بود اند که واقعاً به وجود فهرستنویسان نیازی          برخی نیز گفته  
گوینـد و     آمـد مـی     های نوین از صمیم قلـب خـوش          کتابداران به فناوری   اند که بسیاری از     نکرده

کننــد و بــه ســازماندهی و   مهارتهایــشان را وارد عــصر اطالعــات مــی،بــسیاری از فهرستنویــسان
 !پردازند فهرستنویسی اینترنت می

 چرا اینترنت را فهرستنویسی کنیم؟
آیـا واقعـاً    کنـد کـه        مـی  ایـن سـؤال را مطـرح      ) 1383(العابـدینی     ، حـاجی زیـن    در ادامه 

هـای وب بـه تنهـایی کـافی           فهرستنویسی اینترنت عملی است؟ آیا موتورهای جستجو و صـفحه         
 3 و پاتریـک کلمـسون     2تیلـور .  انجـام شـد، آرلـن جـی        1995نیستند؟ در تحقیقـی کـه در سـال          

آنها ضـعفهای موتورهـای جـستجو را بـه          . 4موتورهای جستجو و فهرستها را باهم مقایسه کردند       
 :این صورت بیان نمودند

                                                                                                                                  
١. Brenda Parris Sibley. Cataloging Internet Resources:Organizing the Web in the Local Library 
and Beyond. July ١٩٩٨ ,٧. Available at: http://www.geocities.com/ SoHo/ 
Coffeehouse/٣٣٢١/catweb.htm. Accessed November ٢٠٠ ,٩۴. 
٢. Arlene G. Taylor 
٣. Patrice Clemson 
۴. Access to Networked Documents: Catalogs? Search Engines? Both?. OCLC 
Internet Cataloging Project Colloquium Position Paper. Available at: 
http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObject.jsp?fileid=٠٠٠٠٠٠٣٨٨٩:٠٠٠٠٠٠١٠٢٨٠۶&re
qid=١٩۶۴٢. Accessed November ١۵, ٢٠٠۴. 
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هـای تکـراری فراوانـی مالحظـه       مـدخل ،هـای بازیـابی شـده     در یک مجموعه از یافته  -
 .شود می

 .بینی هستند پیش  نتایج غیر قابل -
ممکن است جستجویی در یک موتور جستجو : کننده باشند   نتایج چه بسا کامالً گمراه     -

 .های فراوان باشد ی یافتهای نداشته باشد، ولی در موتور دیگر دارا نتیجه
دهنـد و از      های اطالعاتی خودشـان را نـشان نمـی           موتورهای جستجو محتویات پایگاه    -

 .دهند هایشان دارند حتی شرحی ارائه نمی معیارهایی که برای گنجاندن یک مدرک در فایل
 .نویسی نیز استاندارد نیست گذاری و بزرگ  مهار واژگانی وجود ندارد و قواعد نقطه-
 ،هـا را تحلیـل کـرد        توان میزان ربط و رابطـه        بدون بررسی عملی هر عنصر، اغلب نمی       -

 .موجود نیست تا فرد بتواند دست به انتخاب مناسب بزند» مدخل نمایه«یعنی اطالعات کافی در 
نـامیم،    را اینترنـت مـی      این منبع که با سرعت در حـال گـسترش و تغییـر اسـت و مـا آن                    

که هر روز در حـال  ] کتابداران[کار بهتر از ما  باشد و چه کسی برای این   ینیازمند سازماندهی م  
را ) URL(های جهانی منابع      یاب  های مکان   توانیم سیاهه   سازماندهی اطالعات هستیم؟ البته ما می     

شـوند و نگهـداری ومـنظم     ها بـسیار گـسترده مـی       های وب خود کنیم، اما این سیاهه        وارد سایت 
هـای کتابـشناختی    هـای مفیـدی کـه در رکـورد        وار است و جای توصـیف     کردن آنها کاری دش   

 هستیم؟» رکوردهای مارک« شاید هنوز هم نیازمند . ها خالی است وجود دارند در این سیاهه
 در  1»دسـتنامه و راهنمـای عملـی      : فهرستنویسی منابع اینترنت  «ای که با عنوان       در دستنامه 

 2الـسون .  نانـسی بـی    ،ترنت مورد استفاده قـرار گرفتـه      برای طرح فهرستنویسی این   . سی.ال.سی.او
 :دهد فرضیات اصلی طرح را این گونه شرح می

 اطالعات ارزشمند فراوانی در اینترنت وجود دارد،. 1
 این منابع برای دسترسی باید سازماندهی شوند،. 2
از طریق های موجود کتابداری و ایجاد رکوردها برای بازیابی      استفاده از فنون و شیوه    . 3

 .موجود، کارآمدترین روش دسترسی به این منابع است) online(فهرستهای پیوستۀ 
نظـر وجـود      حتی در بین خود کتابداران دربـارۀ ضـرورت فهرستنویـسی اینترنـت اتفـاق              

گوید که دسترسی به مجـالت الکترونیکـی از طریـق             ، از دانشگاه تگزاس می    3جیم هلمز . ندارد
ای مورد تمجید قرار گرفته، غافل از اینکه این دسترسی از طریـق               هصفحۀ وب کتابخانه در جلس    

                                                                                                                                  
١. Cataloging Internet Resources.A Manual And Practical Guide. Available at: 
http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/aw/olsocata.htm. Accessed November ١۵, ٢٠٠۴.  
٢. Nancy B. Olson 
٣. Jim Holmes 

    



 ۱۶۹  /دیجیتالی منابع سازماندهی __________________________________________

 

کند این وضعیت در حـال        او فکر می  . صورت گرفته است  ) OPAC(ای کتابخانه     فهرست رایانه 
 :تغییر است، هرچند که

استنباطی وجود دارد که من معتقدم در حال تغییر است، ولی بـه موجـب آن، مجـالت                  ...«
ای باور دارند که موتورهای جستجوی وب دسترسی بهتر به            عده. رست شوند الکترونیکی نباید فه  

هـای الفبـایی مجـالت الکترونیکـی شـیوۀ مناسـبی بـرای                کنند و سیاهه    اطالعات وب را مهیا می    
انـد کـه فنـĤوری        اما من اعتقاد دارم، که اکثر کتابـداران دریافتـه         . دسترسی به این مواد هستند    

ازیابی اطالعات برای مقاصد تخصصی نیـست و در حـال حاضـر،              در حد ب   ،کنونی جستجوی وب  
فهرست، بهترین ساز و کار انحـصاری بـرای سـازماندهی و گـردآوری اطالعـات بـرای تمـامی                    

 .»کاربران است

کار موتورهای جستجو فقـط انجـام       . به مرور زمان استنباط یاد شده باید بیشتر تغییر کند         
هـای وبـی کـه بـه صـورت            هایی از صـفحه     ا ارائه سیاهه  ی) OPAC(ای    های رایانه   وظیفۀ فهرست 

همـان طـور کـه هـاوکینز گفتـه          .  هر چند که مفید هـستند      ،اند نیست   موضوعی سازماندهی شده  
دهـد بـه مثابـه دروازۀ         امکان مـی  ) OPAC(ای    های رایانه   افزودن مجالت وبی به فهرست    «: است

هـای موضـوعی و کارکردهـای         اینترنت عمل کنند و طیـف کـاملی از نقـاط دسترسـی، تحلیـل              
ای گفته اسـت کـه   ـ   هسای1.»دهند کاوشی موجود برای انواع دیگر مواد را به کاربران ارائه می        

هایی هستند که برای فهرستنویسی اینترنت مورد         کتابداران و بویژه فهرستنویسان دارای تخصص     
 2.باشد نیاز می

ای جستجو یا خدمات جستجوی اینترنـت       تر از موتوره    ها در انتخاب منابع، مناسب      کتابخانه«
 دارای تخـصص  ،آوری منابع با قالبهای مختلف برای کاربران محلی خـود           زیرا در فراهم  . هستند

شان را    مهارت کتابداران در انتخاب منابع و جامعۀ نسبتاً مشخص مراجعان آنها، موفقیت           . باشند  می
ویژه فهرستنویسان باید درگیر سـازماندهی      ب. کند  در ارزیابی و انتخاب منابع اینترنتی تضمین می       

های متفاوت مواد به کـار        منابع اینترنتی شوند چرا که آنها این اصول را برای فهرستنویسی قالب           
اند وحتماً قادر به کاربرد این اصول در فهرستنویسی منـابع اینترنتـی بـا کـارآیی مـساوی                    گرفته
 .»هستند

 کند؟ چه کسی اینترنت را فهرستنویسی می
ای  گویـد اینترنــت در فهرسـتهای رایانــه   مـی ) بـه نقـل از ســیبلی  (العابــدینی  حـاجی زیـن  

)OPAC (  ــی ــان فهرســت م ــر کــشور و جه ــی سراس ــود محل ــرای . ســی.ال.ســی.طــرح او. ش ب
                                                                                                                                  
١. Hawkins, Les; shadle, Steve. Cataloging Electronic Serials. The Serials Librarian. 
V. ٣۴ (٣-۴), ١٩٩٨: p. ٣٨٩. 
٢. Hsieh-Yee, Ingrid. Modifying Cataloging Practice and OCLC Infrastructure 
for Effective Organization of Internet Reources. OCLC Internet Cataloging Project 
Position Colloquium Paper. Available at: 
http://digitalarchive.oclc.org/da/ViewObject.jsp?fileid= 
٠٠٠٠٠٠٣٨٨٩:٠٠٠٠٠٠١٠٢٨١١&reqid=١٩۶۴٢. Accessed November ١۵, ٢٠٠۴. 
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 فهرستنویس داوطلب برای فهرست کردن یک نمونـه         30 با   1991فهرستنویسی اینترنت در سال     
 1: این طرحهای کلیدی با توجه به یافته. آغاز شد
 با توصیف   AACR٢ به جز چند مورد استثنای مشخص، قواعد فهرستنویسی مارک و            -

 .منابع اینترنتی همخوانی داشتند
 شیوه ایجاد پیوند بین رکورد کتابشناختی و منبع توصیف شده روش مطلـوبی بـه نظـر                  -

 .رسید می
 اطالعـات آموزشـی     ای، اسـتفاده از      با وجود آشـنایی بـا فهرستنویـسی فایلهـای رایانـه            -

 .دربارۀ فهرستنویسی منابع اینترنتی مجاز بود
نوشـته  » دستنامه و راهنمای عملی   : فهرستنویسی منابع اینترنتی  «ها،    در واکنش به این یافته    

فهرسـت  «.  ابـداع و پیـشنهاد گردیـد       2»مـارک . اس. یـو  «856منتـشر شـد و فیلـد        » نانسی اُلسون «
گرفـت، آغـاز    ) سـی .ال.سی.فهرستگان پیوستۀ او   (WorldCat، با رکوردهایی که از      3»اینترکت

 :کند که اریک جول بیان می چنان). purl.org/net/intercat(شد 
   متـداول آن     عملکردهـای   فهرست اینترکت، وحدت رویه جستجو در فهرست و مجموعـه         «

رسـی  ای و عبارتی، جستجو در نمایۀ منتخب و عملگرهای بولی بـا دست              یعنی جستجوی کلیدواژه  
سطح اولیه دسترسی به امکان جستجو که مورد انتظـار          . دهد  مستقیم به منابع اینترنتی را نشان می      

ای از منابع اینترنتی گـسترش        باشد اکنون به مجموعه     یک کتاب معمولی می   ] بازیابی[کاربر برای   
ند تـا از    ای به اصالح تولیدات خود پرداخت       به زودی فروشندگان سیستمهای کتابخانه    . یافته است 

 .»ای مبتنی بر وب متولد شدند مند گردند و فهرستهای رایانه  بهره856قابلیت ارتباطی فیلد 

 عضو از   231 با   1994در سال   . سی.ال.سی.دومین طرح فهرستنویسی اینترنت از سوی او      
 انجـام  1996پیمایشی که در سـال    .  منبع اینترنتی آغاز به کار کرد      4700های مختلف و      کتابخانه

اند و اکثر آنها بـرای افـزایش         رفت نشان داد که اعضای طرح آن را طرحی بسیار موفق دانسته           گ
 که مقاله جول نوشته شـد،       1998تا سال   . 4اند  ریزی کرده   میزان فهرستنویسی منابع اینترنتی برنامه    

 منبـع   18000 بـیش از     ، منبـع  000/330بـا مجمـوع بـیش از        . سی.ال.سی. کتابخانۀ عضو او   5000
 .رنتی را فهرست کرده بودنداینت

هـای وب     با وجود موفقیت طرح اینترکت، مشکالتی در رابطـه بـا فهرستنویـسی سـایت              
 .اند تفاوت دارند فهرست کرده] کتابداران[وجود دارد، زیرا آنها با آنچه تاکنون 

                                                                                                                                  
١. Jul, Erik. Cataloging Internet Resources: an Assessment and prospectus. The 
Serials Librarian. V. ٣۴(٢-١), ١٩٩٨: p. ٩٢. 
٢. USMARC 

3 .InterCat :طرح فهرستنویسی منابع اینترنتی 
۴. Banerjee, Kyle. Describing Remote Electronic Documents in the Online 
Catalog: Current Issues. Cataloging & Classification Quarterly, V. ٢۵(١), ١٩٩٧. 
p: ١١. 

    



 ۱۷۱  /دیجیتالی منابع سازماندهی __________________________________________

 

 های وب دشوار است؟ چرا فهرستنویسی سایت
کننـد و در دسـت بگیرنـد توانـا          توانند لمـس      فهرستنویسان در توصیف عناصری که می     

توانند شیء را به عنوان یک کل ببینند و مالحظه کنند که چه قسمتهایی از آن با    آنها می . هستند
ای   کـار سـاده   ) online(عملی شدن این کار در یک محـیط پیوسـته           . قسمت دیگر مرتبط است   

هـاوکینز  . کنـد   تر مـی    دهنیست و تغییر مداوم و محیط رو به رشد اینترنت مسئلۀ توصیف را پیچی             
 1:تفاوتها و دشواریهای فهرستنویسی پیایندهای الکترونیکی را به شرح زیر بیان کرده است

گذاری به آرشیو منتقل شده باشـد، یـافتن شـمارۀ              بدون شماره  ،های پیشین    اگر شماره  -
 .اول به عنوان مأخذ توصیف، دشوار است

 . هستند بسیاری از پیایندها فاقد فهرست مندرجات-
هـای    دهد تغییراتی را، حتی در عنوان شـماره         به ناشران اجازه می   آسان،   روزآمدسازی   -

 .منتشر شدۀ پیشین صورت دهند
 در یـک شـمارۀ واحـد، ممکـن اسـت عنـاوین نـسبتاً                HTML و   ASCIIهای     نگارش -

 .متفاوتی داشته باشند
 .وجود دارد) online(های چاپی و پیوسته   غالباً تفاوتهایی بین نگارش-
های وب امکان دسترسی به دو یا چند پیایند را که مرتبط بـا هـم بـه نظـر            برخی سایت  -

 .کنند هایی که به زبانهای متفاوتی هستند را فراهم می رسند، از جمله نگارش می
بانرجی با بیان اینکـه نحـوۀ سـازماندهی یـک سـایت را روشـی کـه کـاربر آن اسـتفاده                       

های وب پرداختـه      ، به تشریح مشکالت فهرستنویسان در توصیف سایت       نماید  کند، تعیین می    می
 :است

زیـرا شـکل فیزیکـی اثـر        . توان به مثابه یک کل یکپارچه در نظر گرفت          اسناد چاپی را می   «
در محیط فرامتنی کـه  . کند را تعیین می) ها و غیره    ها، بخش   مانند صفحه (ارتباط بین اجزای سند     

ر بهترین توالی متناسب با نیازهایش مطالعه کند، اغلب تـشخیص آنچـه             تواند اسناد را د    کاربر می 
ها به روشـی کـه کـاربر مـدرک را             روابط بین فایل  .  بسیار دشوار است   ،شود که فهرستنویسی می  

 .»بندی اسناد دیجیتالی تا حد زیادی به اولویت بندی خاص وی وابسته است خواند و قالب می

هـای آن      را در دسـت بگیـریم و رابطـۀ منظمـی بـین صـفحه               ما قادر نیستیم منابع اینترنتی    
گونـه کـه در        یا انـدازه آن را براسـاس سـانتیمتر، آن          ، را بدانیم  ها  همشاهده کنیم، یا شماره صفح    

                                                                                                                                  
١. Hawkins, Les. Serials Published on the World Wide Web: Cataloging 
Problems and Decisions. The Serials Librarian. V. ١٩٩٨ ,(٢-١)٣٣. p: ١٢۵. 

    



 ___________________________________________________________________________خانه دیجیتالیکتاب / ۱۷۲

برخالف انتشارات چاپی، یک منبع منتشر شده پیوسـته         . افتد، تعیین نماییم    مورد کتاب اتفاق می   
)online ( هـای وب     بـانرجی بـازهم دربـاره عـدم ثبـات سـایت           . د هر روز تغییر کنـ      ممکن است

 :گوید می
زیرا این آثـار بـه سـادگی        . رسد  تعیین ویژگیهای آثار دیجیتالی چندان باثبات به نظر نمی        «

عنوان، محتوا، محل استقرار، نویسنده یا دیگر اطالعات مرتبط با یـک مـدرک              . قابل تغییر هستند  
اگر فهرستنویسان بخواهند یادداشـتها و نقـاط دسـتیابی        . دالکترونیکی ممکن است مکرراً تغییر کن     
کند اضافه کنند، نتیجه احتمالی، افزایش انفجارگونۀ تعـداد           مربوط به هر عنصری را که تغییر می       

 .»رکوردها یا تعداد رکوردهای بسیار و طوالنی در پایگاه است

. شـوند  ی گاهی ناپدیـد مـی  جا و حت کنند، بلکه جابه های وب نه تنها غالباً تغییر می        سایت
 :کند  اشاره می1»شیءهای سیال«جول به مشکالت موجود در فهرستنویسی 

 ،محلی) OPAC(ای    ها در فهرستهای رایانه     ها با انتخاب، فهرستنویسی و ادغام یافته        کتابخانه«
 بـودن   ثباتی و گذرا    اما بازهم پرسش مربوط به بی     . افزایند  بر ارزش منابع فهرستهای اینترنتی می     

 2»404خطـای   «کدام کاربر اینترنت هست که با پیغام        . جواب مانده است    این منابع همچنان بی   
 مواجه نشده باشد؟ این پیغامهای خطای معمول، بیانگر این واقعیـت هـستند              3»فایل پیدا نشد  «و،  

 شده جا  اکنون جابه  ،شناسایی شده بود  ) URL(یاب منابع جهانی      که منبعی که زمانی با یک مکان      
 .»یا دیگر وجود ندارد

انگیز برای    ، روشی جدید و حیرت    )OPAC(ای     در فهرستهای رایانه   856استفاده از فیلد    
هایی کـه دائمـاً در حـال          یاب  اما مدیریت مکان  . باشد  مرتبط کردن فهرست محلی با اینترنت می      

اینترکـت  کنـد کـه ایـن مـسئله چگونـه طـرح               جـول بیـان مـی     . تغییر هستند، کار دشواری است    
 :ثیر قرار داده استأرا تحت ت. سی.ال.سی.او

»URL         دهند و رمزگـذاری آنهـا در         ها، محلهایی را که دارای نشانی خاص هستند نشان می
آفرین    مشکل ،قالب رکوردهای کتابشناختی که قرار است در یک سیستم توزیع شده قرار بگیرند            

اند و البته این ویژگـی چنـدان           نامیده برخی آن را کابوس نگهداری برای فهرستنویس      . باشد  می
نـشان داد   . سـی .ال.سی.های گردآوری شده در طول طرح اینترکت او         داده. ربط نیست   هم بی 

این درصد کم . اند های طرح اینترکت قابل دسترسی نبودهURL درصد از 3که به طور متوسط 
ها انتخاب و فهرست      انه بدون شک به دلیل نوع منابعی است که کتابخ         ،و در عین حال مشکل ساز     

باشـد کـه در       توان گفت که چندین برابر کمتر از میزان خطایی می           کنند و تقریباً به یقین می       می
بخـش نامشخـصی از ایـن خطاهـا بـه دلیـل             . شـود   هنگام جستجو در کل اینترنت مالحظـه مـی        

اشـی  علـت دیگـر خطـا از نظـام و شـبکه راه دور ن              ). (منبع جابجا شده اسـت    ( است   URLتغییر
به . باشد  آید کار دشواری می      پیش می  URLشود و تعیین دقیق مواردی که به دلیل خطای            می

به زودی مشخص شد که رمزگـذاری       ). گیرند   سرچشمه نمی  URLعبارت دیگر تمامی خطاها از      
URLها در رکوردهای کتابشناختی مزایا و دردسرهایی به دنبال دارد«. 

                                                                                                                                  
١. Moving Objects 
٢. Error ۴٠۴ 
٣. File Not Found 

    



 ۱۷۳  /دیجیتالی عمناب سازماندهی __________________________________________

 

یـاب دائمـی       یـا مکـان    PURLدست به ایجاد    . سی.ال.سی.به این دلیل، ادارۀ پژوهش او     
 برای هر سایت وب ایجـاد     PURL، یک   2در این نظام اسم ساختگی یا مستعار      .  زد 1منابع جهانی 

 تغییـر   PURLکنـد ولـی        در صـورت نیـاز تغییـر مـی         URL. شـود    همراه می  URLکند که با      می
را URL و PURLنـد تـا رابطـه    کن  مـی PURLنام شـده، اقـدام بـه ایجـاد        کاربران ثبت . کند  نمی

 :کند گونه تشریح می  را اینPURLجول مزایای نظام . برقرار کنند
. تـوان ایجـاد کـرد        را به هر تعداد دفعات می      PURLیک  : مزایای این نظام روشن است    «

های   مثالً من چندین نسخه از رکوردهای کتابشناختی را در جاهای مختلف، یعنی بر روی صفحه              
هـا ایجـاد      گذاری  های یک سیاهه نشانه     له الکترونیکی، در استنادات یا کتابشناسی     وب، در یک مقا   

 با استفاده ، یک منبع ارجاع داده شده تغییر کند، آن تغییر تنها یک بار   URLکنم، بازهم اگر      می
به یـک   ) و عموماً حفظ پیوندها   (کار نگهداری فهرست    . افتد   اتفاق می  PURLدهنده    از سرویس 

 .»شود روزآمدسازی صِرف خالصه میباره به یک 

PURL    شـدن      مـشکل گـم     ها به سادگیURL      کننـد، امـا مـشکالتی کـه          هـا را حـل مـی
 :که بانرجی گفته است چنان. های وب دارند همچنان باقی است کتابداران در توصیف سایت

 و دیگر ساختارها در دسـترس قرارگیـرد         PURLتشخیص اینکه یک اثر کجا و چگونه از طریق          «
نظمـی   شکل خاصی نیست، به این دلیل ساده که روش دسترسی به یک منبع هیچ گاه به انـدازۀ بـی           م

 .»باشد نظمی موجود در اطالعات دربارۀ آن منبع نمی موجود در توصیف آن منبع یا بی

 در این خصوص چه کاری صورت گرفته است؟

 SGMLمارک، ابرداده، 
) AACR٢ (2نگـوامریکن، ویـرایش     گویند مـشکل بـه قواعـد فهرستنویـسی ا           برخی می 

گویند که مارک بـرای       برخی دیگر می  . گردد که برای پیایندهای الکترونیکی نوشته نشده        برمی
بـه کـار گرفتـه      . سی.ال.سی.هرچند که در طرح او    (های وب کارآیی ندارد       فهرستنویسی سایت 

جـول  . گیـر اسـت    گویند کارایی آنها خوب است، اما پیچیدگیشان وقت         ای دیگر می    عده). شد
 :دارد اظهار می) 1383العابدینی،  نقل از حاجی زین(

آیند کـه     های بسیار خالص ابرداده به شمار می        رکوردهای کتابشناختی غنی هستند و نمونه     «
بندی، مـستندات و اطالعـات دسترسـی را شـامل             های توصیفی، موضوعی، رده     ممکن است داده  

جای تعجب نیـست  . اند البهای تثبیت شده ابداع گردیده     که تمامی آنها براساس قواعد و ق       ،شوند
آیـد و همـین       که چنین محتوای قدرتمندی فقط به دلیل پیچیدگی همیشگی آن به دسـت مـی              

گونه پیچیدگی، یک     این. باشد  پیچیدگی است که نیازمند تالش، مهارت و تجربه فهرستنویس می         
باشد، تعداد رکوردهای کتابشناختی که       واکنش طبیعی در مقابل جهانی است که ذاتاً پیچیده می         

 .»شود توان در هر زمان ایجاد کرد، به برونداد بالقوه نیروی کار فهرستنویسی محدود می می

                                                                                                                                  
١. Persistant Uniform Rasource Locator 
٢. Aliasing System 

    



 ___________________________________________________________________________خانه دیجیتالیکتاب / ۱۷۴

 :گوید ای دیگر می جول در مقاله
مـثالً  . پذیرتر بود   مارک انعطاف . اس.کاش یو   ممکن است کتابداران آرزو کنند که ای      «

 یـا قـادر بـود اطالعـات را از رکوردهـای      ،تر بیان کنـد  را آسانمراتبی   توانست روابط سلسله    می
مارک، هر چنـد ممکـن اسـت      . اس.اما به عنوان یک قالب ارتباطی استاندارد، یو       . مربوطه بگیرد 

تـرین قالـب بـرای برقـراری          رسانی را دارد و هنوز هم مقبـول          ولی قابلیت خدمت   ،کامل نباشد 
 1.»آید ت کتابشناختی به حساب میارتباط ماشین با ماشین و تبادل اطالعا

گیـر اسـت، امـا        گرچه توصیف یک سایت وب با استانداردهای کنونی، پیچیده و وقت          
 کـار تـا   ،کنـد بیابـد   اگر فهرستنویس، اطالعات مورد نیاز را در همـان سـایتی کـه فهرسـت مـی                

سـال   در   ،برای تهیه استانداردهایی در خـصوص ایـن نـوع اطالعـات           . شود  تر می   حدودی آسان 
 3. را آغاز کرد2»ای دوبلین کور های آموزشی ابرداده مجموعه کارگاه«تدوین . سی.ال.سی.، او1995

شوند و به عنوان سرصفحه در اسناد          گانه ایجاد می   15 با استفاده از عناصر      4ها  ابربرچسب
هـا بـرای    توانـد از اطالعـات موجـود در ایـن ابربرچـسب         فهرسـتنویس مـی   . گیرند  وب جای می  

تـر یـک      تنویسی استفاده کند و موتورهای جستجو از این اطالعـات بـرای توصـیف دقیـق               فهرس
را بـه  » دوبلـین کـور  «افزارهای فهرستنویسی که     احتماالً امکان ایجاد نرم   . کنند  سایت استفاده می  

تالشی در این زمینـه صـورت گرفتـه کـه منجـر بـه تولیـد                 . ترجمه کند نیز وجود دارد    » مارک«
 که ابربرچسب عنوان مربـوط      6شده،» وریهای پیشرفته نایکلس  افن« توسط   5»ایت مارک«افزار    نرم

شـاید بـا    . دهـد    قـرار مـی    856 را در فیلـد      URL را گرفتـه و بـه صـورت خودکـار،            245به فیلد   
ای ارائــه داد کــه در وقــت و هزینــه  افــزار بتــوان برنامــه پیــشرفتهای مــشابه دیگــر در زمینــه نــرم

 .جویی کند فهرستنویسی صرفه
گـذاری    زبان نـشانه   (SGMLکمک احتمالی دیگر در این زمینه، کدگذاری مدارک با          

 7:گوید در توضیح این مطلب چنین می) Pitti(پیتی . است) استاندارد عمومی
 برای تعریف و بیان  8گذاری استاندارد عمومی یک ترکیب نحوی و یک فرازبان          زبان نشانه «

 به عنوان یک استاندارد عمومی کـه        SGML معتقدم   من. دهد  ساختار منطقی مدارک ارائه می    

                                                                                                                                  
١. Jul, Eric; Childress, Eric; Miller, Eric. ۴۲: Don't Panic, it's a Common Disaster. 
Journal of internet Cataloging. V.(٣)١. Available at: 
http://www.internetcataloging.com/jic١nr٣-۴٢.html. Accessed November ١۴, ٢٠٠۴. 
٢. Dublin Core Metadata Workshop Series. 

 .برای توضیحات بیشتر درباره ابرداده، به بخش استانداردها مراجعه کنید. 3
۴. Metatags 
۵. Marcit 
۶. Nichols Advanced Technologies. MARCit Inc. (http://www.marcit.com) 
٧. Pitti, Daniel V. Standard Generalized Markup Language and the Transformation of 
Cataloging. Serials Librarian. V. ٢۵(٣-۴), ١٩٩۵: p. ٢۴٢-٣۵٣. 

8 .Meta Language :دهنده مفـاهیم موجـود در واژگـان نمایـه اسـت و ترجمـه از        صورت اصالحاتی که نشان
 .سازد ای دیگر ممکن می ای واژگانی را به مجموعه مجموعه

    



 ۱۷۵  /دیجیتالی منابع سازماندهی __________________________________________

 

 فرصـتی   ،دهد متنی را بسازیم و انواع بسیار مختلف اطالعات را به هم ربط دهـیم                به ما امکان می   
 .» منسجم و مبتنی بر استاندارد تبدیل کنیم،آورد تا اینترنت را به دنیایی از اطالعات منظم فراهم می

 بـه سـاختار منطقـی       SGMLبنـدی اسـت،       الـب  یـک زبـان ق     HTMLدر حالی که زبـان      
مدرک وب توجه دارد، بنـابراین در توصـیف مـدرک کمـک بزرگـی بـرای فهرسـتنویس بـه                     

 اسـت کـه یـک طـرح تعـاونی           1»طـرح رمزگـذاری مـتن     « بخـشی از     SGML. آیـد   حساب مـی  
سـازی و تبـادل متـون الکترونیکـی بـرای             المللی بـه منظـور ارائـه رهنمودهـایی بـرای آمـاده              بین
 2.باشد قیقات علمی میتح

 بندی و اینترنت رده

بندی به منابع اینترنت یکی دیگر از         العابدینی، اختصاص شماره رده       به اعتقاد حاجی زین   
هـای محلـی      گویند این امر باعـث اشـتباه در کتابخانـه           ای می   عده. موضوعهای مورد بحث است   

امـا بنـا بـه گفتـه سـیبلی، در      . ی ندارنـد  های آن کتابخانه جا     شود، زیرا منابع اینترنتی در قفسه       می
در آوریل سال   » InterCat«و  » AutoCat«فهرست پستی     دو   از   3 راب ریچاردز    که توسط   پیمایشی

 : بیشتر پاسخ دهندگان به سه دلیل زیر از افزودن شماره راهنما پشتیبانی کردند، به عمل آمد1998
 سهولت مرور با استفاده از شماره راهنما. 1
 بندی مواد مشابه برای استفاده در فعالیتهای توسعه مجموعه ستهد. 2
 مؤثر برای مقاصد آماری. 3

ــماره ــوده     ش ــرح ب ــدین ط ــای چن ــا مبن ــای راهنم ــه   ه ــد، از جمل ــکورپیون  «ان ــرح اس ط
ای   ، کـه کتابخانـه    6»سایبراسـتاکس « و   5کنـد   بندی دیویی استفاده می      که از رده   4.»سی.ال.سی.او

شاید ایـن مـسئله بـه       . 7بندی کتابخانه کنگره سازماندهی شده      رح رده مجازی است و بر اساس ط     
بنـدی نیـست، امـا ایـن طرحهـا،       ذهن خطور کند که در رکوردهای مارک نیازی به شـماره رده         

                                                                                                                                  
١. Text Encoding initiative 
٢. Gaynor, Edward. From MARC to Markup: SGML and Online Library Systems. 
ALCTS Newsletter. V. ١٩٩ ,(٢)٧۶. Available at: 
http://xml.coverpages.org/gaynorMARC٩۶.html. Accessed November ١۵, ٢٠٠۴.  
٣. Rob Richards 
۴. OCLC`S Scorpion Project. 
۵. Shafer, Keith. Scorpion Helps Catalog the Web. OCLC Projects. Available at: 
http://orc.rsch.oclc.org:۶١٠٩/b-asis.html. Accessed November ١۵, ٢٠٠۴. 
۶. Cyber Stacks (SM). 
٧. McKiernan, Gerry. The Once and Future Library. Issues in Science and 
Technology Librarianship, Fall ١٩٩۶. Available at: http://www.library.ucsb.edu/istl/٩۶-
fall/mckiernan.html. Accessed November ١۵, ٢٠٠۴. 
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بنـابراین تـوجیهی    . های آینده هستند    ساز امکان ایجاد یک طرح سازماندهی برای کتابخانه         زمینه
 .های مجازی اینترنت بندی در فهرستهای کنونی و نیز در کتابخانه های رده است برای گنجاندن شماره

 های فهرستنویسی منابع اینترنت طرحها و ابزار
ه منظور تسهیل فرایند جستجو و کند که ب در مقاله خود اشاره می   ) ، الف 1383(محمدی  

ران و  ، تا کنون طرحهـا و پژوهـشهای زیـادی توسـط کتابـدا              اینترنت یابی اطالعات در شبکه     باز
و  هـای متعـددی بـرای توصـیف         ها و ابزار    متخصصان رایانه در سراسر جهان انجام گرفته و الگو        

ترین آنها  ترین و مهم فهرستنویسی منابع محیط اینترنت طراحی و تولید شده است که از معروف 
 .مارک ایت و دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنت: عبارتند از

 Marcit:1) (یتا مارک
وریهای نایکلس و به منظـور      اافزاری است که توسط شرکت فن      نرم) marcit(یت  ا مارک

توانند با استفاده    کتابداران می و  تسهیل فرایند فهرستنویسی منابع اطالعاتی اینترنت طراحی شده         
افـزار بـدین     روش کار با این نرم    . افزار، منابع اطالعاتی اینترنت را فهرستنویسی نمایند       از این نرم  

سپس با . شود یابی می ب است که ابتدا سایت یا منبع مورد نظر بر روی اینترنت انتخاب و باز     ترتی
وب بخـش زیـادی از    گـر  یـت در بـاالی مـرور   ا فزار مـارک  ا  مه ماوس بر روی نماد نرم     کفشار د 

این اطالعـات شـامل     . شود یابی می   کار باز   اطالعات مربوط به سایت یا منبع مذکور به طور خود         
، موضـوع، ناشـر،     پدیـدآور ایت یا منبع، نشانه الکترونیکی بر روی شـبکه جهـانی وب،             عنوان س 

وانند با وارد کـردن     ت  همچنین کتابداران و فهرستنویسان می    . باشد محل نشر، سال نشر و غیره می      
 ISBN المللـی  اطالعات فهرستنویسی دیگر نظیر زبان، شکل، عنوان فرعی، شماره استاندارد بین          

ــوئی ره ردهشــما، ISSNو  ــدی دی ــره در  ،)LC(و کنگــره ) DDC( بن  یادداشــت، خالصــه و غی
 فهرستنویسی منبع یا سـایت مـورد نظـر          هافزار ب   گه الکترونیکی این نرم     محلهای مخصوص کاربر  

کـار کتابخانـه انتقـال        به پایگاه اطالعاتی سیستم خود    را   و سپس فایل تکمیل شده       دنزپردابخود  
طالعات کتابـشناختی منـابع یـا       ا مقایسه   ،افزار جسته این نرم    ویژگیهای بر یکی از قابلیتها و     . دنده

در . اشدب المللی کتاب می کار شماره استاندارد بین سایتها با استاندارد طرح مارک و بازبینی خود    
افـزار از اسـتاندارد مـارک کتابخانـه کنگـره آمریکـا تبعیـت                ها در این نـرم      واقع ساختار رکورد  

و زمـان  بـاال  یت ضمن تسهیل فرایند فهرستنویسی منابع از صرف هزینه   ا  زار مارک اف نرم. کند می
رئـیس  . کنـد  زیاد برای فهرست کردن منابع الکترونیکی موجود بر روی اینترنت جلوگیری مـی            

در حال حاضـر منـابع       «:گوید افزار می  افزار درباره اهداف طراحی این نرم      شرکت طراح این نرم   

                                                                                                                                  
 .است) com.marcit.www (افزاری جهت فهرستنویسی منابع اینترنت نرم. 1
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در جـستجو  هـای   وی اینترنت قرار دارند، ایـن در حـالی اسـت کـه موتـور     اطالعاتی زیادی بر ر  
بـرای دسترسـی بـه اطالعـات        جـستجو   های    موتور. باشند موفق نمی  منابع چندان    ماندهی این   ساز

ــشده  ــداران طراحــی ن ــداران مــی. انــد توســط کتاب ــاز   کتاب ــوع ســایتی مــورد نی داننــد کــه چــه ن
یـت نیـز بـه ایـن جهـت و بـا هـدف سـازماندهی و           ا افـزار مـارک    کننـدگان اسـت و نـرم       استفاده
منـدان بـرای کـسب       هعالقـ . کـردن منـابع اطالعـاتی اینترنـت طراحـی شـده اسـت               پذیر  دسترس

اطالعات بیشتر و آشنایی با ساختار، روش کار و همچنین نحوه انتقال یا دانلود کردن اطالعـات          
 ». گیرند مکانات و قابلیتهای آن بهرهد و از اونفزار متصل شا سایت این نرم توانند به وب آن می

 1دستنامه فهرستنویسی منابع اینترنت

عنـوان کتـابی اسـت کـه در          » دسـتنامه و راهنمـای عملـی       :فهرستنویسی منـابع اینترنـت    «
. الـسون تـألیف شـده اسـت       . فهرستنویسی اینترنت توسـط نانـسی بـی       طرح   برای   .سی.ال.سی  .او

 :کند گونه بیان می را اینطرح این ات اصلی یمؤلف در مقدمه کتاب فوق فرض
اطالعات ارزشـمند فراوانـی در اینترنـت وجـود دارد، ایـن منـابع بـرای دسترسـی بایـد                     «
یـابی از     ها برای بـاز     های موجود کتابداری و ایجاد رکورد      استفاده از فنون و شیوه    . دنماندهی شو   ساز

 .» روش دسترسی به این منابع استترین و بهترین آمد  موجود، کار)OPAC(ۀ طریق فهرستهای پیوست

 مطالب و مباحث مرتبط با مقوله فهرستنویسی منابع اینترنتی را پوشش داده و              2این کتاب 
 .دآیـ   منبع ارزشمندی برای آشنایی با اصول و روشهای فهرستنویسی منابع اینترنتی به شـمار مـی               

 :باشد آن به شرح ذیل می هایمطالب کتاب در هشت فصل و دو پیوست تنظیم شده که عناوین فصل
دالیل و ضـرورتهای فهرستنویـسی منـابع اینترنـت، انتخـاب و گـزینش منـابع        (مقدمه  . 1

المللـی توصـیف کتابـشناختی      اینترنتی برای فهرستنویسی آنها، راهنمای عمومی، اسـتاندارد بـین         
 )ISBD)(برای فایلهای کامپیوتری 

  منابع اینترنتهایی برای توصیف اطالعات کتابشناختی رهنمود. 2
ناحیه عنوان، ویرایش، ویژگی و   (سطوح و مراحل فهرستنویسی       توصیف کتابشناختی  .3

 )خصوصیات فایل، انتشارات و توزیع، توصیف فیزیکی و ظاهری، فهرست، یادداشتها
 )های افزودهشناسه، شناسه سر(  دسترسی کتابشناختی.4
 عنوانهای موضوعی  سر .5

                                                                                                                                  
١ . Olson, Nancy B. Cataloging Internet Resources: manual and Practical Guid 

بـه  . ک. ر (متن کامل این کتاب ارزشمند به صورت رایگان از طریق شبکه جهـانی وب قابـل دسـتیابی اسـت                   . 2
 .)176 و 175. پانویس ص
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 رنتیبندی منابع اینت  رده.6
  موجودی منابع.7
  مثالها .8

 ای داده انواع طرحهای ابر
 در دسـترس مند است که منـابع اطالعـاتی را      داده روشی نظام    ابرگونه که گفته شد       همان

با توجـه بـه     «: گوید  می) ، ب 1383(محمدی   1.سازد قابل فهم می  دهد و آنها را       قرار می کاربران  
ماندهی ایـن منـابع ،    ر اینترنت و چالشهای جدی برای ساز   افزون منابع الکترونیکی د     افزایش روز 

داده اهمیت واقعی خود را بیشتر نشان داده و تالشهای زیـادی در ایـن رابطـه صـورت                     مفهوم ابر 
 .»گرفته است

المللی برای توصیف منابع اینترنتـی        بیشتر این تالشها در جهت تدوین یک استاندارد بین        
بـه ضـرورت،    بنا. داده بـوده اسـت      و شناسایی مسائل مرتبط با ابـر      و عناصر الزم برای این منظور       

ی بـرای طیـف وسـیعی از منـابع          ا  هداد  گیری انواع قالبهـای ابـر       های مختلف شکل    دالیل و انگیزه  
اطالعاتی الکترونیکی موجود در اینترنت، استفاده از استاندارد و الگویی که بتواند از انـسجام و                

ای را تـضمین کنـد از         هـای ابـرداده      و سـهولت تولیـد رکـورد       اشـد خوردار ب   جامعیت بیشتری بر  
 .خوردار است اهمیت خاصی بر

ای متعـددی طراحـی و تـدوین          داده  هـای ابـر     به همین جهت تا کنون طرحها و استاندارد       
 :ای ذیل اشاره کرد داده توان به طرحهای ابر نها میآترین  است که از معروف  شده

  کورای دوبلین طرح ابرداده. 1
 یجهانیاب اطالعات  مکانسرویس ای  داده قالب ابر. 2
 گذاری متن الب ابرداده طرح کدق. 3
 ( www.dublinecore.org) (Dublin core) بلین کوروای د   طرح ابرداده.1

تـدوین  سـی   .ال.سی.اوکور به منزله یک استاندارد جامع که توسط           بلینوای د   قالب داده 
گـاهی بـه    بلین کور نام خود را از کار  وطرح د . بیشتری برخوردار است   اعتبار و جامعیت     ازیافته  

بلین اوهایو در ایاالت متحـده      و سی در شهر د     ال   توسط اوسی  1995که در سال    گرفته  همین نام   
 توسعه یافته است، اما بـه واسـطه         1995چه در سال      بلین کور اگر  وی د ا  داده  قالب ابر . برگزار شد 

در طراحی و توسـعه آن و همچنـین بـه خـاطر جامعیـت، سـهولت                 های مختلف    مشارکت گروه 
ــین    یکــی از الگــو،کــاربرد و کــارآیی آن ــایی اســت کــه در ســطح ب ــی از مقبولیــت و  ه الملل

                                                                                                                                  
 .برای اطالعات بیشتر درباره ابرداده به فصل سوم، استانداردها مراجعه کنید. 1
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 یاز سوی دیگر انجـام طرحهـای تحقیقـاتی مختلفـ          . خوردار است   کاربردپذیری قابل توجهی بر   
ای عملـی و عینـی ایـن قالـب را در            هـ   های جهان صورت گرفته، قابلیتها و کـاربرد         که در کشور  

بلین کور مـورد  وبه همین خاطر استاندارد د. به اثبات رسانده استگوناگون ها و محیطهای   بستر
ها و مراکز فهرستنویسی قرار گرفته و مبنای کـار سـازماندهی منـابع                پذیرش بسیاری از کتابخانه   

 .اینترنتی واقع شده است

 بلین کوروای د داده ربگیری قالب ا تاریخچه توسعه و شکل
ــال    ــارس س ــاه م ــداد 1995در م ــدوین  52 تع ــیو و ت ــصص آرش ــدار، متخ ــد  کتاب  هکنن

بلین ایالت اوهـایوی آمریکـا      ومحیط اینترنت در یک کارگاه آموزشی در شهر د        های    استاندارد
ای کـه      و در مـورد عناصـر ابـرداده        دنـ زپردابمـسئله ابـرداده     مختلـف   گردهم آمدند تا بـه ابعـاد        

واند به توصیف طیف وسیعی از انواع منابع اطالعاتی الکترونیکـی کمـک کنـد بـه اجمـاع                   ت  می
.  بـود  .سـی   . ال .سـی   .های ابررایانه آمریکـا و او       همایی، مرکز ملی کاربرد     مجری این گرد  . دنبرس

  ای قابـل فهـم بـرای تولیـد          یـک سلـسله عناصـر ابـرداده       تـدوین   همایی    هدف اصلی از این گرد    
ــ ــدگان و طراح ــشکالت و   کنن ــورد م ــاهم عمــومی در م ــین تقویــت تف ــایتها و همچن ان وب س

ای هـسته از عناصـر        کـاران بـرای توافـق بـر سـر مجموعـه             انـدر   حلهای بالقوه در میـان دسـت        راه
 تا به ارائـه     کرد  سعی می همایی    در واقع این گرد   . ی بود ا منابع شبکه توصیف  به منظور   ی  ا داده  ابر

 .داده برای بهبود جستجوی منابع بپردازد ز ابر اپذیر انعطافالگویی ساده و 
مجموعـه عناصـر    «ی بـود کـه بـه        ا داده   عنصر ابر  13 ارائه   ،ترین دستاورد این کارگاه    مهم

منـابع اطالعـاتی در     آسـان از     جستجوی   به منظور این عناصر   .  شد شهورم» کور بلینوی د ا  هداد  ابر
لـف یـا    ؤ م ؛ عنـوان  ؛موضـوع  :رت بودند از  این عناصر اولیه عبا   . محیط شبکه اینترنت تدوین شد    

کننـده    گـر یـا مـشخص        شناسـه  ؛ شکل یا قالب   ؛ نوع منبع  ؛تاریخ؛   سایر همکاران  ؛اشرن ؛پدیدآور
)URL(پوشش؛ زبان؛ منبع اصلی؛ ارتباط یا رابطه با سایر منابع؛ . 

ــینوگــاه د  دومــین کــار1996در آوریــل ســال  ســی و اداره  .ال .ســی.کــور توســط او بل
. در دانـشگاه وارویـک انگلـستان تـشکیل شـد           1رسانی انگلـستان    ی کتابداری و اطالع   ساز  شبکه

هـا و چـارچوبی       کور و رهنمـود     بلینوی برای عناصر د   ا  گاه پیشنهاد ساختار نمونه     آیند این کار    بر
 1996در سـپتامبر سـال      . گردیـد  معـروف    2»چـارچوب وارویـک   «به  داده بود که      برای تولید ابر  

گـزار   کـور را بـر   بلـین وی دا  سومین کارگـاه ابـرداده  .سی .ال .سی .ی و اوا  بکهالف اطالعات ش  تائ
 عنـصر و    15ای بـه       عنـصر ابـرداده    13گـاه توسـعه و گـسترش          دستاورد عمده ایـن کـار     . کردند

 .بازنگری و تجدید نظر در مورد عناصر برای توصیف منابع غیر متنی شبکه بود
                                                                                                                                  
١. United kingdom office of library and information Networking (ukoln): www.Ukoln.Ac.Uk 
٢. Warwick Frame work 
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 کور بلینوای د داده بر مجموعه عناصر قالب ا
هـای   کـور و کاربردپـذیری آن در کـشور    بلینوای قالب د داده  تداوم و پویایی عناصر ابر    

ای  داده مجموعه عناصـر ابـر  . آید مختلف از جمله عوامل توفیق و گسترش این قالب به شمار می       
، گـسترش   با توجه به اهمیت   که  کور تاکنون به بیش از بیست زبان زنده دنیا ترجمه شده              بلینود

 عنـصر   15کـور در جـدول ذیـل مجموعـه            بلـین وای د   داده  مجموعه عناصر ابر   المللی شدن   نو بی 
 .شود ای این قالب بر اساس آخرین ویرایش آن ارائه می داده ابر

 کور ای دوبلین عناصر ابرداده. 12جدول 

 شرح عنصر نام عنصر
 دشو می  ختهد و اثر به وسیله آن شناونامی که به منبع یا اثر داده ش Title عنوان

  دارد شخص یا سازمانی که مسئولیت اصلی خلق محتوای اثر را بر عهده Creatorپدیدآورمؤلف یا 

 Subject موضوع
ها، عبارات کلیدی یا  موضوع محتوای منبع که معموالً از طریق کلیدواژه

 شود بندی بیان می های رده نشانه

Description توصیف
 شامل مواردی چون چکیده، فهرست مطالب شرح محتوای منبع که معموالً

 باشد و ارجاع به نمایش گرافیکی محتوا می

 Publisher ناشر
امور فنی و (شخص یا سازمان حقیقی و حقوقی که مسئولیت پشتیبانی 

 و توزیع منبع یا اثر را بر عهده دارد) چاپ

Contributor همکار
 دارد و سهم معنوی شخص یا سازمانی که در تهیه محتوای منبع مشارکت

 ویراستار: نظیر. ای نسبت به منبع دارد قابل مالحظه

 Date تاریخ
عنصر تاریخ معموالً در مورد زمان تدوین، ایجاد، انتشار یا توزیع منبع، مورد

 گیرد استفاده قرار می
 رود عنصر نوع، معموالً در مورد ماهیت یا گونه محتوای منبع به کار می Type نوع منبع

شکل فیزیکی یا دیجیتالی منبع که معموالً شامل نوع رسانه یا ابعاد منبع است Foramt کل یا قالبش

 Identifier گر شناسه
که منحصراً منبع را مشخص کرده و ارجاع ] دیجیتالی[یک رشته حرفی یا 

 )URL(مثل نشانی سایت . روشن و بدون ابهام به آن دارد

 Language زبان
ی منبع، بهترین روش برای این منظور استفاده از عنصر زبان محتوای فکر

 برای انگلیسی enمثل . زبانی دو حرفی برای کد زبان است
 ارجاع به متن مرتبط با اثر یا منبع Relation ارتباط یارابطه
 ارجاع به مأخذی که اثر حاضر از آن اخذ شده است Source منبع اصلی

 Coverage پوشش
) نام مکان یا نام جغرافیایی(ل موقعیت مکانی و فضایی  معموالً شام،پوشش

 است) نشانه دوره یا دامنه زمانی(و دوره زمانی 

 Rights حقوق
اطالعات مربوط به حقوق منبع یا اثر، این اطالعات شامل حقوق مالکیت 

 استمعنوی، حق چاپ و نشر و سایر حقوق مالکیت 
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 جهانیعات یاب اطال مکانسرویس ای  داده قالب ابر. 2
Government Information Locator Service: GILS (www.gils.net) 

یـابی    ابزاری برای مکان  ه آمریکا و به منظور ارائ     لای توسط دولت فدرا     داده  این قالب ابر  
 دلیـل ساختار این قالب به     .  شکل گرفت  1994ها و ادارات دولتی در سال         اطالعات مناسب نهاد  

های ایـن     کوردرچه    اگر.  پیچیده است   نسبتاً Z٣٩٫۵٠ لب مارک و استاندارد   پذیری آن از قا     تأثیر
های پیچیده    تواند توسط افراد آموزش ندیده تهیه شود، اما قالب آن امکان تهیه رکورد              قالب می 

سازی مارک با قالـب        امکان یکپارچه  ،پذیری این قالب از مارک      تأثیر. سازد  غنی را فراهم می    و
 . سازد اطالعات دولتی را میسر مییابی  خدمات مکان

یاب اطالعات جهانی، آسان سـاختن دسـتیابی بـه اطالعـات              هدف نهایی سرویس مکان   
 در واقع رویکردی جدید و انقالبـی اسـت کـه بـرای رفـع                GILS. مورد نیاز جستجوگران است   

  نه تنها یک فناوری جدیـد      GILS.  طراحی شده  21یکی از دهها چالش اساسی موجود در قرن         
استانداردی ارزان قیمـت     GILS. اطالعاتی بلکه یک سیستم مدیریت اطالعات محتوا نیز هست        

تواننـد بـه جـستجوگران در          دولتها، شرکتها و سایر مؤسسات مـی       کهباشد    با قابلیتهای فراوان می   
تواند با استفاده از      هر چیزی که به عنوان اطالعات شناخته شود می        . یافتن اطالعات کمک کنند   

GILS  هـر کـسی کـه از       . هـای پیچیـده     از مدارک چاپی تا لیست محققان و داده       . توصیف شود
، مفـاهیم   23950بر مبنای ایزو     GILS. نیز استفاده کند   GILSتواند از     کتابخانه استفاده کرده می   

. گیـرد  عمومی قابل فهم مانند عناوین، پدیدآورندگان، اطالعات نشر، تاریخ و غیـره را دربرمـی       
 .سازی شده رکورد فهرست کتابخانه دانستتوان نسخه غنی را می GILSیاب  انرکورد مک

: ازعبارتنـد   یاب اطالعات دولتـی       ای خدمات مکان    داده   در قالب ابر   عناصر توصیفی اصلی  
 . عنوان، مؤلف، تاریخ نشر، محل نشر، چکیده، توصیف منبع

 اصـطالحنامۀ  ؛دهشـ  هـایی چـون نمایـۀ موضـوعی کنتـرل            گزینـه  ، توصیف موضوعی  عناصر
 .استشده و نمایۀ موضوعی محلی   اصطالحات کنترل؛نشده  اصطالحات موضوعی کنترل؛موضوعی

 سـازمان   گیرنـده؛ نام تمـاس  :  عبارتند از  ای این قالب برای ارائه اطالعات تماس        عناصر داده 
 ؛کـار  ساعات   ؛شبکهنشانی   شهر، ایالت، کد پستی، کشور،       ، خیابان شامل: نشانی  گیرنده؛ تماس

 .تلفن نمابر
خـرین  آتـاریخ    : عبارتنـد از   یـابی اطالعـات دولتـی       ای مدیریتی در قالب مکـان       عناصر داده 

 ؛ شناسـگر اصـلی کنتـرل      ؛ شناسگر کنتـرل   ؛ پدیدآورندۀ اثر  ؛نگری رکورد    تاریخ باز  ؛اصالحات
 .منبع رکورد و شمارۀ طرح
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پـذیری    دسـترس  ؛هـدف : نـد از   عبارت هـا   ای برای توصیف منبع اطالعات و یـا رکـورد           عناصر داده 
پـستی و     خیابان، شهر، ایالت و اسـتان، کـد       شامل  : نشانی ؛ سازمان توزیع کننده   ،کننده   نام توزیع  :شامل

 .ها ها و رکورد  منابع داده؛ تلفن و نمابر؛ ساعات کار؛ای شبکهنشانی کشور، 
دیتهای  بـرای شـرایط دسترسـی و محـدو         ای قالب مکان یابی اطالعـات دولتـی         عناصر داده 

اطالعـات سـفارش، هزینـه،      (  فرایند سـفارش   :پذیری شامل   دسترس: د از نها عبارت   قانونی رکورد 
 محـدودیتهای کلـی دسترسـی، کنتـرل اشـاعه         :محدودیتهای دسترسـی شـامل    ؛  )اطالعات هزینه 
ــع، کنتــرل رده توســط پدیــد ــدۀ منب ــذیری،  بنــدی امنیتــی، مــدت زمــان دســترس  آورن زمــان (پ

 .)پذیری دسترس
 گذاری متن الب ابرداده طرح کد ق.3

Text Encoding Initiative: TEI (www.tei-c.org/)  
 در نتیجــه یــک طــرح تحقیقــاتی 1994گــذاری مــتن در ســال  هــای طــرح کــد رهنمــود

هـدف اصـلی از ایـن طـرح تعیـین           .  آغـاز شـده بـود، منتـشر شـد          1987المللی کـه در سـال         بین
ای اسـت کـه        منـابع متنـی الکترونیکـی بـه گونـه          های کلی بـرای نمـایش       ای از رهنمود    مجموعه

افزار، سخت افزار و عرصۀ کاربرد قادر به تبادل و استفادۀ مجدد              محققان هر رشته مستقل از نرم     
 .از منابع باشند

 و انجمن کاربرد رایانه 2ای ، انجمن زبانشناسی رایانه1سه نهاد انجمن رایانه و علوم انسانی
سـطح  . انـد گـذاری مـتن بـوده        مسئول طراحی و توسـعه طـرح کـد         ،3ر متون ادبی و زبانشناسی    د

گذاری متن بستگی به میزان اطالعات جزئی وارد شده در            طرح کد  عنوانهای  دشواری تولید سر  
طـرح   .سرعنوانهای این طـرح و انطبـاق محتـوا بـا قواعـدی چـون قواعـد انگلـو آمـریکن دارد                     

توسـعه یافتـه اسـت و       ) SGML( اری عمـومی  گـذ   گذاری متن بر اساس زبان استاندارد نشانه        کد
 .شود های متن بر اساس این زبان توصیف مییویژگ

 گذاری متن مجموعه عناصر طرح کد
 :شود گذاری متن به چهار دسته اصلی تقسیم می عناصر طرح کد

 ؛ عناصری که در مورد همۀ منابع کاربرد دارد:مجموعۀ هسته .1
ای دستۀ خاصی از اسناد و مدارک مانند شعر، نثر یا       ای که بر     عناصر داده  :مجموعه پایه  .2

 ؛نمایشنامه کاربرد دارد

                                                                                                                                  
١. Association for Computers and the Humanities 
٢. Association for Computational Linguistics 
٣. Association for Literary and Linguistic Computing 
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 ؛ای مناسب برای توصیف جزئی یا خاص منابع مختلف  عناصر داده:مجموعه ضمیمه .3
 های خاص  عناصری با نقش:مجموعه کمکی .4

گـذاری مـتن دارای عناصـر توصـیفی بـه صـورت               عنوانهـای طـرح کـد       هر یـک از سـر     
 :باشد به شرح زیر میاست که شامل چهار جزء اصلی   از نشانهای مجموعه
گـذاری مـتن    عنوانهای طرح کد  سردر تمامی :)File Description( عنصر توصیف فایل. 1

توصیف فایـل شـامل      .شدبا کتابشناختی فایل الکترونیکی می   کامل  و شامل توصیف     وجود دارد 
 یادداشـت و شـرح منبـع        ،شرح فروسـت  عناصری چون شرح عنوان، شرح ویرایش، شرح نشر،         

 .شدبا می
این عنصر برای مستندسازی رابطه      :)Encoding Discription( گذاری  عنصر توصیف کد  . 2

ایـن  . اسـت شـده  گرفتـه   هاکه این متن از آنرود  به کار می متن الکترونیکی و منبع یا منابعی       بین  
صیف ارجاع و توصیف رده ی چون توصیف طرح، توصیف اصول تحریر، توئعنصر شامل اجزا

 .باشد می
کتابـشناختی   های غیر  توصیف دقیقی از جنبه:)Profile Description( توصیف پروفایل. 3

بنـدی موضـوعی ارائـه        متن بویژه زبانهای فرعی مورد استفاده، وضعیت نشر اثـر و همچنـین رده             
 .استه متنی ی چون توصیف خلق اثر، کاربرد زبان و ردئاین عنصر شامل اجزا. دهد می

نگری فایـل را    به طور خالصه تاریخچه باز:)Revision Description( نگری توصیف باز .4
ی چون تاریخ بـازنگری، مـسئوالن بـازنگری و نیـز            ئنگری شامل اجزا    توصیف باز . دهد  ارائه می 

 .شود نوع بازنگری می
تهای فیزیکی  گذاری متن همچون قالب مارک به توصیف هوی         ای طرح کد    داده  قالب ابر 

. هـای توصـیف خـدمات را دربرنـدارد          ای در مـورد رهنمـود       گونه مالحظـه   گرایش دارد و هیچ   
بینـی    ی پـیش  ئـ عنوانهـای آن اجزا     یـابی در سـر      همچنین برای توصیف اطالعات مربوط به مکـان       

در طـرح   .آورد الکترونیکـی نیـز امکـانی فـراهم نمـی     نـشانی  هـای راهنمـا یـا       برای شماره  .نشده
صورت نگرفته و همچنین قالب نام اشخاص        شناسه  ری متن هیچ تمهیدی برای تعیین سر      گذا  کد

پایانه نشانی  اطالعات  ی مانند   ای، مالحظات مدیریت    داده  در این قالب ابر   . است   نیز توصیف نشده  
 فقدان پروتکلهای ،ای داده  این الگوی ابر  دیگر  از جمله مشکالت    . نیز در نظر گرفته نشده     میزبان

در حـال حاضـر ایـن       . گذاری مـتن اسـت      عنوانهای طرح کد    یابی سر   برای جستجو و باز    رنتیاینت
 .برد دارد های علوم انسانی کار قالب بیشتر برای آرشیو

    



 ___________________________________________________________________________خانه دیجیتالیکتاب / ۱۸۴

 ای صفحه انگلیسی نمونه یک رکورد ابرداده
 :ای صفحه وب مقاله با مشخصات زیر است نمونه زیر، قسمتی از رکورد ابرداده

Sibley، Brenda Parris. Cataloging Internet Resources: Organizing the 
Web in the Local Library and Beyond. Available at: 
http://www.geocities.com/SoHo/ Coffeehouse/٣٣٢١/catweb.html. Accessed 
November ٢٠٠ ،٩۴. 
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 ای صفحه فارسی نمونه یک رکورد ابرداده
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<html> 
<head> 

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-١٢۵۶"> 
<title>سازماندهی: فهرستنویسی منابع اینترنت </title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../Css/IrandocA.css"> 
</head> 
<body> 

<h٣ dir="rtl" align="center" style="margin: ٠ ۵">سازماندهی: فهرستنویسی منابع اینترنت 
 <a></h٣/>١<"١#"=a href> وب در کتابخانه های محلی و غیر آن

<p dir="rtl" align="center" style="margin: ٠ ۵"><b>&nbsp;برندا پاریس سیبلی: نوشته 
<br> 

 <br> محسن حاجی زین العابدینی: ترجمه
  رسانی و خدمات علمی جهاد رسانی پزشکی مرکز اطالع کتابداری و اطالعکارشناس ارشد 

 <b> </p/>کشاورزی
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 کاربران کتابخانه دیجیتالی
 قسمتهای مختلف صفحه اصلی
 کتابخانه دیجیتالی اسکندریه

 اولیۀ کره زمین دیجیتالینمونۀ 
 کتابخانه دیجیتالی افغانستان
 کتابخانۀ دیجیتالی پن
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 کتابخانه دیجیتالی کالیفرنیا

 های قدیمی جراحی اعصاب کتابخانه دیجیتالی مقاله

    



    



 

 طرح کتابخانه ملی دیجیتالی
American Memory: Historical Collections For the National Digital Library  
(http://www.memory.loc.gov/. Accessed September ٢٠٠ ،٢٩۴)  

ای  ، ایجـاد کتابخانـه  »برنامـه کتابخانـه ملـی دیجیتـالی      «هدف کتابخانه کنگره از اجـرای       
 منابع ردیف اول برای حمایت از مطالعات تاریخی و فرهنگـی ایـاالت              1دیجیتالی از بازتولیدات  

منابع از مجموعه   .  آغاز شد  1995 سال مطالعه آزمایشی در سال       5این طرح بعد از     . استمتحده  
ایـن منـابع بـازنمود میـراث فرهنگـی اقـوام            . آرشیو کتابخانه کنگره انتخاب و دیجیتـالی شـدند        

، تـصاویر   2ها  هایی از کتابها، کتابچه     به منظور بازتولید مجموعه   . مختلف به ترتیب تاریخی بودند    
ها و صداهای ضـبط شـده، کتابخانـه کنگـره طیـف وسـیعی از شـیءهای                    نوشته  دستمتحرک،  

، تـصاویر رنگـی،     4تصاویر دودویی، تـصاویر بـا زمینـه خاکـستری         . 3دیجیتالی ایجاد کرده است   
فایلهای ویدئویی و صوتی دیجیتالی و متـون قابـل جـستجو از جملـه ایـن شـیءهای دیجیتـالی                     

رکوردهـای  : ی بـه منـابع بازتولیـدی، ارکـان توصـیفی ماننـد            برای تأمین امکانات دستیاب   . هستند
ــشناختی،  ــابی«کتاب ــین . هــای مقــدماتی تعریــف شــدند  ، متــون و برنامــه»راهنماهــای بازی همچن

 .سازی تمام متن برای انواع محتواهای خاص انجام گرفت نمایه
 را کـه مجموعـه تـاریخی کتابخانـه ملـی      American Memoryصـفحه خـانگی طـرح    

 .کنید  مشاهده می1دهد، در شکل  ی را پوشش میدیجیتال

                                                                                                                                  
١. Reproduction  
٢. Pamphlets 

 مجموعـه تـاریخی   100 میلیون منبع دیجیتـالی از بـیش از   5/7 بیش از American Memoryدر حال حاضر . 3
 )Digital collections & programs: Library functions. (گردآوری کرده است

۴. Grayscale images  
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 )American Memory(صفحه خانگی مجموعه تاریخی کتابخانه ملی دیجیتالی . 1شکل 

(http://www.memory.loc.gov/) 

 های صورت گرفته برای طرح مذکور بینی پیش
کــه فقــط (کــه کتابخانــه فیزیکــی تــوانی بــیش از فهرســتهای موجــود در آن دارد  چنــان

، کتابخانه دیجیتالی نیز صـرفاً      )کند  کننده را به جلدهای موجود در قفسه ها راهنمایی می           مراجعه
دهنـدگان آن،     مـوردنظر توسـعه    کتابخانه ملـی دیجیتـالی       در آینده . یک پایگاه اطالعاتی نیست   

آنچه از کتابخانه ملی دیجیتالی     . کارایی بسیار بیشتری از فهرست مشترک جهانی خواهد داشت        
ای از مخازن توزیع محتواهای کنترل        مجموعهکتابخانه ملی دیجیتالی    شود اینست که      سم می مج

) باشـد  که برخی از آنها شبیه فهرستهای سـنتی مـی     (ای از محملهای آن محتواها        شده و مجموعه  
برخی محملها ممکن است امکانات دسترسی فراگیری را نسبت به کل منبع فراهم آورند              . است

رخی دیگر بر اساس محتوا، به مخاطبان مـورد نظـر یـا اهـداف اولیـه، اختـصاصی                   در حالی که ب   
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پردازند، حال آنکـه برخـی        بعضی محملها منحصراً به جستجو در مخزن خاصی می        . خواهند شد 
 .آورند دیگر امکانات دسترسی به محتوای انتخابی از مخازن توزیع شده را فراهم می

ه محتوا به جستجو در پایگـاه کتابـشناختی محـدود    در کتابخانه ملی دیجیتالی دسترسی ب  
ــه. نیــست ــه جــستجوی فهرســت    حتــی در کتابخان ــار مراجعــه ب هــای ســنتی، کــاربران در هــر ب
های جدید نشریات مورد عالقه خود یا لیستهایی از منابع جدیـد را               پردازند بلکه ابتدا شماره     نمی

کنند، به سـراغ    متون نشریات استفاده میهای اختصاصی برای دستیابی به   کنند، از نمایه    مرور می 
های معتبر و لیستهای تهیه شده از منابع خواندنی  روند، کتابهای مرجع انتشاراتی    ها می   کتابشناسی

هـا    بنابراین قسمت تازه  . کتابخانه دیجیتالی نیز باید چنین امکاناتی داشته باشد       . کنند  را مطالعه می  
)What's New (تـر کـاربران را بـه منـابع جدیـد        شد تا هر چـه سـریع  در صفحه اصلی گنجانده

در کتابخانـه کنگـره اسـتفاده       ) online(معلمان مدارس کـه از مجموعـه پیوسـته          . راهنمایی کند 
چرا که با این . ترین منابع هستند    بُر برای رسیدن به باارزش      مند به یافتن راهی میان      کنند، عالقه   می

الس را سـریعاً توضـیح داده یـا طرحهـای درسـی را              توانند مطالب عرضـه شـده در کـ          روش می 
 .توسعه دهند

ای دارد کـه منـابع کتابخانـه سـنتی         از دیدگاه کاربران، کتابخانه دیجیتالی توانهای بالقوه      
دارای آن نیــستند و ایــن توانایهــا، قابلیــت گــسترش روی هــر رایانــه شخــصی، کــالس درس و 

شبکه جهانی وب نشان داده کـه معلمـان، محققـان،           های پیشین کاربرد      تجربه. کتابخانه را دارند  
آموزان تمایل زیادی به مراجعه به منـابع بـا پیونـدهای فعـال بـه منـابع مفیـد،                  دانشجویان و دانش  

دانیم که دانشجویان و      همچنین می . ها در محیط دیجیتالی دارند      ها، کتابهای درسی و جزوه      مقاله
محیط الکترونیکی شخصی خـود کـار کننـد و مطـالبی            خواهند با این منابع در       آموزان می   دانش

 .تدوین نمایند) online(جهت ارائه در جمع گروهی، گزارشات و طرحهای پیوسته 
 کاربران کتابخانه دیجیتالی

، پژوهشی از American Memory برای کمک به اجرای طرح آزمایشی 1989در سال 
های ایـالتی بـه        نفر از اعضای کتابخانه    51  و 1»های پژوهشی  انجمن کتابخانه « نفر از اعضای     101

، خــصوصاً در )online(هــای پیوســته  پــژوهش نــشان داد کــه عالقــه بــه مجموعــه . عمــل آمــد
 .دهند، وجود دارد های پژوهشی که به مراجعان تحصیالت تکمیلی سرویس می کتابخانه

                                                                                                                                  
١. Association of Research Libraries  
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روی دیـــسکهای فـــشرده و  American Memory مجموعـــه 1992-1993در ســـال 
های عمـومی و ایـالتی         مدرسه، دانشکده و دانشگاه و کتابخانه      44 ویدئویی در اختیار     دیسکهای

بـا همکـاری کارکنـان کتابخانـه،        ). شـوند   امروزه این قالبهـا دیگـر پـشتیبانی نمـی         . (قرار گرفت 
هایی دربـاره منبـع دیجیتـالی مـورد اسـتفاده آنهـا و        معلمان، دانشجویان و عموم مردم نظرسنجی     

ها نـشان داد کـه مؤسـسات بـا کـادر دارای               یافته. یستم تحویل، صورت گرفت   چگونگی کار س  
یافتـه  . منـد هـستند     های عمومی به استفاده از ایـن منـابع عالقـه            تحصیالت تکمیلی و نیز کتابخانه    

جالب این بود که عالقه شـدیدی بـه اسـتفاده از ایـن منـابع در مـدارس بـه خـصوص در سـطح                        
 )National digital library program: Library of Congress. (دبیرستان وجود دارد

 قسمتهای مختلف صفحه اصلی
 )Collection Finder(یاب  مجموعه. 1

های مورد عالقـه توسـط     یافتن مجموعهAmerican Memoryبهترین روش جستجو در 
هـر مجموعـه، ویژگـی متفـاوت و موضـوع مربـوط بـه خـود را دارد و اطالعـات                      . کاربر اسـت  

جـستجوی تمـام   . کنـد  شـود کـه محتـوای آن مجموعـه را توصـیف مـی          ی را شامل می   تر  جزئی
ای طوالنی از منابع خواهد شد کـه مـسلماً منـابع              ها در یک زمان منجر به بازیابی سیاهه         مجموعه

مرور هر مجموعـه    . مورد درخواست کاربر در این سیاهۀ طوالنی دور از چشم باقی خواهد ماند            
کنـد کـه    خوانـدن مطـالبی دربـاره آن مجموعـه بـه کـاربر کمـک مـی        ی جداگانه و    ا  در صفحه 
اما باید توجه داشت که تمامی اقالم منفرد الزاماً در          . ها و منابع مورد عالقه خود را بیابد         مجموعه

Collection Finderشود شوند و مجموعه به عنوان یک کل در نظر گرفته می  لیست نمی. 
ایـن  . کنیـد  را مـشاهده مـی  » یـاب  مجموعـه « یـا  Collection Finder صـفحه  2در شکل 

 .شود های مختلفی است که در زیر توضیح داده می صفحه شامل بخش
 )Browse a List of Subject Headings(مرور سیاهه سرعنوانهای موضوعی . 1-1

صفحه موضوعها،  . کنیم  کلیک می » مرور سیاهه سرعنوانهای موضوعی   «ابتدا روی پیوند    
 است  2»اصطالحنامه منابع گرافیکی  « و   1»سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره   «های    لیستی از واژه  

در این مورد هم موضوعهای به کار رفته کل مجموعه را . ها از آنها استفاده شده که در مجموعه  
توانیـد صـفحه       مـی  3در شـکل    . ها مدنظر نیـستند     گیرند و اقالم منفرد درون مجموعه       در نظر می  

 . فرماییدمذکور را مشاهده

                                                                                                                                  
١. Library of Congress Subject Headings  
٢. Thesaurus of Graphic Materials  
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 American Memory سایت در Collection Finder قسمت. 2 شکل

(http://www.memory.loc.gov/ammem/collections/finder.html) 

 
 دیجیتالی ملی کتابخانه Collection Finder قسمت در Browse a list of Subject Headings بخش. 3 شکل

(http://www.memory.loc.gov/ammem/collections/collsubjindex١.html) 

 .شود گونه که مشخص است محدوده الفبایی موضوعها در این صفحه نمایش داده می همان
توان سیاهه موضـوعهای موبـوط بـه آن را            ها می   با کلیک روی هر کدام از این محدوده       

 ).4شکل (مشاهده کرد 
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 قسمت _ه سرعنوانهای موضوعی ای از سیاهه الفبایی موضوعهای مندرج در صفح نمونه. 4شکل 

Collection Finderکتابخانه ملی دیجیتالی  
(http://www.memory.loc.gov/ammem/collections/collSubjects١.html#top) 

 )Broad Topics(موضوعهای عام . 1-2
و » دیـوئی «هـای     شده در این قسمت به منظور توصـیف منـابع از واژه             های فهرست   مقوله

البتـه اصـالحات انـدکی روی آنهـا         . انـد   مشتق شده و باهم ترکیـب شـده       » ه کنگره رده کتابخان «
هـر  . تـر باشـند    مناسـب American Memoryهـای   صورت گرفته تـا بـرای توصـیف مجموعـه    

ها ممکن است در بـیش از   اما برخی مجموعه . گیرد  مجموعه حداقل در زیر یک مقوله جای می       
ی نیـز وجـود دارنـد کـه بـسیار عـام هـستند و تحـت            های انـدک    مجموعه. یک مقوله قرار گیرند   

های توصیفی خاص باید سـیاهه موضـوعها را           برای واژه . شوند  بندی می   های متعددی دسته    مقوله
کشاورزی، هنر :  مشخص است گروههای موضوعی شامل2گونه که در شکل     همان. مرور کرد 

 و ادبیـات، هنرهـای نمایـشی،        و معماری، بازرگانی و اقتصاد، آمـوزش، جغرافیـا، تـاریخ، زبـان            
فلسفه و مذهب، علوم سیاسی و حقوق، سـرگرمی و ورزش، علـوم اجتمـاعی، فنـاوری و علـوم                 

 .باشد کاربردی می
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 )Original Formats(قالبهای نسخه اصلی . 1-3
هـای اصـلی موجـود در کتابخانـه کنگـره             در این قسمت منابع بر اسـاس قالبهـای نـسخه          

این . شوند بندی می های چندقالبی در بیش از یک مقوله دسته  مجموعهبرخی. اند بندی شده دسته
هـای    هـا و صـفحه      نوشـته   کتابها و سایر منابع چاپی، دست     : منابع نوشتاری شامل  : قالبها عبارتند از  

 ).2شکل (های صوتی  موسیقی، نقشه، تصاویر متحرک، عکس، صفحه
 )User's Format(قالب کاربر . 1-4

و ) Read(، خوانـدن    )Hearing(د در مجموعه را از طریق شـنیداری         کاربر موارد موجو  
 ).2شکل (توان مرور کرد   می)View(دیداری 
 )Time(زمان . 1-5

بـرای مثـال    . دهـد کـه در عنـاوین مجموعـه آمـده            فواصل زمانی، تـاریخی را نـشان مـی        
 قـرار  1900-1929 و 1850-1899 در دو فاصله زمانی ١٩١۴-١٨٨٧ ،BaseballCardsمجموعه 

گیرند که بیـشتر اقـالم آنهـا در       ای از زمان قرار می      های بدون تاریخ در فاصله      مجموعه. گیرد  می
 ).5شکل (آن فاصله است 

 )Place(مکان . 1-6

باشد، امـا تمرکـز محتـوایی         ها مربوط به ایاالت متحده می       در هر قسمت، عمدۀ مجموعه    
المللـی از منـابع       های بین   برخی مجموعه . ناحیه خاصی از کشور است    شامل  ها    برخی از مجموعه  

 ).5شکل (اند  خارج از ایاالت متحده گردآوری شده
 )Library Division(بخش کتابخانه . 1-7

ای  های متعدد و جداگانـه   به طور فیزیکی در بخشAmerican Memoryهای  مجموعه
ی شـبکه وب قـرار      مجموعه دیجیتالی حاضر کـه بـر رو       . شوند  در کتابخانه کنگره نگهداری می    

ها نیـز از   برخی مجموعه. ها بوده است داده شده حاصل تالش و همکاری هر کدام از این بخش          
هـا هـم از مؤسـسات         براین برخی از مجموعه     عالوه. اند  های مختلف کنار هم گذاشته شده      بخش

 ).5شکل (اند   ارائه شدهLC/Ameritech Competitionخارج از کتابخانه کنگره و از طریق 
 )Digital Formats(قالبهای دیجیتالی . 1-8

و انـواع   ...)  و   DDE،  JPEG  ،MPEG  ،MP٣(ها در قالبهای متعدد دیجیتـالی ماننـد           اقالم مجموعه 
 ).5شکل (شوند که این درگاه، راهی برای جستجوی این اقالم است  مختلف فایلها ظاهر می

    



 ___________________________________________________________________________خانه دیجیتالیکتاب / ۱۹۴

 
 American Memory در سایت Collection Finderادامه صفحه . 5شکل 

(http://www.memory.loc.gov/ammem/collections/finder.html) 
بـاز  ) از نظـر ظـاهری  (های یاد شده، صفحه مشابهی     با انتخاب هر کدام از موارد و بخش       

صفحه باز شـده  . کنیم  انتخاب میBroad Topics را از Educationبرای مثال موضوع . شود می
در صفحه باز شده امکان جستجو و اِعمال تنظیماتی بـرای انجـام   . کنید   مشاهده می  6را درشکل   

 .توان از سیاهه پایین صفحه مدارکی را انتخاب کرد همچنین می. این جستجو وجود دارد

 
 Collection Finder قسمت _ Broad Topics از Educationانتخاب موضوع . 6شکل 

 کتابخانه ملی دیجیتالی
(http://www.memory.loc.gov/cgi-bin/query/S?ammem/collections:@field 

(SUBJ+@١(Education)):heading=Topics٪ ٣a+Education) 

    



 ۱۹۵  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

 ~ African Americans ~ Daniel A. P. Murayبـرای نمونـه مـورد اول یعنـی     
Pamphlets ~ در صـفحه بـاز شـده عـالوه بـر      ).7شـکل  (کنـیم    را انتخاب مـی ١٩٠٧ – ١٨١٨ 

شود نیز آورده شده و پیوندی نیـز          ، بخشی که مجموعه به آن مربوط می       گفتاری از دانیل موری   
گونه که در اطالعات یاد شده مشخص است مجموعه انتخاب شـده بـه               همان. به آن وجود دارد   

 .مربوط است» های خاص کتابخانه کنگره کتب نایاب و مجموعه«بخش 

 
از صفحه » 1818-1907بوط به سالهای پمفلتهای دانیل موری مر«انتخاب مجموعه مربوط به . 7شکل 

  کتابخانه ملی دیجیتالیCollection Finder قسمت - Broad Topicsدر بخش  Educationموضوعی 
(http://memory.loc.gov/ammem/aap/aaphome.html) 

شود کـه     در پایین هر صفحه اطالعاتی در مورد آن مجموعه و مدرک به کاربر داده می              
ستون سمت چپ مربـوط بـه درک مجموعـه و سـتون سـمت راسـت                 . شدهدر دو ستون آورده     

 ).8شکل (مربوط به کار با مجموعه است 

 
 Broadدر بخش  Educationتوضیحات مربوط به مجموعه انتخابی از صفحه موضوعی . 8شکل 

Topics – قسمت Collection Finderکتابخانه ملی دیجیتالی  
(http://memory.loc.gov/ammem/aap/aaphome.html) 
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درباره مدارک نیز باید گفت که با انتخاب مدرک مورد نظر در صـفحه اول اطالعـاتی                 
 Original Formats از Mapsبـرای نمونـه در مجموعـه    . شـود  کتابشناختی از آن منبع ارائه مـی 

. فرماییـد   مـشاهده مـی  9صفحه به دست آمـده را در شـکل    .  جستجو انجام دادیم   IRANدرباره  
 قرار گرفته اسـت،     1500-2004های    هد که این نقشه در مجموعه     د  ارائه شده نشان می   اطالعات  

.  منتــشر شــده اســت2001 در ســال Central Intelligence Agencyدر واشــنگتن و توســط 
همچنین اطالعاتی درباره مقیاس، موضوعها، محمل نسخه اصلی، شماره رده، مخزنی که در آن              

 1.یتالی داده شده است نسخه دیجIDشود و  نگهداری می

 
 MAP-Original Formats در مجموعه IRANنتیجه جستجوی انجام گرفته درباره . 9شکل 

 کتابخانه ملی دیجیتالی
نکته قابل توجه اینجاست که در مورد برخی منابع هم نسخه اسکن شده با کیفیت بـسیار         

 . تهیه شده استHTMLعالی و هم نسخه 

                                                                                                                                  
 . برخی از این اطالعات در شکل مشخص نیست. 1

    



 ۱۹۷  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

 )Search(جستجو . 2
تـوان در تمـام    می) 1شکل ( American Memoryاب این گزینه از صفحه اصلی با انتخ

هـای خـاص بـه        ، مجموعه 10در پایین صفحه باز شده در شکل        . ها به جستجو پرداخت     مجموعه
. شوند  ها جستجو می    های مورد نظر کاربر در این مجموعه        اند و واژه    ترتیب الفبایی فهرست شده   

 از  شوند مگر اینکه کاربر با برداشـتن عالمـت            ها جستجو می    فرض تمام مجموعه    به طور پیش  
 .مربع کنار هر مجموعه، آن مجموعه را از سیاهه مورد جستجو کنار بگذارد

 
 

 American Memory سایت در Search قسمت. 10 شکل
(http://www.memory.loc.gov/ammem/mdbquery.html) 

 )Learning Page(صفحۀ آموزش . 3
خواهنـد بـا کمـک        آموختگانی طراحـی شـده کـه مـی           برای کمک به دانش    این صفحه 

در ایـن بخـش   .  به تدریس درس تاریخ و فرهنگ بپردازندAmerican Memoryهای  مجموعه
تعــاریف، راهنماهــا و راهکارهــایی دربــاره اســتفاده از منــابع ردیــف اول، فعالیتهــا، مباحثــات،   

هـای یـاد شـده در برنامـه      ای اسـتفاده از مجموعـه  طرحهای درسی ارائه گردیده و پیشنهاداتی بر   
 ).11شکل (آموزشی داده شده است 
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  American Memory سایت در Learning Page قسمت. 11 شکل

(http://www.memory.loc.gov/ammem/ndlpedu/index.html) 

 ) Today in History(تاریخ روز . 4
 . شود در این بخش تاریخ روز ایاالت متحده ارائه می

 )What's New(ها  تازه. 5
هـا و منـابع و نیـز          هـای مجموعـه     گونه کـه از نـامش پیداسـت، تـازه           در این بخش، همان   

 .گردند هایی که در آینده به کتابخانه اضافه خواهند شد، معرفی می مجموعه

 )FAQs(پرسشها و پاسخهای متداول . 6
 و طـرح کتابخانـه   American Memoryپرسشها و پاسخهای متـداول دربـاره کتابخانـه    

 .ملی دیجیتالی در این قسمت آورده شده است

 )How to View(چگونه مرور کنیم . 7
 نیازی به مرورگر یـا برنامـه   American Memoryهای  برای مرور کردن بیشتر مجموعه

های صوتی، فیلم، تصاویر با وضـوح بـاال        ها، فایل   با این وجود در برخی مجموعه     . خاصی نیست 
برای کسب اطالعات درباره نوع برنامۀ مورد نیاز به سیاهه ارائه شـده در ایـن                . وجود دارند . ..و  

هـا بـه طـور رایگـان در اینترنـت وجـود               اکثر برنامه . صفحه مراجعه کنید و آن را انتخاب نمایید       
 ).http://memory.loc.gov/ammem/amviewer.html(دارند 

    



 ۱۹۹  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

 )Copyright and Restrictions(حق مؤلف و محدودیتها . 8
بـه  را  برای کمک به امـر آمـوزش و تحقیـق، کتابخانـه امکانـات دسترسـی نامحـدودی                   

برخی منابع موجود در این مجموعه ممکـن اسـت   . دهد  میAmerican Memoryهای  مجموعه
همچنـین امکـان دارد     . تحت پشتیبانی قانون حق مؤلف ایاالت متحده و یا سایر کـشورها باشـند             

فقتنامه خرید یا هدیه کتابخانه کنگره، محدودیتهایی که از طرف اهداکننده ایجـاد  طبق مفاد موا 
. شده، حقوق انحصاری یا همگانی، مجوزها و حقوق تجاری بازتولید برخی منابع محدود شـود              

نیازمنـد کـسب اجـازه کتبـی از     » استفاده مجاز«تغییر محمل یا بازتولید منابع محدود شده جهت        
 .تمالکین حق مؤلف اس

های تـاریخی بایگـانی شـده، تـشخیص حـق مؤلـف و سـایر اطالعـات                    ماهیت مجموعه 
هـر جـا کـه ممکـن بـوده،      . سـازد  مربوط به این منابع را مشکل و در برخی موارد غیرممکن مـی   

کتابخانه اطالعـاتی دربـاره مالکیـت حـق مؤلـف و سـایر محـدودیتها در رکـورد کتابـشناختی،           
های خـاص و سـایر متـون همـراه مجموعـه را بـرای                 صاویر برنامه ، عناوین ت  »راهنماهای بازیابی «

 .کنندگان ارائه داده است آگاهی کاربران و استفاده
بنابراین حق دریافت وجهـی در      . کتابخانه اصوالً مالکیت حق مؤلف منابع خود را ندارد        

 اجازه آن را بـه      تواند اجازه نشر و توزیع و یا حتی عدم          قبال استفاده چنین منابعی را ندارد و نمی       
وظیفۀ کاربران است که در تمام مراحل استفاده و یا حتی توزیع اطالعات موجـود               . کسی بدهد 

 .در کتابخانه، حق مؤلف را در نظر داشته و رعایت نمایند
 )Technical Information(اطالعات فنی . 9

رت  صـو American Memoryدر این صفحه فعالیتهای فنی کـه در رابطـه بـا مجموعـه     
 .گرفته است، به صورت مستند وجود دارد

 )Chat with a Librarian(گفتگو با کتابدار . 10
. از طرف کتابخانه کنگره ارائه شده) online(این بخش به عنوان سرویس مرجع پیوسته    

توان با کتابـدار      می) به جز تعطیالت رسمی   ( بعد از ظهر     4 تا   2از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت        
 Ask aدر سایر ساعات و روزهـا بایـد از فـرم    . گفتگو کرد) online(ه صورت پیوسته مسئول ب

Librarian Webاستفاده نمود . 
 )Search Example of the Day(نمونه جستجو . 11

بـا  . گیـرد   های مختلف انتخاب شده در این قسمت قرار مـی           ای از مجموعه    هر روز نمونه  
 .شود و نتیجه قابل رؤیت است جستجو میکلیک روی مثال یاد شده، این نمونه، 
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 Alexandria Digital Library کتابخانه دیجیتالی اسکندریه

(http://www.alexandria.ucsb.edu/. Accessed September ٢٠٠ ،٢٩۴) 
این کتابخانه به عنوان مرکز دانـش       . از کتابخانه باستانی مصر گرفته شده     » اسکندریه«نام  

ها، مؤسسات دانـشگاهی،      تمام منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه     . ستو یادگیری مطرح بوده ا    
این طرح در   .  دهند اسکندریهتوانند تشکیل یک      می... شرکتهای خصوصی، مؤسسات دولتی و      

 که در حال فعالیت بود، آغـاز بـه   ADL(،1( با گسترش کتابخانه دیجیتالی اسکندریه  1995سال  
ای از منـابع مرجـع         بـا مجموعـه    2»توزیـع یافتـه   «نه دیجیتـالی    این کتابخانه یک کتابخا   . کار کرد 
اداره مرکـزی کتابخانـه دیجیتـالی       .  و خدماتی برای دسـتیابی بـه ایـن مجموعـه بـود             3جغرافیایی

 بود و از طرف کتابخانه دیویدسون اداره        4اسکندریه در پردیس دانشگاه کالیفرنیا در سنتا باربارا       
 ).Alexandria digital library project(شد  می

یعنی منابع کتابخانه عالوه بر امکان استفاده انفرادی، امکان پخش         » توزیع یافته «کتابخانه  
به ایـن معنـی اسـت کـه          Georeferencedعبارت  . باشد  و توزیع از طریق اینترنت را نیز دارا می        

ماننـد  (باشـد    منابع موجود در کتابخانه، مربوط به منطقه یا مناطق خاصی در سطح کرۀ زمین می              
 ...).نقشه، عکسهای هوایی و 

 .انجام شد» NSF(5(بنیاد ملی علوم «مرحله اول طرح کتابخانه دیجیتالی اسکندریه با حمایت 
 .کنید  مشاهده می12صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی اسکندریه را در شکل 

 
 صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی اسکندریه. 12شکل 

(http://www.alexandria.ucsb.edu/) 

                                                                                                                                  
١. Alexandria Digital Library 
٢. Distributed Digital Library  
٣. Georeferenced 
۴. Santa Barbara 
۵. National Science Foundation 

    



 ۲۰۱  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

 1نمونه اولیۀ کره زمین دیجیتالی
ــۀ اولیــۀ کــرۀ زمــین دیجیتــالی   ــالی  ) ADEPT(نمون ــه دیجیت مرحلــه دوم طــرح کتابخان

-2004بینی زمـانی آن از سـال        اسکندریه است که توسط بنیاد ملی علوم بنیاد نهاده شده و پیش           
طـرح کتابخانـه دیجیتـالی    هدف آن تکمیل موفقیت کسب شـده از مرحلـه اول        . باشد   می 1999

آمــوزان در  اســکندریه از طریــق ایجــاد محــیط آموزشــی دیجیتــالی بــرای آموزگــاران و دانــش
 .کالسهای درس برپایه فناوری کتابخانه دیجیتالی اسکندریه بود

 

 
 مرحله دوم طرح کتابخانه دیجیتالی اسکندریه ـ نمونه اولیه کره زمین دیجیتالی. 13شکل 

(http://www.alexandria.ucsb.edu/historical/www.alexandria.ucsb.edu/index.html) 
 ویژگیهای کتابخانه دیجیتالی اسکندریه

به عنوان مثال بـا جـستجوی مکـانی         . توانایی جستجوی همزمان انواع مختلف مدارک     .1
 .توان مدارک متنی، نقشه یا چندرسانه دربارۀ آن مکان را بازیابی کرد خاص می
ستجو با استفاده از فیلدهای اسـتاندارد کتابخانـه ماننـد پدیـدآور، عنـوان و                توانایی ج . 2
 کلیدواژه
 زبان ساده پرس و جو. 3

                                                                                                                                  
١. Alexandria Digital Earth Prototype 
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هـای موجـود      های مختلف و نمونـه      در مجموعه » جستجوهای توزیع یافته  «پشتیبانی از   . 4
ایـن اسـت کـه کـاربر        » جـستجوهای توزیـع یافتـه     «منظـور از    . در کتابخانه دیجیتالی اسـکندریه    

. تواند پایگاههای اطالعاتی مختلف را در مکانهای مختلـف و انـواع متفـاوت جـستجو کنـد                   می
کتابخانه دیجیتالی اسکندریه با اطالعات مرجع جغرافیایی خود توانایی بالقوۀ گسترش در شبکه     

 .جهانی پایگاههای اطالعاتی را دارد
رافیـایی آنهـا، مـورد     هـا و مختـصات جغ        که برای ارائه نام محل     Gazetteer1سرویس  . 5

بـه کمـک کـاربرانی       Gazetteerالمللـی     پایگـاه اطالعـاتی بـزرگ بـین       . گیـرد   استفاده قرار مـی   
همچنین . های مختلف کافی نیست     شتابد که اطالعات آنها درباره مختصات جغرافیایی محل         می

 موجـود   XMLاسـت و سـرویس       Gazetteerاین سرویس دارای اسـتانداردی بـرای محتویـات          
 .دهد را به کاربر می Gazetteerه افزودن عناصر جدید به اجاز

ماننـد  . رود  ای که برای حل ابهامات موجود در معانی کلمات به کار مـی              اصطالحنامه. 6
 .ای واحد های فراوان برای پدیده وجود واژه

کتابخانـه دیجیتـالی اسـکندریه نـوعی معمـاری          . هـای موجـود     توانایی کاربرد ابرداده  . 7
هـای متنـوع    راحی کـرده کـه در انـواع پایگاههـای اطالعـاتی کـامالً متفـاوت و داده         همگانی ط 

 .تواند مورد استفاده قرار گیرد می
کتابخانـه دیجیتـالی    . بـود » کتابخانـه دیجیتـالی اسـکندریه     «هدف مهم طرح اسـکندریه،      
 اسـت کـه بـا کمـک آزمایـشگاه نقـشه و عکـس        )online(اسکندریه سیستم اطالعـاتی پیوسـته     

)MIL(2    کتابخانه دیجیتالی اسکندریه اخیـراً  .  کتابخانه دیویدسون دانشگاه کالیفرنیا تقویت شده
 و منابع جغرافیایی را از طریق شبکه جهانی         MILهای موجود در منابع       امکانات دسترسی به داده   
 .وب فراهم آورده است

 های مهم کتابخانه دیجیتالی اسکندریه گره

 
 بخانه دیجیتالی اسکندریههای مهم کتا گره. 14شکل 

(http://www.alexandria.ucsb.edu/research/adllib/index.htm) 

                                                                                                                                  
 .مانند یک شهر به همراه محل جغرافیایی آن. ها که بیانگر ویژگی خاصی در سطح زمین است نمایه نام محل. 1

٢. Map and Imagery Laboratory 

    



 ۲۰۳  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

هـای    ای از گـره     انـدازی شـبکه      با همکاری تیمی پیشرفته از تمام دنیا بـرای راه          MILتیم  
های محلی که قابلیت ارتقـا        ها در مجموعه    این گره . کند  کتابخانه دیجیتالی اسکندریه تالش می    

 :شود و شامل موارد زیر است ی دارند ایجاد میو نگهدار
 )MIL/ADL(آزمایشگاه نقشه و عکس کتابخانه دیجیتالی اسکندریه . 1
 واقع در کتابخانه دیویدسون، دانشگاه کالیفرنیا در سنتاباربارا» آزمایشگاه نقشه و عکس«

د و فناوریهـایی    دهـ   های فـضایی را افـزایش مـی         ای داده   این آزمایشگاه کاربرد میان رشته    . است
در » آزمایشگاه نقـشه و عکـس     «. آورد  سازی قالبهای مختلف اطالعات فراهم می       برای یکپارچه 

های فضایی و در دسترس قرار دادن ابزاری برای کاربرد            سطح ملی به مرکزی با حجم زیاد داده       
انـه  آزمایـشگاه مـذکور مرکـز تـأمین کتابخ        . هر دو نوع منابع آنالوگ و دیجیتال معروف اسـت         

باشـد و امکانـات جـستجوی اطالعـات جغرافیـایی ـ        دیجیتالی اسکندریه از طریـق اینترنـت مـی   
 میلیـون نـام     6کتابخانه دیجیتالی اسکندریه شامل     . کند  ها را فراهم می     فضایی و دسترسی به داده    

هــایی بــرای   میلیــون فهرســت اســت کــه ایــن فهرســتها دارای ابــرداده2 و Gazetteerمحــل در 
» آزمایـشگاه نقـشه و عکـس      «. هـستند  )online( پیوسـته    های دیجیتالی    متعدد داده  1های ترابایت

نیازهای اطالعاتی دانشگاهی و پژوهشی دانشگاه کالیفرنیا، سیـستم دانـشگاه ایـالتی، بازرگـانی،               
صنایع، حکومت فـدرال و حکومـت ایـالتی و سـایر مؤسـسات آموزشـی داخلـی و خـارجی را                      

، این آزمایشگاه منبع اطالعات اولیـه بـرای         1979 گشایش آن در سال      از زمان . کند برآورده می 
ها و سمینارهای زیادی     ای، ملی و جهانی بوده و میزبانی گردهمایی        پژوهشهای دانشگاهی منطقه  

 .را بر عهده داشته است
 )Environmental Information Lab(آزمایشگاه اطالعات محیطی . 2

آورد کـه بـرای یـافتن و     پذیر و قدرتمندی فراهم می  طافکتابخانه دیجیتالی، فناوری انع   
. گیرنـد   مورد استفاده قرار می   ...) شناسی، جغرافیا و      مانند زمین (های علوم زمینی      دستیابی به داده  

های علـوم زمینـی خـود را بـا اسـتفاده از فنـاوری                 ، مجموعه داده  »آزمایشگاه اطالعات محیطی  «
 کتابخانـه   2افـزار   میان. گاه کالیفرنیا در دسترس قرار داده است      کتابخانه دیجیتالی اسکندریۀ دانش   

دیجیتـالی اسـکندریه جـستجوهای جغرافیـایی ـ فـضایی و نیـز متنـی را بـا اسـتفاده از مجموعـه            

                                                                                                                                  
1 .Terabytes : بایـت اسـت    40 بـه تـوان      20یـک ترابایـت برابـر       . ها  گیری رایج برای ذخیرۀ داده      واحد اندازه  ...
 )560. ص: 1379ر میکروسافت، فرهنگ تشریحی کامپیوت(
2 .Middleware :افـزار   میان. کند افزار است و اطالعات بین آنها را ترجمه می   افزاری که حائل بین دو یا چند نوع نرم          نرم

ای یـا   افزار باشد و معموالً بین برنامۀ کاربردی و سیستم عامل، سیـستم عامـل شـبکه             ممکن است حاوی طیف وسیعی از نرم      
 )327. ص: 1379فرهنگ تشریحی کامپیوتر میکروسافت، ... (گیرد ریت بانک اطالعاتی قرار میسیستم مدی
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هـای    تواند اطالعـاتی از مجموعـه داده        یک سؤال ساده می   . کند  های موجود پشتیبانی می     ابرداده
کتابخانه دیجیتالی اسکندریه زبان استاندارد پـرس و  . زیابی کندهای متعدد با   فراوانی از کتابخانه  

 .رسد افزار می میان به XMLبرد که با استفاده از  جو به کار می
3 .NZADL1 

 2دانـشگاه فنـاوری آکلنـد     » افـزار   آزمایشگاه پژوهشی مهندسی نـرم    «این سرویس توسط    
ابع مرجع جغرافیایی در نیوزلند است      ای از من    نیوزلند بنیاد نهاده شده و هدف آن تأمین مجموعه        

 .که امکان دسترسی رایگان به آن وجود دارد

 کتابخانه دیجیتالی افغانستان
The Afghanistan Digital Library  
(http://dlib.nyu.edu/divlib/bobst/adl/index.html٣. Accessed March ۵، 

٢٠٠۴) 
 Bobstانــستان، کتابخانــه پــس از ســقوط طالبــان و روی کــار آمــدن دولــت موقــت افغ 

دانشگاه نیویورک با همکاری بخش مطالعات خاورمیانـه، مرکـز مطالعـات خاورمیانـه و مرکـز                 
الملل دانشگاه نیویورک طرح ایجاد و گسترش کتابخانه دیجیتـالی افغانـستان را        همکاریهای بین 

عـه آزمایـشی    این طرح هنـوز در مرحلـه مطال       . به منظور کمک به بازسازی این کشور آغاز کرد        
آمیز باشد، کتابهـای منتـشر شـده در افغانـستان بـه               در صورتی که طرح آزمایشی موفقیت     . است

و ) تـاریخ اولـین کتـاب چـاپ شـده در افغانـستان             (1871زبان فارسی دری و پشتو بین سالهای        
در ) وب سایت و لـوح فـشرده  (شود و در قالب الکترونیکی     ، دیجیتالی و فهرستنویسی می    1930
 .گیرد رس عموم قرار میدست

افغانـستان در طـول سـالها،       ) بناهای تاریخی، کتابها و آثار هنری     (گرچه میراث فرهنگی    
هـای    ، آسیبهای جدی دیده اما بسیاری از کتابها و آثـار هنـری در مجموعـه               1990خصوصاً دهه   

نستان فقط  طرح کتابخانه دیجیتالی افغا   . شخصی خارج از کشور افغانستان سالم باقی مانده است        
هـدف  . پـردازد  انـد مـی   به میراث نوشتاری این کشور یعنی کتابهایی که در افغانستان منتشر شده           

، موضـوع و    پدیـدآور نهایی این کتابخانه دیجیتالی، قابل جستجو ساختن منابع از طریق عنـوان،             
 . شدند دیجیتالی1900 و 1871 کتاب منتشر شده بین سالهای 43در این مرحله .  نشر استتاریخ

                                                                                                                                  
١. The New Zealand implementation of Alexandria Digital Library  
٢. Auckland University of Technology  

. های آن تغییر کرده اسـت       صفحهبه هنگام مرور دوباره این کتابخانه مشخص شد که نشانی اینترنتی و طراحی              . 3
 : میالدی عبارت است از2004 جوالی 10نشانی اخیر در تاریخ 

http://dlib.nyu.edu/cgi-bin/adl٠١/getGrid٠١.cgi?numWorks=ADL  

    



 ۲۰۵  /کشور از خارج تالیدیجی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

 مـورد  6 نشان داده شده است،      15در صفحه خانگی این کتابخانۀ دیجیتالی که در شکل          
 .خورد به چشم می

 
 صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی افغانستان. 15شکل 

(http://dlib.nyu.edu/divlib/bobst/adl/index.html) 
اربر توصـیه   صـفحه بـاز شـده بـه کـ         . کنـیم   کلیک می  Searchبرای انجام جستجو روی     

 ).16شکل (استفاده کند  Collection of Worksکند که برای جستجو از  می

 
  در کتابخانه دیجیتالی افغانستانSearchصفحه باز شده در نتیجه کلیک روی پیوند . 16شکل 

 .شود  نمایش داده می17با کلیک کردن روی پیوند نشان داده شده شکل 
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  در کتابخانه دیجیتالی افغانستانCollection of Worksصفحه . 17شکل 

.  مشخص است، در اینجا فهرستی الفبایی از منابع ارائـه شـده            17گونه که در شکل       همان
. کنـد، ولـی بیـشتر آنهـا پیونـدی ندارنـد             نوشته باالی صفحه، این منابع را تمام مـتن معرفـی مـی            

 .احتماالً این منابع در دست تهیه هستند
 ).18شکل (کنیم  کوردی که حاوی پیوند است کلیک میبرای نمونه روی اولین ر

 
 »کلمات امیرالبالد فی الترغیب الی الجهاد«کتاب تمام متن  اطالعات توصیفی. 18شکل 

 موجود در کتابخانه دیجیتالی افغانستان
 .این کتاب به صورت تمام متن قابل دسترسی است

در سـتون   ). 19شـکل   (رسیم    با کلیک کردن روی پیوند مربوطه به صفحه مورد نظر می          
سمت چپ این صفحه، مندرجات کتاب مربوطه با پیوندهای موجود، کاربر را به صـفحه مـورد           

    



 ۲۰۷  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

: در سمت راست تصویر جلد، اطالعات کتابشناختی کتاب مورد نظر شامل. کند نظر هدایت می
ا و  هـ   تعـداد صـفحه   (، ناشر، تاریخ نشر، موضوعها، مشخـصات فیزیکـی کتـاب            پدیدآورعنوان،  
دهد که این کتـاب       مثالً یادداشت کتاب مذکور نشان می     . خورد  و یادداشتها به چشم می    ) اندازه

 .از روی یک نسخه شخصی دیجیتالی شده است

 
 

 کلمات امیرالبالد«کتاب تمام متن  تصویر روی جلد و اطالعات توصیفی بیشتر درباره. 19شکل 
 یجیتالی افغانستانموجود در کتابخانه د» فی الترغیب الی الجهاد

ها در ستون سمت چپ به همـان صـفحه      با کلیک کردن روی هر کدام از شماره صفحه        
 .کنیم دسترسی پیدا می

وضوح تصویر و خوانا بـودن مطالـب        . باشد   این کتاب می   9دهنده صفحه      نشان 20شکل  
 .قابل توجه است

. مـوارد داده شـده    در زیر این تصویر اطالعات جامعی از قالب و وضوح تصویر و سـایر               
 بیتـی، بـدون     TIFF  ،8دهد که ابرداده مدیریتی نسخه آرشیوی در قالـب            این اطالعات نشان می   
قابل دسترس است  QuickTime Plugin در نشانی یاد شده با کمک 600فشردگی و با وضوح 

 ).21شکل (
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 »لی الجهادکلمات امیرالبالد فی الترغیب ا« از کتاب تمام متن 9تصویر صفحه . 20شکل 

 موجود در کتابخانه دیجیتالی افغانستان

 
 »کلمات امیرالبالد فی الترغیب الی الجهاد« کتاب تمام متن 9توضیحات پایین صفحه . 21شکل 

 موجود در کتابخانه دیجیتالی افغانستان

    



 ۲۰۹  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

 )دانشگاه پنسیلوانیا(کتابخانه پن 
Penn Library  

(http://www.library.upenn.edu/. Accessed March ٢٠٠ ،٣۴)  
امکـان جـستجو در دو       ) 22شـکل   (از طریق صفحـه خـانگی کتابخانــه دیجیتالــی پـن            

سـمت  ( Franklin Catalogو ) سـمت چـپ تـصویر در بـاال    ( E-Resource Locatorپـایگــاه  
 . وجود دارد) راست تصویر در باال

 
 )انیادانشگاه پنسیلو(صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی پن . 22شکل 

(http://www.library.upenn.edu/) 
 24 و   23امکانات جستجو در دو پایگاه یاد شـده از راههـای مختلـف کـه در شـکلهای                   

 .بینی شده است نشان داده شده، پیش

 
  کتابخانه دیجیتالی پنE-Resource Locatorراههای مختلف جستجو در پایگاه . 23شکل 
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  کتابخانه دیجیتالی پنFranklin Catalogیگاه راههای مختلف جستجو در پا. 24شکل 

فهرسـتهای موجـود در ایـن کتابخانـه در     . کتابخانه دیجیتالی پن فهرستهای مختلفی دارد 
 :چند نمونه از این فهرستها عبارتند از.  نشان داده شده25شکل 

Penn Library Catalogs، Union Catalogs (Search & Request Items)، Other 

Libraries & Library Catalogs، Archives 

توانـد بـرای جـستجو، یکـی از           کـاربر مـی   . هایی هـستند    هرکدام از آنها دارای زیرشاخه    
 .فهرستهای ذکرشده را انتخاب نماید و به اطالعات کتابشناختی منابع مورد نظر خود دست یابد

 
 

 فهرستهای موجود در کتابخانه دیجیتالی پن. 25شکل 

 Franklin، Penn Library روی قـسمت  ،Penn Library Catalogsر بـرای نمونـه د  

    



 ۲۱۱  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

Catalog)     بـاز  26صفحه شکل . کنیم  کلیک می )  با عالمت فلش مشخص شده     25که در شکل 
 ، Basic Search کنید برای جـستجو از سـه طریـق    گونه که در شکل مشاهده می همان. شود می

Guided Keyword  وCourse Reserveهای  در زیر صفحه، درباره گزینه. م کردتوان اقدا  می
 .مختلف جستجو توضیحاتی داده شده است

 
 Penn Library Catalogs قسمت در Franklin، Penn Library Catalog صفحه. 26 شکل

 پن دیجیتالی کتابخانه در
(http://www.franklin.library.upenn.edu/) 

. کنـیم   جستجو میBasic Search در Keyword را به عنوان Librarianبرای مثال واژه 
 .دهد  نتیجه جستجوی انجام شده را نشان می27صفحه شکل 

 
  در فهرست انتخاب شده از کتابخانه دیجیتالی پنLibrarianنتیجه جستجوی واژه . 27شکل 
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شـباهت  . شـود    روی صـفحه ظـاهر مـی       28با کلیک کردن روی یکی از عناوین، شـکل          
 . فهرستهای ارائه شده در کتابخانه کنگره قابل توجه استظاهری این صفحه فهرست با

 
 Franklin، Penn بازیابی شده از …A True Politicianاطالعات توصیفی کتاب . 28شکل 

Library Catalogدر کتابخانه دیجیتالی پن  

معرفی  E-Resourcesهمچنین این کتابخانه دارای منابع الکترونیکی است که در بخش           
 :اند بندی شده این منابع در پایگاههای زیر طبقه). 29شکل (اند  شده

Databases، E-Journals، News Sources، E-Books، Data Sets & Statistics، Images 

& Photographs، Reference Shelf، Research Guides، Internet Search Tools 

 در تمامی پایگاههـا،  Browse or Search All E-Resourcesتواند با انتخاب  کاربر می
 .یا با انتخاب پایگاهی خاص در آن پایگاه به جستجو بپردازد

 
  کتابخانه دیجیتالی پنE-Resourcesپایگاههای ارائه شده در بخش . 29شکل 

 .شود  باز می30صفحه شکل  E-Booksبا انتخاب 

    



 ۲۱۳  /کشور از خارج دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ______________________

 

 
  دیجیتالی پن کتابخانهE-Resources از بخش E-Booksپایگاه اطالعاتی . 30شکل 

(http://www.library.upenn.edu/eresources/ebooks.html) 
 بـاز  31صـفحه شـکل   . کنـیم  را انتخـاب مـی   Online book pageدر این صفحه پیونـد  

 .شود می

 
  در کتابخانه دیجیتالی پنE-Books از پایگاه Online book pageصفحه . 31شکل 

(http://digital.library.upenn.edu/books/) 
) ها، پدیدآور، عنـوان، موضـوع       فهرست تازه (توان از راههای مختلف       در این صفحه می   

 .شود  باز می32صفحه شکل  Search Our Listingsبا انتخاب . به جستجو پرداخت
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  E-Books از پایگاه Online book page انتخاب شده از Search Our Listingsصفحه . 32شکل 

 ی پندر کتابخانه دیجیتال
(http://onlinebooks.library.upenn.edu/search.html) 

پـس  .  را انتخاب کردیم و در قسمت عنوان جستجو کردیم         internet برای جستجو واژه  
 روی 33از طی مراحل جستجو، سرانجام کتاب مورد نظر بـه صـورت تمـام مـتن مطـابق شـکل           

 .مرورگر قابل مشاهده است

 
 در کتابخانه E-Books از پایگاه Online book pageدر  Internetنتیجه جستجوی واژه . 33شکل 

 دیجیتالی پن

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفورد 
Stanford Digital Library  
(http://www-diglib.stanford.edu/. Accessed March ۵، ٢٠٠۴) 

ی مختلـف   قـسمتها .  نـشان داده شـده     34صفحه خانگی این کتابخانه دیجیتالی در شکل        
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 :این صفحه عبارتند از
Projects، Documents، SDLIP، People، Seminars، Testbed، Resources، 

Sponsers/ Partners. 
 .هایی هستند هر کدام از این قسمتها دارای زیرمجموعه

 
 صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفورد. 34شکل 

(http://www-diglib.stanford.edu/) 
 .شود  ظاهر می35صفحه شکل  Documentsبا انتخاب 

 
  در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفوردDocumentsانتخاب قسمت . 35شکل 

(http://www-diglib.stanford.edu/diglib/pub/documents.shtml) 
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. کنـیم  را انتخاب می Search for a Digital Library Paperبرای انجام جستجو گزینه 
 .شود  نمایش داده می36حه جستجو مطابق شکل صف

 
 صفحه جستجو در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفورد. 36شکل 

(http://www-diglib.stanford.edu/WP/WWW/search-form.shtml) 
 مشخص است، صفحه جستجو دارای دو قـسمت جـستجوی       36گونه که در شکل       همان

 .باشد  می)Bibliographic Search(ستجوی کتابشناختی  و ج)Fulltext Search(تمام متن 
، Match.  در ایـن بخـش سـه قـسمت مختلـف وجـود دارد              :بخش جـستجوی تمـام مـتن      

Display و Search terms .    و 37انتخابهای مختلف قسمت اول و دوم بـه ترتیـب در شـکلهای 
 . مشخص است38

 
 مام متن جستجوی تMatchراههای مختلف جستجو در قسمت . 37شکل 

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفورد
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  جستجوی تمام متنDisplayراههای مختلف جستجو در قسمت . 38شکل 

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفورد
موارد بازیـابی   .کنیم  وارد میSearch Terms را در قسمت Internetبرای جستجو واژه 

هـای مقابـل عنـوان بیـشتر باشـد آن منبـع               رچه سـتاره  ه. گردد  بندی ارائه می    شده به صورت رتبه   
 ).39شکل (تر است  مرتبط

 
 در قسمت جستجوی تمام متن Internetنتیجه جستجوی واژه . 39شکل 

 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفورد
ابتدا در صـفحه بـاز شـده اطالعـات کامـل            ). 40شکل  (کنیم    روی مورد اول کلیک می    

در پایین صفحه مشخص شده که متن کامـل  . شود منبع مورد نظر ارائه می  کتابشناختی و چکیده    
با انتخاب قالب مرور تمـام مـتن   .  ارائه شدهPlain Text و PostScript ،PDFکتاب در قالبهای 

 .توان متن مورد نظر را مطالعه نمود می
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 Gloss: Text-Source Discovery over theاطالعات کتابشناختی و چکیده کتاب . 40شکل 

Internetـ بازیابی شده از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه استانفورد  

  California Digital Library کتابخانه دیجیتالی کالیفرنیا

(http://californiadigitallibrary.org/. Accessed March ٢٠٠ ،٣۴) 
کالیفرنیـا دارای   کتابخانه دیجیتالی   . بینید   می 41صفحه خانگی این کتابخانه را در شکل        

 .ها، تصاویر و متون است سه بخش مجموعه

 
 صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی کالیفرنیا . 41شکل 

(http://californiadigitallibrary.org/) 
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 1ها بخش مجموعه. 1
آوری شده از منـابع دیجیتـالی، نمایـشگاهها یـا موضـوعها           سایتهای جمع   دهنده وب   نشان
هـا،    هـا، آثـار صـوتی، نقـشه         توانند عکسها، مـصاحبه     ها، کاربران می    جموعهبا بررسی م  . شخصی است 

 .را مرور کنند... های نت موسیقی و  های جاری، ویدئوها، برگه مدارک تاریخی، مقاله

 2بخش تصاویر. 2
را شـامل   ... هـا و      عکسهای تاریخی، آثار هنری، نقاشی، طراحی، عکسها، تصاویر، نقشه        

 .شود می

 3بخش متون. 3
تـاریخ شـفاهی   . شـوند  کتابهای الکترونیکی از انتشارات دانشگاه کالیفرنیـا را شـامل مـی       

 کالیفرنیـا در    )online(ها و سایر مدارک تاریخی از آرشـیو پیوسـته             ، داستانها، نامه  )ها  مصاحبه(
 .این قسمت قابل بازیابی هستند

 به دست آمده را در      نتیجه. را در هر سه بخش برگزیدیم     » Internet«برای جستجو، واژه    
در باالی صفحه تعداد کـل مـوارد یافـت شـده، تعـداد مـوارد در                 . فرمائید   مالحظه می  42شکل  

 .ها، تعداد تصاویر و تعداد متون بازیابی شده مشخص شده است بخش مجموعه

 
  در کتابخانه دیجیتالی کالیفرنیاInternetنتیجه جستجوی واژه . 42شکل 

                                                                                                                                  
١. Collections  
٢. Image  
٣. Text  
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 )43شکل (شود  تمام متن روی صفحه ظاهر میبا انتخاب برخی عناوین 

 
 از سیاهه منابع بازیابی شده از کتابخانه …What is the Internetانتخاب کتابی با عنوان . 43شکل 

 دیجیتالی کالیفرنیا
با انتخاب برخی عناوین دیگر، از کاربر درباره قالب مـورد نظـر بـرای مـرور تمـام مـتن                     

)ASCII   یاpdf ( شود    سؤال می)  با انتخاب قالب مورد نظر متن یاد شـده قابـل مـرور             ). 44شکل
 .است

 
 دهشدرخواست از کاربر برای انتخاب قالب مورد نظر جهت مرور نتایج بازیابی . 44شکل 

 از کتابخانه دیجیتالی کالیفرنیا
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  Classic Articles in Neurosurgery های قدیمی جراحی اعصاب کتابخانه دیجیتالی مقاله

(http://info.med.yale.edu/library/neurosurgery/. Accessed July ٢٠٠ ،١٠۴) 

مند به مطالعه و بررسی متـون زیـست پزشـکی     های پزشکی عالقه اکثر پژوهشگران رشته 
های قدیمی با اهمیت خاص برای مورخان پزشـکی و برخـی              از سوی دیگر مقاله   . جاری هستند 

وجود برخـی موانـع بـر سـر راه اسـتفاده از ایـن               . دارددانشجویان، محققان و پزشکان نیز وجود       
یکـی از موانـع، عـدم       . مندان به این منابع مهـم تـاریخی شـده           ها باعث عدم دسترسی عالقه      مقاله

 یا اوایل   1800ها منابع مربوط به اواخر سده         بیشتر کتابخانه . دسترسی آسان به منابع قدیمی است     
هـا را   هایی که این منـابع و مقالـه    دیگر حتی کتابخانه از سوی .  را در مجموعه خود ندارند     1900

در . های قفل شده دارند     دارند به علت قدمت تاریخی، تمایل شدیدی به نگهداری آنها در قفسه           
ها مانع از دسترسی عامه مردم بـه          واقع شرایط حساس و شکنندگی کاغذهای برخی از این مقاله         

 .گونه مواد است این
هـا در پایگاههـای اطالعـاتی الکترونیکـی ماننـد             سـازی ایـن مقالـه      مانع دوم عـدم نمایـه     

 چـاپی نمایـه شـده       2ها ممکـن اسـت در اینـدکس مـدیکوس           گرچه برخی مقاله  .  است 1مدالین
کنند و بـه منـابع        باشند، ولی اکثر محققان و پزشکان فقط پایگاههای الکترونیکی را جستجو می           

 .کنند دست دوم چاپی مراجعه نمی
افزارها و    ها چاپی قدیمی اکنون در سایه استفاده از سخت          حدود به این مقاله   دسترسی نام 

 .دهند، تحقق یافته است افزارهای اسکن که امکان تهیه نسخه دیجیتالی از منابع چاپی را می نرم
در دانـشگاه    Cushing/Whitneyهای قدیمی، کتابخانه پزشکی       با توجه به اهمیت مقاله    

به علت ارتبـاط    . ها نمود   سازی تعدادی از این مقاله       اقدام به دیجیتال   ییل در یک طرح آزمایشی    
، پیشگام جراحی اعـصاب، تـصمیم گرفتـه شـد کـار،      Harvey Cushingدیرینه این دانشگاه با 

 .منحصراً روی منابع جراحی اعصاب تمرکز یابد
در ) 1870-1922( مقالـه کالسـیک در زمینـه جراحـی اعـصاب             13این طرح با انتخاب     

بـرای اجــرای ایــن طــرح ابتـدا بــه بررســی تولیـد فایلهــایی بــا زبــان    .  شــروع شــد2000تابـستان  
 HTMLعلت انتخاب قالب    . های چاپی اصلی پرداختند     از مقاله ) HTML(گذاری فرامتنی     نشانه

ها به طور کامل و واژه به واژه قابل جستجو            خواستند مقاله   به جای فایل تصویری این بود که می       

                                                                                                                                  
١. MedLine 
٢. Index Medicus 
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اول واسپاری کـار بـه یـک مؤسـسه خـارج از      : رای انجام این مرحله دو راه پیش رو بود       ب. باشند
ها با کمک یکـی از دانـشجویان در داخـل              مقاله 1خوانی و اصالح    دانشگاه و دوم اسکن، دوباره    

از آنجایی که هدف این طرح مطالعه فراینـد و بدسـت آوردن زمـان متوسـط و هزینـۀ           . دانشگاه
 ساعت کار استخدام شد که حـدوداً ده         120دانشجو برای   . وم انتخاب شد  شده بود، راه د     صرف

هـا وجـود      معیار انتخاب مقالـه   .  مقاله مهم انتخاب شد    13. کرد  تا دوازده ساعت در هفته کار می      
 Morton'sآنها در یک راهنمـای معتبـر شـناخته شـده متـون تـاریخی زیـست پزشـکی بـه نـام           

Medical Bibliography: An Annotated Checklist of Texts Illustrating the History 
of Medicine (Garrison and Morton)  پـس از انتخـاب مـدارک، آنهـا را از     . قرار داده شـد

ــکی      ــه پزش ــاریخی در کتابخان ــه ت ــده مجموع ــسته حفاظــت ش ــازن ب  Cushing/Whitneyمخ
 35 صـفحه تـا حـداکثر        2های آنها از حـداقل        ها بر اساس تعداد صفحه      مقاله. درخواست کردند 

هـر مقالـه حـداقل یـک تـصویر          ).  بـود  2/13ها    میانگین تعداد صفحه  . (بندی شدند   صفحه درجه 
 95 صـفحه مقالـه و       172در کـل    ).  تصویر برای هر مقاله بود     3/7میانگین تعداد تصاویر    (داشت  

 داشتند، ولی ها یا نشریاتِ حاوی آنها کیفیت پائینی   هر چند برخی از مقاله    . تصویر وجود داشت  
 .ای از جامعه پژوهش حذف نشد هیچ مقاله

اما در برخی موارد نیز مجبور به تهیـه         . ها کپی تهیه شد     تا جایی که امکان داشت از مقاله      
 سـال  100ها بیش از  از آنجایی که برخی از این مقاله . اسکن از نشریه اصلی صحافی شده بودند      
زمان قابل توجهی برای تهیه کپی    . لب کار مشکلی بود   قدمت داشتند، تهیه کپی با کیفیت باال اغ       

صرف شد چرا که در نهایت کیفیت مدارک اسکن شده وابستگی مستقیم به دقت صرف شـده                 
های کاغذ ناشی از نشریات صحافی شده         ریزه  به علت گرد و غبار و خرده      . در این مرحله داشت   

. شد یشه اسکنر یا دستگاه کپی تمیز می     قدیمی، برای تهیه کپی یا اسکن مستقیم باید به دفعات ش          
کرد که دقت بیشتری      همچنین ماهیت حساس و شکنندگی کاغذِ منابع اصلی، آنها را مجبور می           

 .بکنند و همین مسئله خود نیز باعث اتالف وقت فراوان شد
اسـکن   Adobe Photoshopو  Caere's Omnipage٩افزارهای  ها با استفاده از نرم مقاله

اسـت کـه بـرای اسـکن        ) OCR(هـا     افزار تـشخیص نـوری نویـسه        نوعی نرم  Omnipage. شدند
عـالوه بـر    .  اسـت  HTML شود و بعـداً قابـل تبـدیل بـه           مدارک اصلی در قالب متن استفاده می      

های موجـود در هـر مقالـه بـه طـور              برای ایجاد دوباره متون، عکسها و طراحی       OCRاستفاده از   
اسکن شد تا قابلیت اصالحات دستی روی تـصاویر   Adobe Photoshopجداگانه با استفاده از 

 .وجود داشته باشد
                                                                                                                                  
١. Proofreading 
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. برای منابع چاپی قدیمی چالشهای بسیاری را پیش رو داشـت OCR استفاده از نرم افزار
OCR                       باید قادر باشد متن اسکن شده را حرف به حرف تشخیص دهد و تفسیر کنـد تـا بـه ایـن

هـای قـدیمی،      در برخـی از ایـن مقالـه       . تبـدیل شـوند   ترتیب تصاویر اسکن شده بـه فایـل متنـی           
Omnipage        توانست تشخیص دهد، فواصل زیـادی بـین          فونتها و حد فاصل بین جمالت را نمی

هـا را در هـم ادغـام     کـرد، صـفحه     انداخت، چند ستون را یکی تلقـی مـی          کلمات یا جمالت می   
در حـاالتی   . کـرد    تلفیق مـی   بود را باهم  OCR کرد و نیز عناوین تصاویری که حاصل فرایند         می

. کار را بـه خـوبی انجـام داد         Omnipageهای تهیه شده از منابع کیفیت بهتری داشتند،           که کپی 
از ایـن طریـق خطاهـایی کـه در          . خوانی و اصالح دقیق امر بسیار مهمی بود         در هر مورد، دوباره   

تـرین و در عـین حـال         آسـان . شـد   فرایند تبدیل به فایل متنی رخ داده بود، تشخیص و رفـع مـی             
، Omnipageجویی در زمان برای رفع اشکاالت عمده پیش آمده در             بهترین روش جهت صرفه   

ذخیـره شـوند     Wordنظیر به هم پیوستگی جمالت و ستونها این بود که فایلهـا بـه عنـوان فایـل                   
انجام گیرد و در نهایـت مـدارک    Microsoft Wordخوانی و اصالحات دقیق در  سپس دوباره

Word     به عنوان فایلهایHTML  سـپس بـه تـصاویری کـه در فتوشـاپ اسـکن و              . ذخیره شوند
 .پیوندهایی برقرار شود HTMLاصالح شده بودند، در فایل 
هـدف از ایـن     .  شده و به صورت دیجیتـالی تبـدیل شـدند           ها، اسکن   در مرحله اول مقاله   

هـای    یجیتـالی از صـفحه    مرحله، سنجش متوسط هزینه و زمان صرف شده بـرای تولیـد قالـب د              
ها در  با این کار قصد داشتند به سایر کتابخانه Cushing/Whitneyکارکنان کتابخانه . چاپی بود

در مرحله دوم این طرح، ابرداده به فایلهـای         . سازی منابع کمک کنند     طراحی طرحهای دیجیتال  
 دانـشگاه ییـل   )online(ها به فهرست پیوسـته   دیجیتالی اضافه شد و رکوردهای هر یک از مقاله   

 Cushing/Whitneyسـایت کتابخانـه پزشـکی         ده مقاله کامل شده از طریق وب      . افزوده گردید 
 .در دسترس هستند

 . مشخص است45صفحه اول این سایت در شکل 
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 های قدیمی جراحی اعصاب صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی مقاله. 45شکل 

(http://info.med.yale.edu/library/neurosurgery/) 
در صفحه اول این کتابخانه امکانات جستجو تعبیه نشده اسـت و فقـط عنـاوین ده مقالـه                   

از ده مقالـۀ    . اند  بدون نظمی خاص به همراه اطالعات کتابشناختی هر کدام از آنها فهرست شده            
قـسمتی از مقالـه بـا    . اسـت  PDFو یـک مقالـه در قالـب          HTML مقالـه در قالـب       9ارائه شـده،    

 . مشخص است46 ارائه شده، در شکل HTML ت زیر که در قالبمشخصا
 Case of Cerebral Tumour. A. Hughes Bennett، M.D.، F.R.C.P. Medico-

Chirurgical Transactions، ۶٢ :٨۴٢٧-٣۵، ١٨٨۵.  

 
 »های قدیمی جراحی اعصاب مقاله« موجود در سایت Case of Cerebral Tumorمقاله تمام متن . 46شکل 

(http://info.med.yale.edu/library/neurosurgery/html/MedChTr١٨٨۵_۶٨.htm) 

    



 
 
 

 فصل هشتم

 هاي ديجيتالي داخل كشور از كتابخانهنگاهي به برخي 

 تک کتابخانه دیجیتالی بانی
 کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران
 کتابخانه دیجیتالی دید

 بیتال رسانی آل اطالعکتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی 

    



    



 

 1تک کتابخانه دیجیتالی بانی
(http://www.banitak.com/library/index.jsp) 

در  .txt بـه صـورت      2شـود   این کتابخانه آثار فارسی را که قانون حق نشر شامل آنها نمی           
بخانه مندان و داوطلبان، متون پیشنهادی خود را پس از تأیید کتا عالقه. دهد  اختیار عموم قرار می   

در صـفحه اول،    . دهنـد   کنند و برای استفاده عموم در اختیار کتابخانه قرار می           تک تایپ می    بانی
این عناوین  . اند  عناوین کتابها بدون نظم الفبایی و احتماالً به ترتیب ورود به سایت فهرست شده             

 ).47شکل (باشند  دارای پیوند به متن اصلی کتابها می

 
 تک ابخانه دیجیتالی بانیصفحه خانگی کت. 47شکل 

(http://www.banitak.com/library/index.jsp) 
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در حالـت دوم    . روی وب قـرار دارد    ) Zip(متون کتاب به صورت فایل متنی یـا فـشرده           
 ).48شکل (امکان مرور مستقیم متون روی مرورگر وجود ندارد 

 
 تک وجود دارند  بانیمرور کتابهایی که به صورت فشرده در کتابخانه دیجیتالی. 48شکل 

 1کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران
(http://library.iust.ac.ir/dl/digital.htm) 

 
 صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران. 49شکل 

(http://library.iust.ac.ir/dl/digital.htm) 
 :باشد ای زیر می مشخص است، شامل بخشه49صفحه اصلی که در شکل 

هـای محلـی،      ها، کتابهای التین، کتابهای فارسی، نشریات ادواری، بانک مقالـه           نامه  پایان
 های کنفرانسها مجموعه مقاله
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بـا کلیـک    . ها و کتابهـای التـین فعـال اسـت           نامه فقط پیوندهای دو مورد اول یعنی پایان      
 .شود  باز می50کردن روی این دو مورد، صفحه شکل 

 
 ها یا کتابهای التین در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران نامه انتخاب بخش پایان. 50شکل 

 روی مرورگـر    51، شـکل    »:جـستجو در کتابهـا    «با کلیک کردن روی قسمت اول یعنی        
در جـستجوی سـریع     . امکان جستجوی سـریع و جـستجوی پیـشرفته وجـود دارد           . شود  ظاهر می 

.  جـستجو کـرد  )ISBN(ا از طریق عنوان، موضوع، نویسنده و شابک توان کتاب مورد نظر ر     می
 .امکان استفاده از منطق بولی نیز وجود دارد

 
 در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران»  کتابهاجستجو در«انتخاب . 51شکل 

. د رکورد نمایش داده شـو     200 یا   100،  50،  25تواند به تعداد      حداکثر نتایج جستجو می   
) مشخص است » همه پایگاهها « با   51که در قسمت باالی سمت چپ شکل        (همچنین در قسمت بعدی     

 .وجود دارد» پایگاه کتابهای التین«ـ » پایگاه کتابهای فارسی«ـ » همه پایگاهها«امکان جستجو در 
 فراهم آمـده    52با انتخاب جستجوی پیشرفته امکانات جستجوی مشخص شده در شکل           

 جستجو از طریق شماره کنگره، تنالگان، محل نشر، ناشـر، سـال نـشر، فروسـت،                امکانات. است
محل نگهـداری، زبـان، شـماره ثبـت، بارکـد مـواردی اسـت کـه عـالوه بـر مـوارد موجـود در                

 . خورد جستجوی سریع در این شکل به چشم می
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 انتخاب جستجوی پیشرفته در بخش جستجوی کتاب کتابخانه دیجیتالی. 52شکل 

 اه علم و صنعت ایراندانشگ

پیوند کتابهای فارسی فعال نیست ولی      ) 49شکل  (گونه که مشخص است در صفحه اول          همان
 .توان برای جستجو، پایگاه کتابهای فارسی را انتخاب کرد  می51در این صفحه و صفحه شکل 

 روی  53شـکل   » :هـا   جـستجو در پایـان نامـه      «با کلیـک کـردن روی قـسمت دوم یعنـی            
 .شود هر میمرورگر ظا

 
 در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران»ها نامه جستجو در پایان«انتخاب . 53شکل 

تنها پایگاه انتخـابی    . در اینجا نیز امکان جستجوی سریع و جستجوی پیشرفته وجود دارد          
 100،  50،  20،  10توانـد بـه تعـداد         است و نتایج جستجو شده مـی      » های فارسی   پایگاه پایان نامه  «

هـا از طریـق شـماره پایـان نامـه، نـام               نامـه   در جـستجوی سـریع، پایـان      . رکورد نمایش داده شود   
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شوند و امکـان اسـتفاده از منطـق     ، عنوان، استاد راهنما، سال تحصیلی، رشته بازیابی می  پدیدآور
 .بولی نیز فراهم است

شتری برای جـستجو    امکانات بی ) 54شکل  (» انتخاب جستجوی پیشرفته  «با انتخاب گزینه    
عالوه بر امکانات یـاد شـده در قـسمت اول، امکـان جـستجو در                . گیرد  در اختیار کاربر قرار می    

 .نیز وجود دارد) مقطع(چکیده پایان نامه، دانشگاه، دانشکده و دانشنامه 

 
 علم و صنعت ایرانها در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه  نامه انتخاب جستجوی پیشرفته در بخش جستجوی پایان. 54شکل 

جـستجوی  «از طریـق    » پایگاه کتابهـای فارسـی    «خواهیم جستجویی تصادفی در       حال می 
 رکـورد بازیـابی   25. کنـیم  را در قـسمت عنـوان تایـپ مـی    » اینترنـت «واژه . انجـام دهـیم   » سریع
تمـامی  . وجـود دارد » سازی صـعودی  مرتب«و » سازی نزولی مرتب«امکان ). 55شکل . (شود  می

بـا  . دارای پیونـد هـستند  ) AUTHOR  و.NO، TITLE، LC NO(جود در ردیف اول موارد مو
 .شود کلیک کردن روی هر کدام از این سرستونها، ستون مربوطه به ترتیب الفبایی مرتب می

 
در پایگاه کتابهای فارسی ـ قسمت عنوان در کتابخانه » اینترنت«نتیجه جستجوی واژه . 55شکل 

 و صنعت ایراندیجیتالی دانشگاه علم 
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ای از سـایتهای برتـر        گزیـده «در مثال مربوطـه روی اولـین رکـورد بازیـابی شـده یعنـی                
 ).56شکل (کنیم  کلیک می» ...مهندسی

 
ـ بازیابی شده از » ای از سایتهای برتر مهندسی در اینترنت گزیده«اطالعات توصیفی کتاب . . 56شکل 

 نکتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایرا
 مشخص اسـت، فیلـدهای مربـوط بـه کتـاب مـورد جـستجو              56گونه که در شکل       همان

، شماره کنگره، تنالگان، محل نشر، ناشر، سـال    )ISBN(شامل عنوان، موضوع، نویسنده، شابک      
نشر، فروست، محل نگهداری، زبان، شماره ثبت، بارکد، وضعیت کتاب، به منظور امانـت دادن             

کنیـد، ایـن      چنانچه در شکل نیز مشاهده می     .  حاوی اطالعات نیست   تعدادی از این فیلدها   . است
حال آنکه کـل اطالعـات نـشان داده شـده را            . شود  مسئله منجر به اشغال فضا در صفحه وب می        

بایـد تـدبیری اندیـشیده شـود کـه فقـط فیلـدهای حـاوی                . می توان در چند خط خالصـه کـرد        
به عبارت دیگر، اختصاص یک     . پوشی گردد اطالعات، نمایش داده شود و از بقیه موارد چشم          

صفحه کامل وب به هر رکورد باعث اتالف فضا، باال رفتن حجم فایلها و رکوردهای مربوطه و                
 .شود در نتیجه باال رفتن زمان بارگذاری صفحۀ وب می

رکورد نمـایش داده شـده فاقـد هرگونـه پیونـدی بـه مـتن اصـلی کتـاب اسـت و فقـط                         
 .دهد ب مربوطه را نمایش میاطالعات کتابشناختی کتا

جـستجوی  «از طریـق    » های فارسـی    نامه  پایگاه پایان «حال جستجوی تصادفی دیگری در      
 بـه   57صـفحه شـکل     . کنـیم   را در قسمت عنوان تایپ مـی      » اینترنت«واژه  . دهیم  انجام می » سریع

 .شود عنوان نتیجه جستجو بازیابی می
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های فارسی ـ قسمت عنوان در کتابخانه  نامه پایگاه پایاندر » اینترنت«نتیجه جستجوی واژه . 57شکل 

 دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران

 ).58شکل (شود  با کلیک کردن روی عنوان مورد نظر صفحه جدیدی باز می

 
از پایگاه » ...ها در اینترنت گیری و آنالیز تأخیر بسته اندازه«نامه با عنوان  انتخاب پایان. 58شکل 

 های فارسی در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران امهن پایان
، عنـوان   پدیـدآور شـماره پایـان نامـه،       : مشخصات ذکر شده در ایـن صـفحه عبارتنـد از          

نامه، نام استاد راهنما، دانشنامه، سال تحصیلی، محل تحصیل، دانشگاه، دانشکده، وضـعیت               پایان
 . نامهپایان PDFامانت، چکیده و لینکهای نسخه 

نامـه قابـل      این قسمت از پایان    ،PDFنسخه  » فهرست مطالب «با کلیک کردن روی پیوند      
نامه نیـاز بـه نـام کـاربر و کلمـه عبـور داریـم           ولی برای دستیابی به متن کامل پایان      . مطالعه است 

ده نامه از طریق اسکن آماده و در اختیار کاربران قرار دا            الزم به ذکر است که پایان     ). 59شکل  (
 .شده است
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نامه انتخابی در کتابخانه  درخواست نام کاربر و کلمه عبور جهت مطالعه تمام متن پایان. 59شکل 

 دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت ایران

 1)ویژه علوم سیاسی و امور بین المللی(کتابخانه دیجیتالی دید 
(http://www.did.tisri.org/) 

» اسییالملل و علوم س نیامور ب«وب در حوزه تخصصی تالی مبتنی بر  یجید؛ کتابخانه د  ید
افتـه، کـه    یتوسـعه    المللـی تهـران     نیقات ب یسسه مطالعات و تحق   ؤت م ین کتابخانه با حما   یا. است

 .باشد می الملل نیهای مربوط به امور ب نه پژوهشیردولتی و فعال در زمیای غ سسهؤم
ان پرشـتاب اطالعـات و      یـ وی جر سـ  ای بـه    چهیجاد در ید با هدف ا   یتالی د یجیکتابخانه د 

مندان به حوزه تخصـصی      هه عالق یان و کل  یشمندان، متخصصان، دانشجو  یی برای تعامل اند   یمجرا
د و علمی در یه مدارکی که دارای اطالعات مفیدهی و اشاعه کل   به گردآوری، سازمان   ذکرشده

   .پردازد باشند، می نه موردنظر مییزم
 دیتالی دیجیای کتابخانه دیمزا
در سراسـر   روز و     در طول شـبانه   ع و آسان به هزاران مدرک را        ید امکان دسترسی سر   ید

ح داده خواهـد    ید توض یگونه که در بخش منابع د      همان. وردآ  سال برای کاربران خود فراهم می     
باشند که   ا می ی و انتشارات به زبانهای مختلف دن      ها  هن مدارک، مقال  یشد، بخش قابل توجهی از ا     

  .اند مندان قرار گرفته هسی شده و در دسترس عالقینو دهین فارسی چکهمگی به زبا
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 دی دهایامکانات و ابزار
افـزار کـاربردی مبتنـی بـر وب           د، سه نرم  یتالی د یجی کتابخانه د  طرحی  یهای نها   خروجی

ن یـ ت کـاربردی بـرای اسـتفاده کـاربران و کارمنـدان ا            ید سه وب سـا    یباشد که منتهی به تول      می
  :باشند ل مییافزارها شامل موارد ذ ن نرمیا.  استکتابخانه شده

سـسه و  ؤان میافزار با هدف استفاده کاربران و مـشتر         ن نرم یا :افزار خدمات اطالعاتی    نرم. 1 
ــه خــدمات اطالعــاتی بــه آنهــا ته     د بــه آدرس یــدســایت  وبق یــه شــده کــه از طر یــارائ

  http://www.did.ir باشد مینترنت قابل دسترسی یدر شبکه جهانی ا. 
سـسه  ؤو م  دیـ ی د لتـا یجیکارمنـدان کتابخانـه د     :)دیافزار جامع تول    نرم(تالی  یجیز کار د  یم. 2 
تال یجیت و انتشار اطالعات به صورت د      یریسی، مد ید، گردآوری، فهرستنو  ی تول به منظور تهران  

نترنـت  یق ایـ رافـزار امکـان اسـتفاده آن از ط       ن نرم یت مهم ا  یقابل. کنند  افزار استفاده می    ن نرم یاز ا 
سـسه تهـران    ؤباشد که گامی مهم در جهت تحقق هدف عالی اداره و کارمنـد مجـازی در م                  می

 .است
ت و سـازماندهی    یریافزار برای مد    ن نرم یسسه تهران از ا   ؤدر م  :ت درگاه یریافزار مد   نرم. 3 

ری و  ای ابتکـا    وهیری شـ  یآوری شده به روش سلسله مراتبی، با بـه کـارگ            د و جمع  یاطالعاتِ تول 
 .شود الملل استفاده می نینامۀ تخصصی امور ب مبتنی بر اصطالح

ن اسـتانداردهای   یمطابق بـا آخـر    » دید«افزارهای    بانی نرم یها و ارائه پشت     سیینو  ه برنامه یکل
  . صورت گرفته است METS  و  MODS  و  DC-Lib چون  ما هیتالی دنیجیهای د کتابخانه

 دیمنابع و مدارک د
نـه امـور    ید در زم  یـ ری و ساماندهی انواع مدارکی که دارای اطالعـات مف         د به گردآو  ید

تـالی  یجی نوع مدرک توسـط کتابخانـه د       22بالغ بر   . پردازد  باشند می   اسی می یالملل و علوم س     نیب
ق و پـژوهش،  یـ ل خبـری، تحق یـ شود که شـامل مـواردی چـون کتـاب، مقالـه، تحل        د ارائه می  ید

ش و ینامه، مصاحبه، نقـشه، نقـد و بررسـی، همـا        انیارش، پا ها و مراکز، گز     ها، سازمان   تیشخص
 .باشد ره مییغ

د اطالعات مورد استفاده قرار     یه و تول  ی ته براید  یتالی د یجیمنابع اطالعاتی که کتابخانه د    
 :دهد عبارتند از می

 نترنتیدات معتبر و در دسترس موجود در شبکه ایمحصوالت اطالعاتی و تول -
 ران و جهانیقاتی ایسسات مطالعاتی و تحقؤمبانکهای اطالعاتی  -
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  سسه تهرانؤد و میتالی دیجید شده در خود کتابخانه دیمحصوالت اطالعاتی تول -
 ات داخلی و خارجیینشر -

ت، تبـادل و برداشـت آزاد از محـصوالت    ید، عـضو یـ ق خریـ ن منـابع از طر   یاستفاده از ا  
 .ردیپذ د شده آنها انجام مییتول

 خدمات
د خـدمات   یـ ای موجـود، کتابخانـه د     ییهـ  منابع مورد استفاده و مدارک و توانا       با توجه به  

 .د و شما، ما و شما، همه با همید:  که عبارتند ازدینما خود را در سه بخش ارائه می
آماده ارائه خدمات است و » د و شماید« از سه قسمت مذکور در حال حاضر تنها بخش       

 . شدر بخشها به مرور زمان فعال خواهندیسا
 د و شماید
ی بـه   ید جهـت پاسـخگو    یـ  شامل آن بخش از خدماتی است که طراحان د         ،»د و شما  دی«

 :ن موارد عبارتند ازیا. اند ف شده کاربران در نظر گرفتهیش تعریازهای اطالعاتی از پین
 ها تازه. 1
ره و سـازماندهی شـده در   یـ ن مـدارک و اطالعـات ذخ  ین بخش شامل فهرسـت آخـر   یا

 .باشد د بر اساس نوع آنها مییتالی دیجیکتابخانه د
گردنـد عبارتنـد     و معرفی مـی    شود  می روزآمد   ن بخش مرتباً  ین مدارکی که در ا    یتر  مهم

 :از
ات تخصصی داخلـی و     یها و نشر    ارزشمند روزنامه های    هن قسمت مقال  یدر ا : مقاالت. 1-1

ه ی نشر 15ه داخلی و    یر نش 20ش از   یبهای    هدر حال حاضر مقال   . گردند  ره و ارائه می   یخارجی ذخ 
 5رد و   یـ گ  د قـرار مـی    یـ تالی د یجیق اشتراک دردسترس کتابخانه د    یتخصصی خارجی که از طر    

ره یـ د ذخیسازی در کتابخانه د ات آمادهیسی فارسی و انجام عمل   ینو  دهیگان پس از چک   یه را ینشر
 .گردد می

. اسـت ن  سـسه تهـرا   ؤن مجموعـه مـدارک از جملـه انتـشارات م          یـ ا :ل و بررسی  یتحل. 1-2
ن تحوالت جهان که به نحوی بر روابط یسسه تهران با بررسی آخرؤپژوهشگران و کارشناسان م

ن تحـوالت   یـ نه ا یشیـ باشد، به ارائـه پ      رگذار می یران تأث یخارجی و منافع ملی جمهوری اسالمی ا      
 .ندینما داد نظرات کارشناسی خود را ارائه مییل ابعاد مختلف هر روی و با تحلپردازند می

هـر  . اسـت سسه تهران   ؤگری از محصوالت م   یز دسته د  ین گزارشها ن  یا :اخبار جهان . 1-3
هــا و  هــای معتبــر، رســانهید خبرگزاریــدادی مهــم از دیــگــزارش خبــری بــه نقــل و بررســی رو
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داد مزبـور   ینظرات مختلف در رابطه با رو       ری جامع از نقطه   ی تصو زد و پردا میتهای جهان   یشخص
 .ردآو برای کاربران فراهم می

ا یـ ن و   ین بخش بـه ارائـه معرفـی مختـصر و فهرسـت مطالـب آخـر                یا: معرفی کتاب . 1-4
 .پردازد الملل می نینه امور بیر در زمی منتشر شده در سالهای اخهایبان کتیتر ارزشمند
هـای تخصـصی      نـه ی زم اهـای مـرتبط بـ       شیاطالعات مربوط به هما   : ها  شیمعرفی هما . 1-5

هـای    ج حاصـل از کنفـرانس     یا گـزارش نتـا    یگردد و     ده برگزار می  نیمربوط به کتابخانه که در آ     
 .گردد ن قسمت ارائه مییمندان در ا برگزار شده در گذشته جهت توجه عالقه

های پژوهـشی مربـوط بـه ابعـاد         حرطن قسمت از کتابخانه،     یدر ا : های جهان   پژوهش. 1-6
کـه در مراکـز     ...  و اقتـصاد و    تیـ الملل از امور نظـامی و دفـاعی گرفتـه، تـا امن              نیمختلف امور ب  

صـورت     و سـپس دسـتاورد آن بـه        رددگـ  مـی قاتی جهان انجام شده ابتدا به اختصار معرفی         یتحق
 .)60شکل  (شود مشروح ارائه می

 
 صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی دید. 60شکل 

(http://www.did.tisri.org/) 
 دیدرگاه د. 2
ا، راهنماها، کـشورها    ه؛ در سه بخش، موضوع    الملل  نینامه تخصصی امور ب     ه اصطالح یته

هـای تحـت      رشـاخه یهـا و ز     و گروههای کشوری و دسته بندی مدارک موجود، در قالب شاخه          
 باشـد  مـی د یتالی دیجیهای کتابخانه د تین قابلیتر ن و برجستهیتر ک از آنها، از مهمیپوشش هر   
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ک موضـوع خـاص     یـ مـورد   و به کاربر امکان جـستجو و مـرور سلـسله مراتبـی مـدارک را در                  
 .دهد می

آوری و سـازماندهی انـواع مـدارک مختلـف چـون              ن بخش جمع  یدر ا  :موضوعات. 2-1
 متنـوعی چـون اقتـصاد و تجـارت،          یاهره در موضوع  یل خبری و غ   یکتاب، مقاله، گزارش، تحل   

ره بـه   یـ المللی و غ    نیهای ب یا و روابط و همکار    یخ و جغراف  ین و مذهب، تار   یفرهنگ و اجتماع، د   
 .صورت موضوعی صورت گرفته است

بندی با هدف سازماندهی مدارک بـر اسـاس    ن دستهیا: کشورها و گروههای کشوری   . 2-2
ــا، ســازمانیکــشور و گروههــای کــشوری مختلــف چــون آســ   ــاطق  هــای منطقــه ا، اروپ ای، من

تـوان بـه      ق آن مـی   یـ ره انجـام گرفتـه و از طر       یـ  و غ   نـژاد،   ن و هـم   یک، کشورهای هم د   یتیژئوپول
 .دا کردیا کشور خاص دسترسی پیک گروه کشوری و یطالعات ا

باشد، در حال ارائه      د می یتالی د یجین بخش که از نقاط قوت کتابخانه د       یا: راهنماها. 2-3
قـاتی،  یسـسات تحق  ؤالمللـی، م    نیهـا، سـازمانهای بـ       ل راهنمای کاملی از اشخاص، رسانه     یو تکم 

ن یـ ک از ا یان به اطالعات ارائه شده در مورد هر         تو  به کمک آن می   . باشد  ره می یکنفرانسها و غ  
 .دا کردیموارد دسترسی پ

 35درمجمـوع بـه     ) ا، کشورها و گروههای کـشوری، راهنماهـا       هموضوع(ن سه بخش    یا
ــ  ک از آنهــا خــود دارای یــانــد کــه هــر  م شــدهیالملــل تقــس نیشــاخه اصــلی مــرتبط بــا امــور ب

 1300ا و اصطالحات تاکنون به      هه از موضوع  ن مجموع یا. باشند  گر می یهای فرعی د    بندی  میتقس
 . )61شکل  (باشد دا کرده و همچنان در حال توسعه مییم فرعی گسترش پیتقس

 
 ادامه صفحه خانگی کتابخانه دیجیتالی دید. 61شکل 

(http://www.did.tisri.org/) 
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 جستجو. 3
نظـر کـاربر از     مـورد   ) هـای ( دواژهیـ ابی متن کامل مدارک، با توجه به کل       یجستجو و باز  

بـی در   یشرفته و ترک  یـ امکان جـستجوی پ   . باشد  د و شما می   یگر خدمات ارائه شده در بخش د      ید
ده یخ انتشار، موضوع، چک   یسنده، مترجم، تار  یک مدرک چون عنوان، نام نو     یبخشهای مختلف   

 .ن بخش استیتهای ایگر قابلیاز د... و 
ّـا بـرای    ، ام)62شـکل  (وجـود دارد  در این کتابخانه امکان جستجو و مرور چکیده منابع       

: اطالعـات داده شـده در صـفحه چکیـده عبارتنـد از            . مشاهده متن کامل باید در آن عـضو شـد         
عنوان، منبع، تـاریخ، نویـسنده، کـد بازیـابی، چکیـده، موضـوع، زبـان مـدرک، نـوع مـدرک،                      

 .های مرتبط شاخه

 
  دیجیتالی دید مرور اطالعات توصیفی و چکیده منابع در کتابخانه. 62شکل 

 خبرنامه. 4
ن ین خـود دربـاره آخـر   ارسانی بـه مخاطبـ   جهت اطالع دیتالی دیجیت کتابخانه دیریمد

 را »دیـ چـشم انـداز د  «ن کتابخانـه خبرنامـه   یـ شده بـه ا  ا مدارک افزودهیوجود آمده ه رات بییتغ
ده چـون عنـوان،     ن مـدارک منتـشر شـ      یطالعات اساسی مربوط به آخـر      ا ن خبرنامه یدر ا . دینما منتشر می 
ر آنهـا  یـ ی کـه مـدرک مـورد نظـر ز       یهاده، موضـوع  یـ محـل نـشر، چک     و   خی تار ،، ناشر پدیدآور

 1.رساند ن کتابخانه مییمندان به استفاده از ا هابی را به اطالع عالقیاز ببندی شده و کد طبقه
                                                                                                                                  

 .رنامه نسخه الکترونیکی ندارداحتماالً این خب. شود پیوندی به این مورد در صفحه اصلی سایت مشاهده نمی. 1
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  خدمات آتی. 5
ن د با مسئوالین دن کاربرایقت پل ارتباطی بین بخش از خدمات، در حقیا: شما ما و. 1ـ 5

ف نـشده کـاربران و    یـ ازهای اطالعاتی تعر  یی به ن  ین بخش پاسخگو  یهدف ا . ن کتابخانه است  یا
خدماتی کـه در بخـشهای   . باشد د مییی آنها در استفاده کاربردی از کتابخانه د      ین راهنما یهمچن

 :مختلف ما و شما ارائه خواهد شد عبارتند از
ه پرسـشهای مختلـف کـاربران توسـط کارشناسـان           ی بـ  یپاسخگو: پرسش و پاسخ  . 1 ـ1 ـ5

 .نه موردنظریزم
الملـل و علـوم    نینه امور بـ یی که در زم  یطرح پرسش و پاسخها   :  متداول هایالؤس. 2 ـ1 ـ5

 .دشو ده مییمندان آن پرس  توسط عالقهدائماًاسی یس
 ازهـای مفـصل اطالعـاتی     یی به ن  یهای تخصصی و پاسخگو     ارائه مشاوره  :مشاوره. 3 ـ1 ـ5
 .کاربران

های  تهای مختلف در بخشیراهنمای کاربردی، استفاده از امکانات و قابل   :کمک. 4 ـ1 ـ5
 .دیتالی دیجیگوناگون کتابخانه د

گر به منظور تبـادل اطالعـات       یکدیطی برای تعامل کاربران با      یجاد مح یا: همه با هم  . 2 ـ5
شـود   ن بخـش ارائـه مـی   یـ اخدماتی کـه در  . علمی ـ تخصصی از جمله اهداف همه با هم است 

 :ر خواهد بودیشامل موارد ز
مبتنی بـر  (نارهای مجازی یارائه و برگزاری سم  :)مبتنی بر متن  (نارهای مجازی   یسم. 1 ـ2 ـ5

 . مختلفیاهن و موضوعیدر عناو) متن
ک یـ تواننـد درخواسـت برگـزاری         ستم مـی  یـ ن س یـ ه کاربران با استفاده از امکانات ا      یکل

نکـه بـه عنـوان    یا ایـ رنـد و  یت برگـزاری آن را بـه عهـده بگ   یمـسئول نیـز   ود   و خ  بدهندنار را   یسم
 توسـط کـاربران در      هـا   هامکان ارائه مقال  . ندینارهای برگزار شده شرکت نما    یکننده در سم    شرکت

گـر  ی توسـط برگزارکننـده آن از د   هـا   هن مقالـ  یـ ک از ا  یـ رفتن و رد هـر      یک از کنفرانسها و پـذ      ی هر
 .باشد مین کاربران فراهم یزمان و زنده ب ن امکان ارتباط متنی همیچنهم .استن بخش یامکانات ا
ت آن برای   یریکی و مد  ی الکترون  ارائه خدمات گروههای پست   : مباحثات گروهی . 2 ـ2 ـ5

 .های مورد نظر نهیگر و بحث و تبادل نظر در زمدیک یتعامل کاربران با
 دکتابخانه دیجیتالی دی) و حقوق معنوی(شرایط استفاده 

سایت کتابخانه دیـد بـر اسـاس شـرایط و مقـررات، قـوانین و                  دسترسی و استفاده از وب    
این سایت، کاربر موافقت خود را با شرایط و  با دسترسی به. های ذیربط خواهد بود دستورالعمل

 .کند مقررات ذیل اعالم می
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 حقوق معنوی و ثبت عالمت تجاری
ایـران و قـوانین     ) رایـت   کپـی ( معنـوی    این سایت مورد حمایت قوانین مربوط به حقـوق        

صـریحاً مـشخص شـده، هرگونـه کپـی،       بـه جـز در مـواردی کـه در ذیـل     . دیگر کـشورهاست 
بدون موافقت قبلی کتابخانـه     . بازتولید، نمایش یا انتقال مطالب این سایت به شدت ممنوع است          

نـام یـا لوگـویی کـه        یـا دیگـر عالئـم تجـاری،         » کتابخانه«دیجیتالی دید، هرگونه استفاده از نام       
هـای ایـن کتابخانـه براسـاس آن فعالیـت             ها، نماینـدگان یـا بخـش        کتابخانه دیجیتالی دید، شعبه   

های ثالث و از جمله       عالوه بر آن، اسامی، نامها و عالئم تجاری طرف        . باشد  کنند، ممنوع می    می
احبانشان هستند و بندد، جزو اموال ص    مشتریان کتابخانه دیجیتالی دید که در این سایت نقش می         

 .تواند با رضایت کتبی آنها مورد استفاده قرار گیرد فقط می
 ترک دعوی و محدود ساختن مسئولیت

کتابخانه دیجیتالی دید خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور جمهـوری              ) الف
قـوانین  بنابراین چنانچه مـشخص شـود انتـشار برخـی اطالعـات مغـایر بـا          . داند  اسالمی ایران می  

کتابخانه، خود را ملزم به جلوگیری از انتشار مدرک مورد نظـر از   باشد، مسئوالن کشورمان می
 .دانند کتابخانه می
مختلف بـه معنـای تأییـد تـک تـک آنهـا        ثبت مدارک و آوردن اطالعات از منابع) ب

 .نیست
 .ر استارزیابی مدارک از هر نظر و تأیید صحت و سقم محتوای آنها به عهده کارب) ج
هـای ثالـث کـه     درباره کیفیـت خـدمات طـرف    کتابخانه دیجیتالی دید هیچ تضمینی) د

 .کند ارائه نمی مشمول قوانین مالکیت معنوی و عالئم تجاری باشد،
ای یـا دیگـر مـوارد     هـای رایانـه   مسئولیتی جهت ویـروس   کتابخانه دیجیتالی دید هیچ) ه

 .سئوالن کتابخانه به این سایت اضافه کند، نداردرضایت م مشابه که طرف ثالثی بدون اطالع یا
، کپـی یـا دیگـر    )دانلـود (افزارهایی که برای انتقال  نرم کتابخانه دیجیتالی دید درباره) و

 .دهد کاربردها ارائه شده، هیچ تضمینی نمی
تمام مطالبی که در این سایت ارائه شـده محفـوظ اسـت،             ) رایت  کپی(حقوق معنوی   ) ز

 . آن بیان شده باشدمگر اینکه خالف
هایی که به آنها پیونـد داده، نیـست و لزومـاً              سایت  کتابخانه دید مسئول محتوای وب    ) ح
وجـه بـه    فهرست کردن این پیوندها به هـیچ . کند هایی که در آنها ارائه شده را تأیید نمی    دیدگاه
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هـا در تمـامی       ونـد تواند تضمین کنـد کـه تمـامی ایـن پی            کتابخانه نمی . باشد  معنی تأیید آنها نمی   
و هیچ کنترلی بر قابل دسترس بودن صفحاتی کـه بـه آنهـا پیونـد داده شـده،       اوقات فعال باشند

 .ندارد
 قواعد عضویت در کتابخانه دیجیتالی دید

المللی تهران به کاربر اجـازه   مطالعات و تحقیقات بین  این قرارداد بین کاربر و مؤسسه.1
و براساس شرایط این قرارداد به کتابخانـه دیجیتـالی دیـد     » ددی«دهد تا از طریق عضویت در         می

 .دسترسی پیدا کند
اجازه دسترسی به مدارکی که در این کتابخانه ذخیره شده اسـت را             » دید«. کاربر مجاز . 2

اعطـا  ) در اشـتراک سـازمانی    (یـا سـازمان مربوطـه       ) در اشتراک شخصی  (فقط به شخص کاربر     
کند کـه نـام کـاربری و          کاربر موافقت می  .  به دیگران منتقل شود    تواند  کند و این اجازه نمی      می

دسترسـی غیرمجـاز بـه اسـناد پیوسـته      . رمز عبور جزو اطالعات شخصی و محرمانـه تلقـی شـود         
)online (  از طریق نام کاربری و رمز عبور بـا اطـالع یـا بـدون اطـالع مـشترک،         » دید«کتابخانه

تلقی شده، منجر به قطع بالفاصـله اشـتراک         » دید «نقض قرارداد و نقض حقوق معنوی کتابخانه      
خـاطی را بـرای خـود     گردیده، و مسئوالن کتابخانه دید حق مطالبه خسارت از فرد یـا سـازمان  

 .دانند محفوظ می
را دارد و   » دیـد «بـه اسـناد     ) online( مـشترک اجـازه دسترسـی پیوسـته          .استفاده مجاز . 3

 ر اطالعـات را فقـط بـرای اسـتفاده یـا تحقیـق شخـصی       ها، نتایج جستجوها یا دیگ تواند متن می

با رعایـت تمـامی     ) online(کند تا از دسترسی پیوسته        مشترک موافقت می  . ذخیره یا چاپ کند   
 مدرک موجود در کتابخانه دیجیتـالی       پدیدآوردر مواردی که    . قوانین و مقررات استفاده نماید    

 بین المللی تهران باشد مشترک اجازه نقـل         ، خود کتابخانه یا مؤسسه مطالعات و تحقیقات       »دید«
در سایر موارد مشترک ملزم بـه رعایـت سیاسـت در            . قول از مدارک را به شرط ذکر منبع دارد        

شده در مدارک  هرگونه محدودیت ذکر. باشد نظر گرفته شده توسط مالک معنوی مدرک می
 .باید رعایت شود

دانلـود  (سـازی   د، کپـی کـردن، پیـاده    تغییـر، تـدوین مجـد    .هـا   ممنوعیت برخی استفاده  . 4
بـه جـز نقـل قـول بـا          (ریزی شده، فروش یا توزیع مجدد، انتشار یـا انتـشار مجـدد                برنامه) کردن

، »دیـد «آمـده از مـدارک    هرگونه اطالعات به دست)  مجاز شمرده شده3شرایطی که در ماده 
 بـه   دیگر حقـوق مربوطـه  نظر از محدودیت زمانی، حقوق معنوی، اسرار تجاری، حقوق مالی و          صرف

 یـا  همچنین کپی کردن الکترونیک یا کاغذی برای انتقال آن بـه غیرمـشترکان  . هر شکلی ممنوع است 
 .متعلق به کتابخانه دیجیتالی دید است کلیه حقوق. باشد مؤسسات غیرعضو، ممنوع می
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یـی پیـدا    این قرارداد با موافقت کـاربران دربـاره مفـاد آن، قابلیـت اجرا             . مدت قرارداد  .5
اشـتراک   و پـر کـردن فـرم   » موافقـت کـاربر  «نشانه موافقت کاربر، عالمت زدن بخش . کند می

براساس شرایط این قرارداد، مادام که کـاربر اشـتراک کنـونی خـود در        . است) online(پیوسته  
 :کند می این قرارداد در موارد ذیل خاتمه پیدا. را حفظ کند، قرارداد معتبر خواهد بود» دید«

براساس بند ب و ج مذکور در ذیل، اگـر مـدت اشـتراک کـاربر بـه پایـان برسـد               ) لفا
 ).پایان قرارداد، زمان پایان اشتراک است(

اگر هر یک از شرایط این قرارداد به هر دلیلی آگاهانـه یـا ناآگاهانـه، نقـض شـود،                   ) ب
 .قرارداد به سرعت خاتمه خواهد یافت

ان درباره هرگونـه تغییـر در شـرایط قـرارداد و     تهر  روز پس از نامه کتبی مؤسسه30) ج
صـورتی  در  (اعالم عدم پذیرش آن از سوی کاربر به صورت کتبی، پست الکترونیک یا فکس               

 ).که مشترک مخالفت خود را اعالم نکند، شرایط جدید مؤسسه تهران اجرا خواهد شد 
هـا و      هزینـه   ساعت پس از اعالم موافقت از طریـق شـبکه، پرداخـت            72. نقص عملکرد . 6

مدارک  ای به تواند به صورت شبکه دریافت مدارک اشتراک توسط کتابخانه دید، مشترک می
برای این منظور کاربر دارای شماره اشتراکی است که امکان دسترسـی            . دید دسترسی پیدا کند   

ی هر چند مسئولین کتابخانـه بـه منظـور ارائـه خـدمات            . در هرزمان را برای او فراهم خواهد نمود       
های الزم جهت استفاده بهینه از این خـدمات را            کارآمد نهایت تالش خود را کرده و راهنمایی       

نماینـد، بـا ایـن حـال در مقابـل هرگونـه تـأخیر، وقفـه، اشـتباه در ارسـال،                        به کاربران ارائـه مـی     
دیـد و  . پذیرنـد  افـزار، یـا دیگـر نقـایص عملکـرد، مـسئولیتی نمـی          افزار یا سخت    ناهمخوانی نرم 

رمندان آن تالشهای متعارف خود را به عمل خواهند آورد تا مـشکالت بـه وجـود آمـده در                    کا
ها ممکن اسـت بـا توجـه بـه          این تالش . اند، برطرف کنند    عملکرد سایت را که از آن مطلع شده       

 .نوع اقدام اصالحی، سبب تعلیق برخی فعالیتها شود
کند مجوزهـای الزم   تضمین می مؤسسه تهران .خسارات ها، محدودیت مسئولیت، تضمین. 7

بـه جـز مـورد ذکـر شـده در جملـه پیـشین،        ). 3بر اسـاس بنـد    (براساس این قرارداد را اعطا کند       
، کیفیـت آنهـا،   »دید«مؤسسه تهران هیچ تضمینی ـ صریح یا ضمنی ـ درباره مدارک موجود در   

 مناسـب   اصل بودن، قابل جستجو بودن، چگونگی عملکرد، ارزش علمـی یـا تجـاری داشـتن و                
 :مؤسسه تهران در موارد ذیل مسئول نخواهد بود. دهد بودن برای اهداف خاص، به کاربران نمی

خسارات موردی، خاص، غیرمستقیم، تصادفی، تبعی یا دیگر خـساراتی کـه بـه واسـطه                
 .حاصل گردد» دید«مدارک 
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دن بـه ایـن     خساراتی که از عملکرد مؤسسه تهران براسـاس مفـاد ایـن قـرارداد، پایـان دا                ) الف
 .اطالعات یا پایان یافتن فعالیت، ناشی گردد قرارداد از سوی مؤسسه تهران، از دست رفتن

در هیچ صورتی مسئولیت کلی مؤسسه تهران دربـاره جبـران خـسارات و زیانهـایی                ) ب
که به واسطه نقض یا پایان دادن به این قرارداد پیش خواهد آمد از مبلغ کلی که مشترک بـرای                    

ادعاهـا و   .  سالی که اقامه دعوی کرده است پرداخت نمـوده، فراتـر نخواهـد رفـت               عضویت در 
دعاوی مطرح شده علیه مؤسسه تهران باید حداکثر تا مدت یک سـال پـس از وقـوع علـت آن                     

مــشترک مــسئولیت . مطــرح شــود و در غیــر ایــن صــورت از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد بــود
) online(با اشتراک پیوسته    . پذیرد  را می » دید«جیتالی  انحصاری ناشی از استفاده از کتابخانه دی      

شـامل  (هـا     پذیرد که مؤسسه تهران را از هر گونه ادعا، مسئولیت، خـسارات، هزینـه               مشترک می 
معـاف  ) های ناشی از اجرای مفـاد قـرارداد یـا نقـض آن              الوکاله وکیل، حق مشاوره، جریمه      حق
 .داند می

ی توافقات بین طرفین اسـت و جانـشین هرگونـه توافـق      این قرارداد مبنای تمام .کلیات. 8
 دربـاره مـوارد پایـان قـرارداد فقـط       5شـرایط مـاده     . قبلی بین طرفین در این موضوع خواهد شد       

عناوین ذکر شده در مـواد مختلـف ایـن قـرارداد بـرای سـهولت                . توسط طرفین قابل تغییر است    
تواند حقوق خـود را کـه براسـاس            نمی مشترک. تواند شرایط قرارداد را تفسیر کند       است و نمی  

 در 10 و 9 و 8 و 6 و 4 و 3شـرایط مـواد   . این قرارداد به دست آورده به دیگـری واگـذار کنـد           
قوانین جمهوری اسـالمی ایـران   . صورت پایان مدت قرارداد یا فسخ آن، معتبر باقی خواهد ماند         

هرگونـه  . ن تفـسیر خواهـد شـد   آن براسـاس ایـن قـوانی    بر این قرارداد حاکم خواهد بود و مفاد
های تهران اقامه     ، در دادگاه  »دید«دعوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن یا مدارک کتابخانه             

 .کنند ها اعالم می را درباره صالحیت این دادگاه خواهد شد و طرفین رضایت خود
 فرم عضویت کتابخانه دیجیتالی دید
از جملـه  ). 63شکل (ای بخشهای مختلفی است فرم عضویت کتابخانه دیجیتالی دید دار     

در صورت خالی بودن این بخش امکان عضویت وجـود نـدارد،            . این بخشها کد اشتراک است    
گیـرد یـا    داند که آیا این کد از طرف مؤسسه در اختیـار وی قـرار مـی        از سوی دیگر کاربر نمی    

 اشتراک بـا توجـه بـه        در صورت صحیح بودن فرض دوم کد      . کند  خود اقدام به انتخاب آن می     
در ایـن صـفحه و      » کمـک «با توجه بـه غیرفعـال بـودن گزینـه           . چه معیارهایی باید انتخاب شود    

، امکـان اسـتفاده از      1و شرایط عـضویت   » ارتباط با مدیر  «صفحه پیشین و نیز غیرفعال بودن کادر        
                                                                                                                                  

 .اند  مرور شده است و در تاریخ مذکور این پیوندها غیرفعال بوده1383این سایت در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه . 1
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امکـان بـه    پذیر نیست و در برخی موارد ممکن اسـت ایـن              سایت برای کاربران به راحتی امکان     
 .صفر برسد

 
 فرم عضویت کتابخانه دیجیتالی دید . 63شکل 

(http://www.did.tisri.org/login/index.fa.asp) 

 رعایت حریم خصوصی افراد و سازمانها در کتابخانه دیجیتالی دید
کاربر به هنگام   . های شخصی است    این سند شامل سیاست کتابخانه دید در رابطه با داده         

. فرسـتد   ایت، فرمی را در کتابخانه دیجیتالی دید کامل کرده و برای مـسئولین مـی              س  بازدید وب 
هـای شخـصی همـین اطالعـات الکترونیکـی اسـت کـه کتابخانـه دیجیتـالی دیـد            منظور از داده 

 .آوری کرده است جمع
ها ممکن است سؤاالتی درباره اطالعات شخصی کاربر مانند نـام،             در زمان تکـمیل فـرم   

تواند با کـاربر بـه        گونه اطالعات است که کتابخانه می       تنها با ارائه این   . پرسیده شود ... آدرس و   
 :تواند به دالیل زیر باشد آوری چنین اطالعاتی می جمع. صورت رسمی ارتباط برقرار نماید

 ست؛ تر اطالعات یا خدماتی که کاربر درخواست نموده ا جهت ارائه دقیق) الف
 بود بخشیدن سنجش آماری کاربران از ابعاد مختلف؛به عنوان ورودی جهت به) ب
 .ایجاد پلی ارتباطی با جامعه کارشناسی مورد نظر کتابخانه) ج

گردد که به هیچ عنوان اطالعات شخـصی          و در نهایت کتابخانه دیجیتالی دید متعهد می       
 . شده ننمایدای به غیر از موارد تعریف افراد را در اختیاردیگران قرار نداده و از آن استفاده

    



 ___________________________________________________________________________خانه دیجیتالیکتاب / ۲۴۶

 1البیت کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی اطالع رسانی آل
(http://www.al-shia.com/html/far/main/index.htm?lib&١) 

 .این کتابخانه در سه بخش موضوعی، مقاالت و مجالت تنظیم شده است
 بخش موضوعی

ی در بـاالی صـفحه تعبیـه شـده اسـت ولـ            » جـستجو در مـتن کتـب      « کادر   -) 64شکل  (
اند که همه این موضـوعات پیونـد فعـال             موضوع تنظیم شده   14مطالب در   . متأسفانه فعال نیست  

... ، حدیث و علوم حـدیثی و        )ع(از جمله این موضوعات قرآن و علوم قرآنی، اهل بیت           . دارند
 .همچنین امکان جستجو از طریق نام کتاب و نام مؤلف نیز وجود دارد. است

 
 )بخش موضوعی(البیت  رسانی آل کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی اطالعصفحه خانگی . 64شکل 

(http://www.al-shia.com/html/far/main/index.htm?lib&١) 

 65صـفحه شـکل     » قرآن و علوم قرآنی   «به عنوان مثال با کلیک روی موضوع اول یعنی          
 .ارد عنوان کتاب در این زمینه وجود د33دهد تعداد  شود که نشان می باز می

                                                                                                                                  
 .1383سیزدهم اردیبهشت : تاریخ بازدید. 1

    



 ۲۴۷  /کشور داخل دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ________________________

 

 
در بخش موضوعی کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی » قرآن و علوم قرآنی«انتخاب موضوع . 65شکل 

 البیت رسانی آل اطالع
 .انتخاب شده است) آشنایی با قرآن( اولین کتاب معرفی شده 66در شکل 

 
 البیت انی آلرس در کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی اطالع» آشنایی با قرآن«انتخاب کتاب . 66شکل 

 )67شکل . (کنیم برای مطالعه متن کتاب فوق روی پیوندهای موجود کلیک می
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در کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی » آشنایی با قرآن«انتخاب بخش پیشگفتار از کتاب . 67شکل 

 البیت رسانی آل اطالع
رار گونه که مشخص است کتاب انتخاب شده به صورت تایپ شده در کتابخانه قـ               همان

 .داده شده است
 بخش مقاالت

قـسمت جـستجو در مـتن       . شـود    بـاز مـی    68با کلیک روی پیوند مقاالت صـفحه شـکل          
باشد ولی امکان جستجو بر اساس نام مؤلف یـا نـام           مقاالت که در باالی صفحه است، فعال نمی       

 .مقاله وجود دارد
سـت کـه بـا       مورد ا  37گونه که در شکل مشخص است تعداد کل مقاالت موجود             همان

مقـاالت لیـست شـده در ایـن     . توان متن این مقاالت را مـرور کـرد   کلیک روی عناوین آنها می   
 .اند صفحه دارای نظم بخصوصی نیستند و احتماالً بر اساس تاریخ ورود مرتب شده

 
 البیت رسانی آل بخش مقاالت در کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی اطالع. 68شکل 

    



 ۲۴۹  /کشور داخل دیجیتالی های کتابخانه از برخی به نگاهی ________________________

 

اهللا محمـدهادی معرفـت    نوشته آیـت » ارزشهای قرآنی« روی عنوان 69 شکل به عنوان مثال در   
 .مقاالت نیز مانند کتابها به صورت تایپ شده هستند. یعنی مورد نهم کلیک شده است

 
از بخش مقاالت کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی » ارزشهای قرآنی«انتخاب مقاله با عنوان . 69شکل 

 البیت رسانی آل اطالع

 مجالتبخش 
ایـن عنـاوین   . عناوین مجالت در دو ستون لیست شده و دارای پیوند هستند    ). 70شکل  (

قسمت جستجو در متن مجالت ـ مانند حـاالت قبـل ـ فعـال      . کنند از نظم بخصوصی تبعیت نمی
 .باشد نمی

 
 البیت رسانی آل بخش مجالت در کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی اطالع. 70شکل 

در این صـفحه امکـان      . شود   نمایش داده می   71 روی اولین عنوان شکل      با کلیک کردن  
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 .های نشریه نیز دارای پیوند هستند شماره. جستجوی شماره مجله وجود دارد

 
از بخش مجالت کتابخانه دیجیتالی » بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران«انتخاب نشریه . 71شکل 

 البیت رسانی آل مرکز جهانی اطالع
های نشریه و سپس عناوین مقاالت، در نهایت به صفحه متن کامل              کلیک روی شماره  با  

 را انتخاب کـرده و یـک   1380 ـ اردیبهشت  14برای مثال نشریه شماره . یابیم مقاله دسترسی می
 ).72شکل (کنیم  مقاله را مرور می

 
ت کتابخانه دیجیتالی مرکز بخش مجالاز » ی اسالمیشناس طرح معرفت«انتخاب مقاله با عنوان . 72شکل 

 البیت رسانی آل جهانی اطالع

فرمایید این مقاله نیز به صورت تایپ شده آمـاده و در اختیـار                گونه که مالحظه می     همان
 .کاربر قرار گرفته است

    



 
 
 

 فصل نهم

 ...ها و مركز اسناد موزه، ها  كتابخانهسازمانی  درباره کتابخانه ديجيتالیکليات
 یو قدس رضآستان

 مقدمه
 تاریخچه

ها،  اندازی کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه هدف از راه
 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی موزه

 ویژگیهای کتابخانه دیجیتالی سازمان
 سازی بندی منابع برای دیجیتال سیاستهای سازمان در اولویت

 اجرای طرح آزمایشی

    



    



 

 مقدمه
تـرین نـوع    ترین و در عین حـال آرمـانی        الی پرهزینه تبدیل کتابخانه سنتی به شکل دیجیت     

هایی نیازمند دیجیتـالی کـردن محتـوای مجموعـه         ایجاد چنین کتابخانه  . کتابخانه دیجیتالی است  
 .باشد کاغذی که معموالً حجم زیادی را دارند، می

یج بـر  گونه که ویتن و بین     همان. بنابراین قبل از شروع کار باید نیازهای واقعی را سنجید         
)Witten & Bainbridge، ٢٠٠٣: p. ۴گوید کتابخانه دیجیتالی سه مزیت عمده نسبت به  می) ٢

 :همتای سنتی خود دارد
 پذیر است،  دسترسی از راه دور به منابع آن به سادگی امکان-
 گیرد،  بهره می1 از امکانات بسیار قدرتمند جستجو و مرور-
 .شود  افزوده محسوب میای برای خدمات دارای ارزش  اساس و پایه-

 تاریخچه
 »ها و مرکز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی            ها، موزه   کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه   «طرح  

 1381در اسـفند مـاه سـال        .  توسط مشاور علمی سازمان مطرح شد      1380برای اولین بار در سال      
 ضرورت تجزیه و تحلیـل      مطالعات مقدماتی درباره کتابخانه دیجیتالی به اتمام رسیده و پیشنهاد         

ای در تـاریخ      متعاقـب ایـن پیـشنهاد، جلـسه       . سیستم برای طراحـی کتابخانـه دیجیتـالی داده شـد          
هـا   پس از رایزنی  .  برگزار شده و تشکیل کمیته کتابخانه دیجیتالی به تصویب رسید          24/1/1382

ی مـشروحه   هـا   افرادی بـا پـست     7/2/1382و تبادل نظرهای صورت گرفته، در نهایت در تاریخ          
 . منصوب شدند2زیر به عنوان اعضای کمیته کتابخانه دیجیتالی سازمان

مشاور علمی سازمان، رئـیس اداره خـدمات کتابـداری،          : اعضای کمیته عبارت بودند از    

                                                                                                                                  
١. Browsing 

 .است» مرکز اسناد آستان قدس رضویها و  ها، موزه سازمان کتابخانه«، »سازمان« در ادامه این فصل منظور از .2
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های خطی، مسئول بخـش فنـاوری اطالعـات و     معاون اداره خدمات کتابداری، کارشناس نسخه   
 . اداره پژوهش موزهامور رایانه، کارشناس پژوهش و رئیس

هـا و مرکـز اسـناد     هـا، مـوزه    پروژه کتابخانه دیجیتـالی سـازمان کتابخانـه       «پس از تدوین    
، در  )با نظارت مـشاور علمـی سـازمان       (توسط کارشناس پژوهش سازمان     » آستان قدس رضوی  

نـدازی  ا دار ادامه کـار مطالعـه و راه         پیشنهاد شد فردی با تواناییهای زیر عهده       1382آذر ماه سال    
 .کتابخانه دیجیتالی سازمان شود

 : در زمینه اینترنت، شبکه جهانی وب.1
  کار با اینترنت-
 پذیر کردن، تحلیل مدارک دیجیتالی  بازیابی، دسترس-
  خدمات مرجع دیجیتالی، خدمات اطالعاتی الکترونیکی-
  ایجاد صفحات خانگی، تبدیل محتوا، فنون بارگذاری-
 رونیکی نشر در وب، نشر الکت-
 یابی منابع دیجیتالی  آرشیو مدارک دیجیتالی، مکان-
  ذخیره و حفاظت منابع دیجیتالی-
  تبادل پیام الکترونیکی، مهارتهای ارتباطی-
  نویسندگی در وب-
 :ای دیجیتالی ای، تکنولوژی دیجیتالی، پردازش رسانه  در زمینه چندرسانه.2
 پردازش شیءگراای، پردازش تصویر،  سازی چندرسانه  نمایه-
  ارتباطات دیجیتالی-
 بندی مدارک دیجیتالی و عناصر دیجیتالی  فهرستنویسی و رده-
 ای دیگر  جستجو و بازیابی متن، تصاویر و دیگر موضوعات چندرسانه-
 : در زمینه اطالعات دیجیتالی پیوسته، اطالعات دیداری.3
  تغییر و تبدیل دانش دیجیتالی-
  دیجیتالی توسعه منابع اطالعات-
 های چاپی  دیجیتالی کردن مجموعه-
  طراحی و توسعه پایگاهها-
 های دیجیتالی افزاری برای کتابخانه  طراحی و توسعه رابطهای نرم-
  تبدیل رسانه چاپی به رسانه دیجیتالی-

 ریاست محترم سازمان طی حکمی مسئول بخش فنـاوری          1383سرانجام در تیر ماه سال      

    



 ۲۵۵  /...اسناد مرکز و ها موزه ها، کتابخانه سازمان یدیجیتال کتابخانه درباره یکلیات ___________

 

انه سازمان را به عنوان دبیر کمیته دیجیتـالی سـازمان منـصوب نمودنـد و بـا                  اطالعات و امور رای   
کـار نگـارش طـرح      انتخاب نیرویی تمام وقت جهت انجام کـار مطالعـات کتابخانـه دیجیتـالی،               

ویـرایش اول آن    آغـاز شـد و       1383مطالعاتی کتابخانه دیجیتالی به طور رسمی از فروردین ماه          
 منبـع ایرانـی در مـرداد مـاه          6 منبـع خـارجی و       35هره گیری از    با ب )  صفحه 205 فصل و    16در  (

 .همان سال به پایان رسید
در جلــسات . تــشکیل جلــسات اعــضای کمیتــه کتابخانــه دیجیتــالی همچنــان ادامــه دارد

تشکیل شده اعضای کمیته به بررسی راهکارها و ارائـه پیـشنهادات الزم در خـصوص کتابخانـه         
نامه کتابخانه دیجیتـالی سـازمان طـی           در راستای این جلسات آیین     .پردازند  دیجیتالی سازمان می  

نامـه   مـتن کامـل آیـین     .  ماده به تصویب اعضای کمیتـه رسـید        10 نهم و دهم در      ،جلسات هشتم 
 .مذکور در زیر آمده است

ها و مرکز اسناد  ها، موزه  اندازی کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه      هدف از راه  
 آستان قدس رضوی

هـای    ها و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی دارای مجموعـه                ها، موزه   مان کتابخانه ساز
به منظـور حفاظـت از آثـار        . ای است   های خطی، اسناد و اشیای موزه       فردی چون نسخه    منحصربه

منـدان بـه      نظـران و عالقـه      یاد شده و نیز تأمین امکانات جستجو و دسترسی اندیشمندان، صاحب          
سازی منتخبی از آثار یاد شده و ایجاد امکانات دسترسـی بـه              د دیجیتال این منابع، سازمان درصد   

انـدازی کتابخانـه      بـه طـور خالصـه اهـداف سـازمان از راه           . آنها از طریق اینترنت برآمده اسـت      
 :توان بدینگونه برشمرد دیجیتالی را می

 هـای مختلـف ماننـد اشـاعه گزینـشی اطالعـات،       رسانی در زمینـه     ارائه خدمات اطالع  . 1
ارتباط مستقیم کتابداران و اندیشمندان با یکدیگر، حل مشکالت پژوهشی و آموزشی در تمـام               

 روز ساعات شبانه
خصوصاً منابع نایـاب و     (ایجاد امکانات دسترسی به منابع موجود در کتابخانه سازمان          . 2
 .تلف به منظور پژوهش و نیز آموزشبرای افراد مخ) کمیاب

های خطـی، اسـناد و        موجود در کتابخانه سازمان مانند نسخه     حفاظت از منابع باارزش     . 3
 .مطبوعات
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 ویژگیهای کتابخانه دیجیتالی سازمان
هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس       ها، موزه از آنجا که کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه  

رضوی صورت دیجیتالی شده کتابخانۀ سنتی اسـت، بنـابراین ایـن کتابخانـه هـر دو نـوع منـابع                     
الکترونیکی و کاغذی را دربرگرفته و در کنار کتابخانه موجـود و در اداره خـدمات کتابـداری                  

ها و مرکز اسـناد آسـتان         ها، موزه   کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه   . شود  اندازی می   سازمان راه 
 :قدس رضوی باید دارای ویژگیهای زیر باشد

  فراهم آورد، امکان دسترسی از راه دور برای منابع خود را-
 از امکانات بسیار قدرتمند جستجو و مرور منـابع بهـره گرفتـه، بـرای ایجـاد امکانـات                    -

 های استاندارد استفاده کند، جستجوی منابع از ابرداده
 برای دسترسی سریع و کارآمد، امکانات جستجوی متعددی از طریق عنوان، نویسنده، -

 فراهم آورد،... موضوع، ناشر و 
ی جستجو با کمک عملگرهای بولی، مجاورت، کوتـاه سـازی واژه و غیـره را         قابلیتها -

 در نظر بگیرد،
 آن دسته از منـابع دیجیتـالی را کـه خـارج از حـوزه مـدیریتی و محـیط فیزیکـی ایـن                      -

دسترسی به اینگونه منابع با ایجاد پیونـدهای فـرامتن امکـان پـذیر              . کتابخانه است نیز دربربگیرد   
 خواهد بود،

های مختلفی تعریف کرده و هر کدام از منابع را با توجه به تعاریف ارائـه                  جموعه زیرم -
جهـت همـاهنگی بـا کتابخانـه فیزیکـی موجـود، ایـن              . شده در زیرمجموعه مربوطه قـرار دهـد       

 توانند بر اساس ادارات مختلف سازمان باشد، ها می زیرمجموعه
ت توصیفی ضـروری مربـوط بـه        های خطی و اسناد، اطالعا       تا حد امکان درباره نسخه     -

 آنها را به همراه مدرک مربوطه ارائه دهد،
اسـتفاده  ) متنـی، تـصویری، صـوتی    ( بسته به نوع منبع اصلی، از قالبهای متنوع مدارک           -

 .کند

 سازی سیاستهای سازمان در اولویت بندی منابع برای دیجیتال
 :توان به سه دسته تقسیم کرد  میسازمان رامنابع موجود در 

 های خطی، های خاص و منابع منحصر به فرد مانند کتابهای نایاب و نسخه  مجموعه-
 شوند،   منابع پراستفاده که معموالً برای آموزش و پژوهش استفاده می-
 .استفاده که شامل منابع پژوهشی با استفاده کم هستند  منابع کم-

    



 ۲۵۷  /...اسناد مرکز و ها موزه ها، کتابخانه سازمان یدیجیتال کتابخانه درباره یکلیات ___________

 

انـدازی کتابخانـه      ف راه بر اساس مصوبات جلسات کمیته کتابخانه دیجیتالی و نیـز اهـدا           
 :توان اولویتهای زیر را برای امر دیجیتال سازی منابع برشمرد دیجیتالی در سازمان می

 آغاز شده و به     1376؛ انتشار این نشریه از سال        سازمان رسانی  فصلنامه کتابداری و اطالع   
حرفـه  جایگـاه ویـژه ایـن نـشریه در سـطح ایـران در               . شـود    شماره در سال منتشر مـی      4صورت  

هـای    رسانی بر همگان مبرهن است و در حال حاضر استفاده زیادی در زمینـه               کتابداری و اطالع  
 شود، آموزشی و پژوهشی از آن می

 هـدف آن    کـه  شـروع بـه انتـشار کـرده          1379 از سال    نشریه؛ این    داخلی دانشورز  نشریه
 .دباش های مختلف می انعکاس اخبار و وقایع مختلف سازمان به کارکنان بخش

ای از منابع منحصر به فرد موجود در اداره مخطوطـات کتابخانـه مرکـزی آسـتان                 گزیده
 های خطی  مانند نسخهقدس رضوی
 موجود در مدیریت امور اسناد و مطبوعاتای از اسناد  گزیده
 اسناد و مطبوعاتامور ای از مطبوعات قدیمی و نفیس موجود در مدیریت  گزیده

، پوسـترها و    »فهرسـتهای نـسخ خطـی     « مانند   شدهابهای منتشر کتانتشارات سازمان اعم از     
 بروشورها

 گزارشهای پژوهشی موجود در بخش پژوهش سازمان
 گزارشات عملکرد ادارات و کل سازمان

 اسناد و مطبوعاتامور چند نمونه از عکسهای موجود در روابط عمومی یا مدیریت 

 اجرای طرح آزمایشی 
ل و مـشکالتی  ئخانه دیجیتالی سازمان آشنایی با مسا هدف از اجرای طرح آزمایشی کتاب     

د و نیـز دسـت یـافتن بـه اسـتاندارد مناسـب قالبهـای مـتن و                   یآ میکه در جریان کار پیش      است  
 .باشد میبینی هزینه، زمان و نیروی انسانی مورد نیاز  تصویر و پیش

نـد بـود؟ در     اما منابع انتخابی برای اجرای طرح آزمایشی کتابخانـه دیجیتـالی چـه خواه             
 برگزار شد، از اعضای کمیته      22/6/1383جلسه دوازدهم کمیته دیجیتالی سازمان که در تاریخ         

 منبـع از منـابع      10هـای مختلـف هـستند درخواسـت شـد کـه              که نمایندگانی از ادارات و بخش     
در ایـن   . موجود در بخش خود را به صورت کتبی جهت انجام طـرح آزمایـشی معرفـی نماینـد                 

 :بعی که در این مرحله از کار دیجیتالی خواهند شد به ترتیب زیر استراستا منا
 های خطی اداره مخطوطات سخه منبع از ن10
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  پيوست

 ...ها  کتابخانه ديجيتالی سازمان کتابخانهةنام آيين
 آستان قدس رضویموزه ها و مرکز اسناد                

 مقدمه
های محدود و با محملهای حـساس و          تا کنون انتقال میراث فرهنگی فقط از طریق نسخه        

در طول هزاران سال، فقط تعداد کمی از مدارک کاغـذی           . میسر بود ) مانند کاغذ (زودشکننده  
امروزه بـرای اولـین بـار       . که امروزه در دسترس ماست، از تخریب و نابودی در امان مانده است            

در تاریخ بشریت، این امکان فراهم شده است که تمام آثار ادبی، هنری و علمی را بـه صـورت                    
هـا و مرکـز اسـناد     هـا، مـوزه   سـازمان کتابخانـه  . نگهداری کرده و در دسترس قرار داددیجیتالی  

هـای خطـی، اسـناد،      هـای منحـصر بفـردی چـون نـسخه           آستان قدس رضوی نیز دارای مجموعه     
حساسیت برخی از این منابع باعث شده تا کاربران نتواننـد بـه             . ای است   مطبوعات و اشیای موزه   

لذا به منظور حفاظت از آثار یاد شده و نیز تأمین امکانـات             . شته باشد سادگی به آنها دسترسی دا    
از ایـن   . پذیری منابع مذکور، بهترین راه حل ایجاد کتابخانه دیجیتـالی اسـت             جستجو و دسترس  

آوری، ذخیـره، سـازماندهی و اشـاعه اطالعـات بـه              رو، کتابخانه دیجیتـالی بـا گـزینش، فـراهم         
 . این اهداف را برآورده سازدکند تا صورت دیجیتالی تالش می

  اهداف.1ماده 
 : هدف از ایجاد کتابخانه دیجیتالی سازمان عبارت است از

 حفاظت از آثار کمیـاب و نایـاب موجـود در بخـشهای مختلـف سـازمان از جملـه                  .1ـ1
 ها مدیریت اسناد و مطبوعات، اداره مخطوطات و معاونت امور موزه

 ه در سازمان نشر دیجیتالی آثار تولید شد.2ـ1
 مندان   ایجاد امکانات دسترسی آسان و سریع برای محققان، اندیشمندان و عالقه.3ـ1
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  کمیته کتابخانه دیجیتالی سازمان.2ماده 
 کمیته کتابخانه دیجیتالی سازمان که زیر نظر مستقیم ریاست محترم سـازمان انجـام               .1ـ2

اســت محتــرم ســازمان منــصوب ایــن کمیتــه از اعــضای ذیــل کــه از ســوی ری. کنــد وظیفــه مــی
 . گردد گردند، تشکیل می می

  مشاور علمی سازمان.1ـ1ـ2
  رئیس یا نماینده هر یک از ادارات سازمان.2ـ1ـ2
  کارشناس پژوهش سازمان.3ـ1ـ2
  مدیر کتابخانه دیجیتالی سازمان.4ـ1ـ2
 کارشناس مسئول بخش فناوری اطالعات و امور رایانه سازمان . 5ـ 1ـ2
 :یف کمیته کتابخانه دیجیتالی سازمان عبارت است از وظا.2ـ2
 مشی انتخاب منابع جهت دیجیتالی شدن  تدوین، تنظیم و اصالح خط.1ـ2ـ2
بندی منابع برای دیجیتالی شـدن        مشی جهت اولویت     تدوین، تنظیم و اصالح خط     .2ـ2ـ2

 در مراحل مختلف کار
عیـین جـدول زمـانی بـا توجـه بـه             مرحله بندی کار ایجاد کتابخانـه دیجیتـالی و ت          .3ـ2ـ2

 مطالعات آزمایشی صورت گرفته
  تعیین ابزار گردآوری منابع با توجه به نوع منبع در بخشهای مختلف.4ـ2ـ2
اسـتانداردهای الزم بـرای دیجیتـالی کـردن      ) و در مـوارد لـزوم تعیـین       (انتخاب  .  5ـ  2ـ2

 منابع
ی هر نـوع منبـع بـا در نظـر گـرفتن              تعیین فرمتهای نهایی منابع دیجیتالی شده برا       . 6ـ2ـ2

 ...های مختلف از جمله حجم نهایی فایل، وضوح تصویر و  جنبه
 های الزم با توجه به مطالعات آزمایشی صورت گرفته بینی هزینه  پیش. 7ـ2ـ2
  نظارت بر امور دیجیتالی کردن منابع و ارزیابی آن. 8ـ 2ـ2
 ه دیجیتالی برای کاربران کتابخان تعیین سطح دسترس پذیری منابع. 9ـ 2ـ2
 

 ترکیب اعضای کمیتـه کتابخانـه دیجیتـالی بـا پیـشنهاد و صـالحدید رئـیس                  .تبصره یک   
 .سازمان قابل تغییر است

یابد و تصمیمات متخذه بـا تأئیـد     جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می    .تبصره دو   
 .رئیس سازمان قابل اجرا خواهد بود

مـاه یکبـار و در محـل کتابخانـه مرکـزی آسـتان قـدس                جلسات حـداقل هـر       .تبصره سه   
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الزم بـه ذکـر اسـت       . باشند  شود و اعضا ملزم به شرکت منظم در جلسات می           رضوی تشکیل می  
 .در صورت لزوم، جلسات فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد

 در صورتی که اعضای کمیته بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه در               .تبصره چهار   
تواند عـضویت آنهـا را کـان لـم یکـن تلقـی کـرده و نماینـده                     ضور نیابند، کمیته می   جلسات ح 

 .دیگری از اداره مربوطه به پیشنهاد رئیس اداره و تأئید ریاست محترم سازمان انتخاب نماید
  دبیر کمیته کتابخانه دیجیتالی سازمان.3ماده 

هاد کمیتـه و بـا تأئیـد رئـیس      دبیر کمیته کتابخانه دیجیتالی از میـان اعـضا، بـه پیـشن      .1ـ3
 .شود سازمان انتخاب می

 .کند  دبیر کمیته مستقیماً زیر نظر ریاست سازمان انجام وظیفه می.2ـ3
 : وظایف دبیر کمیته کتابخانه دیجیتالی سازمان عبارت است از.3ـ3

 ارتباط با ریاست سازمان و مشاور علمی سازمان برای ارائه گـزارش کـار     .1ـ3ـ3
 مور مربوطهو پیگیری ا

آوری و بررسـی مقـدماتی موضـوعات پیـشنهادی اعـضای کمیتـه           جمـع  .2ــ 3ـ3
 کتابخانه دیجیتالی

 ریزی و برگزاری جلسات کمیته و دعوت از اعضا  برنامه.3ـ3ـ3
  طرح پیشنهادات اعضای کمیته در جلسات.4ـ3ـ3
 تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات جلسه  .5ـ 3ـ3
 کاتبات کمیته کتابخانه دیجیتالی انجام م .6ـ3ـ3

  مدیر کتابخانه دیجیتالی.4ماده 
مدیر کتابخانه دیجیتالی به عنوان فردی که مـسئول اجـرای تـصمیمات کمیتـه کتابخانـه                 

 .شود دیجیتالی است، به پیشنهاد اداره خدمات کتابداری و با تأئید رئیس سازمان انتخاب می
 :ی عبارت است از ـ وظایف مدیر کتابخانه دیجیتال1 ـ 4

 ریزی امور کتابخانه دیجیتالی  برنامه.1ـ1ـ4
  تقسیم وظایف و سازماندهی امور.2ـ1ـ4
  هدایت و نظارت مستقیم بر روند کار کتابخانه دیجیتالی.3ـ1ـ4
  ارائه طرحهایی برای توسعه کتابخانه دیجیتالی به کمیته.4ـ1ـ4
 الی و پیگیری امور مربوطه ارتباط با پشتیبان فنی کتابخانه دیجیت. 5ـ 1ـ4
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  ارتباط با اعضای کمیته کتابخانه دیجیتالی. 6ـ1ـ4
  ارائه گزارش پیشرفت کار.7ـ 1ـ4

 بندی منابع برای کتابخانه دیجیتالی انتخاب و اولویت . 5ماده 
ت مربوطـه سـازمان خواهـد بـود و          ابنـدی اولیـه آثـار بـا پیـشنهاد ادار            انتخاب و اولویت  

ت و بخشهای مختلف سازمان بـا در نظـر          اانتخاب و اولویت بندی منابع ادار     اعضای کمیته برای    
 :کنند گیری می گرفتن مسائل زیر تصمیم

 آثار نایاب. 1 ـ5
  آثار کمیاب.2 ـ5
و معرفـی آسـتان قـدس رضـوی     ) ع( انتخاب آثاری که درباره حضرت امام رضـا  .3 ـ 5
 اند نوشته شده

ری کـه بـا توجـه بـه معیارهـای سـازمان بـه نـشر          انتخاب برخی آثار برجسته و معتب.4 ـ 5
 فرهنگ و تاریخ ایران و اسالم کمک کند

 انتخاب انتشارات خود سازمان و نیز آثاری که به معرفی سازمان و سوابق مربوط . 5 ـ   5
 پردازد به آن می
ای کــه بــا توجــه بــه معیارهــای ســازمان بــه معرفــی   انتخــاب برخــی آثــار ارزنــده.6 ـ  5

 پردازد جسته علمی، فرهنگی، مذهبی کشور و بخصوص استان خراسان میشخصیتهای بر
 تر به لحاظ جغرافیایی هستند تر و گسترده  انتخاب آثاری که مورد استفاده عام.7 ـ 5
ــا ممکــن اســت من    . 8 ـ   5 ــستقیم و فیزیکــی آنه ــه م ــه ارائ ــاری ک ــه  انتخــاب آث جــر ب
 دیدگی منبع اصلی گردد آسیب

 ردآوری و تهیه منابع راههای مختلف گ.6ماده 
  اسکن و دیجیتالی کردن منابع انتخاب شده.1 ـ6
 ای  خریداری و یا تهیه منابع موجود به صورت دیجیتالی و چندرسانه.2 ـ6
 گردآوری برخی منابع مرتبط با اهداف سازمان از شـبکه جهـانی وب بـا رعایـت     .3 ـ  6

 مسائل مربوط به حق مؤلف
 وجود در سازمان به صورت دیجیتالییکروفرمی م گزینش و تبدیل منابع م.4 ـ 6
های داخلـی و    تهیه برخی منابع مورد نیاز از طریق مبادله با سایر مراکز و کتابخانه. 5 ـ  6
 خارجی

مـشی و اولویتهـای کمیتـه کتابخانـه            تهیه منـابع دیجیتـالی بـا توجـه بـه خـط             .تبصره یک   
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در صـورت لـزوم و بـا        . گیرد  ان انجام می  دیجیتالی ترجیحاً توسط خود ادارات و بخشهای سازم       
تـوان از   تصویب کمیته کتابخانه دیجیتالی و تأئید ریاست سـازمان، بـرای انجـام امـور فـوق مـی            

 .شخاص حقیقی و حقوقی استفاده کردسپاری به ا خدمات قرادادی برون
گیری برای خرید منبع دیجیتالی، مسائل سفارش، خریـد و         در صورت تصمیم   .تبصره دو   

یگیری منبع مربوطه بـر عهـده بخـش سـفارش و فـراهم آوری مـواد اداره خـدمات کتابـداری                      پ
 .سازمان خواهد بود

 افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتالی افزارها و نرم  سخت. 7ماده 
 افزار  سخت.1 ـ7

 اســکنرهای مناســب کــار بــا بررســی کامــل از طــرف کمیتــه کتابخانــه .1ـــ1 ـ 7
 کن هر چه بهتر و سریعتر منابع و اشیای مختلفدیجیتالی به منظور اس

  دوربینهای دیجیتالی مناسب با کارکرد مورد نظر.2ـ1 ـ7
 های دیجیتالی  افزارهای مبدل میکروفرمها به داده  سخت.3ـ1 ـ7
  سیستم های کامپیوتری ذخیره اطالعات.3ـ1 ـ7
 ت موجود سیستم های کامپیوتری برای تهیه نسخه پشتیبان از اطالعا.4ـ1 ـ7

  نرم افزارها.2 ـ7
 :نرم افزار مناسب انتخاب شده باید دارای شرایط زیر باشد

المللی فرمت تولید و نشر منابع الکترونیکی و   تبعیت از استانداردهای بین.1ـ2 ـ 7
  و غیرهZ٣٩٫۵٠دیجیتالی و نیز ذخیره و بازیابی مانند دوبلین کور، 

  قابلیت دسترسی در محیط وب.2ـ2 ـ7
  دارای رابط کاربری کاربرپسند.3 ـ2 ـ7
  قابلیت کنترل واژگان.4 ـ2 ـ7
  امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفته در فیلدهای مختلف.5 ـ 2 ـ7
 افزار از مدارک به خط و زبانهای مختلف  پشتیبانی نرم. 6 ـ2 ـ7
 ای  قابلیت پشتیبانی از منابع چندرسانه. 7 ـ 2 ـ7

 ی به کتابخانه دیجیتالیهای دستیاب  شیوه. 8ماده 
ها و مرکز اسناد آستان قـدس رضـوی    ها، موزه  کتابخانه دیجیتالی سازمان کتابخانه.1 ـ 8

 www.aqlibrary.org/diglibبه عنوان سایتی فرعی روی سایت کتابخانه بـه نـشانی پیـشنهادی              
 .گیرد قرار می
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 بـه پیـشنهاد رؤسـای ادارات،     در موارد زیر تمام منابع دیجیتالی یا بخشی از آنها بنا.2 ـ 8
توانـد بـر روی لـوح فـشرده           تأئید کمیته کتابخانه دیجیتالی و تصویب هیأت مدیره سـازمان مـی           

 :عرضه شود
 برای آن دسته از محققان و اندیشمندان که به اینترنت دسترسی ندارند و .1ـ2 ـ 8

 . سازمان را دارندجهت امور پژوهشی و تحقیقاتی خود نیاز به استفاده از منابع دیجیتالی
هـا و مؤسـساتی کـه تمایـل بـه خریـد تمـام یـا بخـشی از            برای کتابخانـه .2ـ2 ـ 8

 .اطالعات دیجیتالی سازمان را دارند
 برای در دسترس داشتن نـسخه پـشتیبان جهـت اسـتفاده در مـواقعی کـه       .3ـ2 ـ 8

 .باشد ارتباطات اینترنتی سازمان بنا به دالیل مختلف برقرار نمی
 مشی دسترسی به منابع کتابخانه دیجیتالی ط خ.9ماده 

.  در مرحله اول کار، دسترسی به بیشتر منابع برای عموم آزاد و رایگان خواهـد بـود          .1ـ9
در مراحــل بعــدی بنــا بــه صــالحدید رؤســای ادارات و بــا تأئیــد رئــیس ســازمان ممکــن اســت 

کـاربر و کلمـه عبـور،       توانـد شـامل تعریـف نـام           این محدودیتها مـی   . محدودیتهایی اِعمال شود  
ای   دریافت هزینه برای مرور برخی از بخشها، اجازه دسترسی به برخی منـابع فقـط بـرای جامعـه                  

 .کنندگان مانند محققان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و غیره باشد خاص از استفاده
 :شود  می منابع انتخاب شده برای ارائه از طریق کتابخانه دیجیتالی به سه شکل زیر عرضه.2 ـ9

  منابع دیجیتالی که فایل آن در اختیار کتابخانه است.1ـ2 ـ9
 هاست ای مجاز از یک فایل موجود در سایر کتابخانه دیجیتالی که نسخه  منابع.2ـ2ـ9
شـود امـا فایـل         منابع دیجیتالی که تنها به صورت پیوند فرامتنی عرضه می          .3ـ2ـ9

 های دیگر است آن متعلق به کتابخانه

  نظارت بر امور کتابخانه دیجیتالی و ارزیابی آن.10ماده 
انـدازی کتابخانـه، کمیتـه        در تمام مراحل تشکیل کتابخانه دیجیتالی و بعد از اتمام و راه           

هـای کتابخانـه      موظف به نظارت و ارزیابی کلی امور انجام یافته و نیز بررسـی مزایـا و نارسـایی                 
یـشنهاد ادارات و از طریـق انجـام طرحهـای مختلـف             تواند به پ    نظارت و ارزیابی می   . خواهد بود 

طرحهــای پیــشنهادی پــس از بررســی کمیتــه . پژوهــشی و نظرســنجی از کــاربران انجــام پــذیرد
 .کتابخانه دیجیتالی و شورای پژوهشی و تأئید ریاست محترم سازمان قابل اجرا خواهد بود

صورت لزوم هـر سـال یکبـار    االجرا بوده و در   نامه الزم   الزم به ذکر است مواد این آئین      
 .ویرایش خواهد شد
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 تعریف برخی اصطالحها
نامه به ترتیب الفبایی عبارت است       تعریف برخی از اصطالحات به کار رفته در این آئین         

 :از
های محدود بـه       منظور آثاری هستند که در سالهای گذشته یا اخیر در نسخه           :آثار کمیاب 

 ولـی درخواسـت بـرای اسـتفاده از آنهـا همچنـان       .چاپ رسیده و چاپ آنها متوقف شده اسـت      
 .وجود دارد

ای پدید     منظور آثاری هستند که در زمان گذشته اغلب به صورت تک نسخه            :آثار نایاب 
های خطی، اسناد حکومتی   مانند نسخه . شوند  اند و اکنون به عنوان اثر تاریخی محسوب می          آمده

 ...قدیمی و 
ه نور در عرض یک صفحه ماننـد یـک مـتن، و              حرکت دستگاه حساس ب    ):Scan(اسکن  

 .تبدیل نواحی تاریک و روشن آن به ارقام دودویی که توسط کامپیوتر قابل تفسیر است
 دستگاهی است که عالیم ماشین خوان را بـه حافظـۀ کـامپیوتر انتقـال                ):Scanner(اسکنر

 .دهد می
 تهیه نسخه غیرقـانونی      از طریق ممانعت از    پدیدآور حمایت قانونی از ناشر یا       :حق مؤلف 

 .و غیرمجاز از آثار آنان
.  عنصر توصیفی اسـت 15 عناصر ابرداده دوبلین کور شامل ):Dublin Core(دوبلین کور 

عنوان، پدیدآور، ناشر، موضوع، توصیف، منبـع، زبـان، رابطـه، پوشـش،             : این عناصر عبارتند از   
 .تاریخ، نوع، فرمت، شناسگر، همکار و حقوق

ای که امکان برقراری ارتباط با نظام   نوعی نظام محاوره):User Interface(رابط کاربری 
 یـا شـناخت او مختـصر اسـت،          کامپیوتری را حتی به کاربری که از آن هیچگونه شناختی ندارد          

 .دهد می
اساس یک  کتابخانه دیجیتالی واحدی است که بر ):Digital Library(کتابخانه دیجیتالی 

سازی و اشاعه انواع اطالعـات        آوری، ذذخیره   ن اقدام به گزینش، فراهم    مشی و ساختار مدو     خط
در ایـن کتابخانـه امکانـات دسترسـی فکـری،           . کند  به صورت دیجیتالی برای مخاطبان خود می      

 . نقص منابع مذکور فراهم شده استعیب و تفسیر، توزیع و نگهداری بی
 کــه عنــاوین آن از میــان ســازی  نظــام نمایــه):Vocabulary Control(کنتــرل واژگــان 

اصطالحات انتخاب شود، ارجاعهای متقابل برقرار گردد و اصطالحات جدیـد نیـز پـیش از بـه                  
 .رفتن در نمایه، مستند ومصوب شودکار 
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 منابع حاصـل از ترکیـب انـواع مـواد، ماننـد تـصاویر               ):Multimedia(منابع چندرسانه ای    
 .رافیکی، متن، منابع صوتی و غیرهمتحرک، منابع دیداری، تصاویر ثابت، تصاویر گ

 اصطالحی عام برای همه شکلهای ریزپیشینه، مانند میکروفیلم،         ):Microform(میکروفرم  
انـد،    میکروفیش، برگۀ غیرشفاف که صفحاتی که از طریق عکاسی به ابعاد کوچک تبدیل شده             

ی خاصـی اسـتفاده     نماهـا   برای خواندن انواع میکروفرمها از درشت     . شوند  بر روی آنها چاپ می    
 .شود می

 میزان زیبایی یا درشتی تـصویری دیجیتـالی کـه بـه     ):Image Resolution(وضوح تصویر 
 .دهندۀ آن بستگی دارد تعداد نقاط تشکیل
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