
 اطالعات ٍ اًَاع پایگاُ ّای اطالعاتی

 

 فاطوِ گَدرزی: ارائِ دٌّدُ

 کارشٌاس ارشد علن اطالعات ٍ داًش شٌاسی



 اطالعات چیست ؟ *
 
 

 

دادٌ ای کٍ تتًان تٍ آن مؼىایی مىتسة کشد ي دس یک َش *
 .  ػشصٍ خاص اص آن استفادٌ کشد اطالػات است

 



اطالػات تا تشش آمیختٍ شذٌ ي تخشی اص صوذگی اجتماػی  *
 چشا؟. محسًب می شًد

چًن دس جایی کٍ اوساوُا حضًس داسوذ اوتقال اطالػات *
اجتماػات تششی ي شُشَا صمیىٍ ساص . صًست گشفتٍ است

 .اوتقال اطالػات َستىذ

اص یک خاوًادٌ ششيع، تا جًامغ مختلف تششی تٍ مىظًس *
 .حضًس دس یک وشست.  مثال وفت دس تشاتش تىضیه. تامیه ویاص

 .ایه مشايدات سثة اوتقال اطالػات می شًد*



*

 :در زوذگی ريزمرٌ از پایگاَُا ي باوکُای اطالعاتی زیادی استفادٌ می کىیم مثل*
فُرست تلفىُا، بروامٍ حرکت اتًبًس یا قطار، فُرست کتابخاوٍ، زيوکه بایگاوی *

 مذارک
. بٍ مجمًعٍ ای از رکًردَا کٍ بٍ يسیلٍ مًضًع خاصی مشخص می شًوذ: فایل*

مثل فایلی از مًجًدی کتابخاوٍ، فایل تًلیذات یک شرکت، فایل زمان حرکت  
 قطار، فایل داوشجًیان کارشىاسی کتابذاری داوشگاٌ عالمٍ طباطبایی

 

 



 تعريف پايگاه اطالعاتي
( 1372آسیا، )دس فشَىگ اصطالحات کامپیًتشی  

: اصطالح پایگاٌ اطالػاتی ایه گًوٍ تؼشیف شذٌ است

مجمًػٍ ای اص اطالػات کٍ تٍ مىظًس تامیه ویاصَای ›
اطالػاتی یک مًسسٍ دس کاستشدَای مختلف ي حزف  

ديتاسٌ کاسی ي ایجاد َماَىگی ي استقالل اطالػات، تٍ 
 ‹.سيش َای يیژٌ ای ساصمان می یاتذ



تِ طَر کلی، ّر هجوَعِ ی ًظام هٌد از اطالعات را در ّر  
قالثی کِ تاشد، حتی تِ صَرت چاپی، هی تَاى پایگاُ  

دایرٓ الوعارف تيي الوللی اطالع رساًی ٍ  . )اطالعاتی ًاهيد
 (.2004کتاتداری، فدرٍ استارجس، 

 

 تعريف پايگاه اطالعاتي



ًيس در  (2002شوٌت )دایرُ الوعارف ارتثاطات ٍ اطالعات    
را هجوَعِ ای سازهاى یافتِ “پایگاُ اطالعاتی”یك  تعریف 

از دادُ ّائی کِ ایجاد ٍ ًگْداری ٍ جستجَ هی شًَد  
ًرم افساری  )داًستِ ٍ در تعریفی دیگر پایگاُ اطالعاتی را 

داًستِ  (کِ ترای ایجاد ًٍگْداری دادُ ّا تِ کار هی رٍد
 .است

 تعريف پايگاه اطالعاتي



اطالػاتی کٍ سيی یک فایل کامپیًتشی رخیشٌ شذٌ است ي اص 
ساٌ ديس یا وضدیک تٍ يسیلٍ ی پایاوٍ َا ي استثاط َای 

 پایگاٌ اطالػاتی  .الكتشيویكی قاتل دستشسی است

 .می تًاوذ حتی تٍ صًست چاپی تاشذ

 

 

مجمًع می تًان گفت کٍ یک پایگاٌ اطالػاتی، داسای  دس 
اطالػات است، ساصمان دَی شذٌ است، قاتل تاصیاتی ي  

 .جستجًست، قاتل سيصآمذ شذن است، ي  چىذکاستشٌ است

 تعريف پايگاه اطالعاتي



 تقسين تٌدی پایگاُ ّای اطالعاتی

 

تر اساس ایي تقسين تٌدی، هْوتریي پایگاُ ّای اطالعاتی   
 :  عثارتٌد از 

 پایگاُ ّای اطالعاتی هتٌی  1.

 پایگاُ ّای اطالعاتی عددی 2.

 پایگاُ ّای اطالعاتی تصَیری 3.

 پایگاُ ّای اطالعاتی صَتی 4.



 پايگاه هاي اطالعاتي متني

 

 پایگاُ ّای هتٌی تِ ارائِ اطالعات در قالة هتي  

هی پردازًد ٍ شاهل اًَاع پایگاُ ّای کتاب شٌاختی، راٌّوا،  
ٍاشُ ًاهِ ّا، دایرٓ الوعارف ّا، پایگاُ ّای توام هتي، پرٍاًِ 

پایگاُ ٍاشُ ًاهِ . ّای ثثت اختراع ٍ عالین تجاری، است
در رٍی ٍب   (ODLIS)پيَستِ علَم کتاتداری ٍ اطالع رساًی 

 .  ًوًَِ ای از ایي ًَع است


