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ُایی ُای دجییتایل سازمانکتاخباهَ
ُستٌد کَ در آ ن اتمنی مٌابع، حضور اکرکيان 
متخعط، فرایيد اهتخاب، سازماهدُی و 

اییب مٌعلی و مکک و راُامنیی برای دست
غلالین بَ اظالػات )دجییتایل (، تفسری 
توزیع، حفغ یکپارچگی آ ن و تضمنی برای 

ای از آ اثر دجییتال وجود و ىگِداری مجموػَ
در مدت زمان ظوالین مورد توجَ كرار می

توان مٌابع اظالػایت دجییتال را اب گرید ات بَ
جویی بَ حلاظ اكتعادی رسغت و رصفَ

ای از برای اس تفادٍ یک جامؼَ ای مجموػَ
پذیر ساخت. این جوامع خاص، دسرتس

ای ُستٌد کَ در آ ن کتاخباهَ جزیئ از جامؼَ
ُا در تؼامل اب یکدیگر بودٍ اصخاص و گروٍ

ُا، اظالػات، مٌابع و هظام ُای و از دادٍ
 کييد.داوش اس تفادٍ می

ُای دلیل اسایس برای اجیاد کتاخباهَ
ُا دجییتایل این ابور است کَ این کتاخباهَ

اظالػات را وسبت بَ آ چنَ در گذص تَ ملدور 
بودٍ است بَ ص یوٍ هبرتی حتول خواُيد داد. 

ُای سًیت خبش اسایس جامؼَ کتاخباهَ
تواهمی بَ ُستٌد ویل اکمل هیستٌد. آ ای ما می

ُای حنو هبرتی معل کيمی؟ مض تاكان کتاخباهَ
ُا و دجییتایل خاظر وضان می سازهد کَ راایهَ

ُای ارتباط بنی ُا مه اکيون ص یوٍص بکَ
ُا چٌنی اس تدالل اهد. آ نافراد را تغیری دادٍ

ُا، متخعط می کييد کَ در بؼیض از رص تَ
ای داوضميدی کَ پضت راایهَ خشیص متعل 

 بَ ص بکَ ارتباظی وضس تَ است 

 

وسبت بَ زماین کَ بَ یک کتاخباهَ مراجؼَ 
دارد. کيد،خدمات هبرتی را درایفت میمی

اظالػایت کَ در ابتدا تيِا برای متخععان فرامه 
بود حال بَ ظورت مس تلمی در اختیار مهَ كرار 
دارد. اکربر كادر است کَ از ظریق راایهَ خشیص 

ُای بَ اس تفادٍ از موادی بپردازد کَ در راایهَ
اهد. بر غکس،اغلب رسارس دهیا ذخرٍی صدٍ

 -البتَ هَ مهَ آ انن  -ػالكَ مٌدان رسخست 
اهد کَ مدارک چاپیی خبضی از تضخیط دادٍ

توان هلش متدن است کَ تيِا بَ تدرجی می
ُا را در ذخرٍی و اهتلال اظالػات برجس تَ آ ن

تغیری داد.گرچَ بؼیض از موارد همم اس تفادٍ از 
توان اب اظالػات الکرتوهیکی جایگزین چاپ را می

کرد، اما مهَ بر این ابورهیستٌد کَ حرکت گسرتدٍ 
بَ سوی اظالػات الکرتوهیکی معلوب ابصد، 
حیت اگر از هظر فین، اكتعادی و حلویق چٌنی 

 اماکین وجود داص تَ ابصد.



اجزای زیر را در تؼاریف خمتلف موجود 
 از کتاخباهَ دجییتال می توان ایفت:

.کتاخباهَ دجییتال یک هناد واحد 1
 هیست.

.کتاخباهَ دجییتال برای لیيک مٌابع بَ 2
 تکٌولوژی هیاز دارد.

.رابعَ بس یاری از کتاخباهَ ُای 3
ُای اظالػایت برای اس تفادٍ دجییتال اب رسویس

 کييدگان هنایی صفاف است.
ُای .دستیایب هجاین بَ کتاخباه4َ

ُای اظالػایت یک ُدف دجییتال و رسویس
 است.

ای  کتاخباهَ دجییتال )الکرتوهیکی( کتاخباهَ
است کَ در آ ن اس ياد بَ جای اکغذ ای سایر 

ُای حمیل بَ صلک الکرتوهیکی ذخرٍی  رساهَ
ُا ذخرٍی مدارک بَ  اهد. اساس این کتاخباهَ صدٍ

صلک الکرتوهیکی و هزی اس تفادٍ الکرتوهیکی 
است. بَ این ظورت کَ ُر فردی در ُر هلعَ 
اب اس تفادٍ از یک اکمپیوتر مؼمویل و یک خط 
تلفن بتواهيد بَ متامی اظالػات یک کتاخباهَ غظمی 

دسرتیس پیدا کيد. از این رو اکیف است کَ  
ُا كرار داد.  مٌابع را در حافظَ این هوع کتاخباهَ

ای مجموػَ روش ُا، خدمات و ساختاُر
صوهد ات اظالػات در  اظالػایت کَ ابغث می

آ وری هوین اب دسرتیس آ سان،  كالب یک فن
رسیع و گسرتدٍ ارایَ صوهد، کتاخباهَ دجییتال انم 

 دارد 

ُای دجییتال بَ تؼریفی دیگر از کتاخباهَ
ای در مفِوم تبادل ركومی اظالػات چٌد رساهَ

ظی گسرتدٍ و وس یع تؼبری می یک حمیط ارتبا
 صود .

کتاخباهَ الکرتوهیکی، سازماین است حاوی 
مٌابع خاص کَ ىگِداری آ هنا، دارای ارزش زایدی 
ایی هجت گزیًش،  بودٍ و ذلا در آ ن راُاکُر

ُای کيرتل صدٍ، اماکن  سازماهدُی، ارایَ دسرتیس
گاری توزیع، حفغ یکپارچگی و اظمیيان از ماهد

  بیین گردیدٍمجموػَ اظالػات در ظول زمان، پیش
است. سِولت دسرتیس بَ مٌابع و ملرون بَ رصفَ 
بودن آ ن، اماکن تبادل اظالػات و مٌابع موجود اب 

ُایی هجت اکرگریی ماکهزیمُا، بَدیگر سازمان
حفغ، گسرتش و توسؼَ، توجَ بَ مس ئهل مالکیت 

ترین مالحظات در کتاخباهَ دجییتال مؼيوی، از همم
 ابصد. می

ُای موجود در مورد این  رس درگمی
ُا، غبارت انیش از آ ن است کَ در ظول سال

غبارات متيوغی برای این مفِوم بَ اکر بردٍ 
ُای الکرتوهیکی، جمازی،  است )ماهيد کتاخباهَ صدٍ

ُای بدون دیوار( و دكیلا" مضخط هبود کَ  کتاخباهَ
مؼيای واكؼی ُر کدام از این مفاُمی چیست؟ از 

ُای دجییتال مورد توجَ  سوی دیگر، کتاخباهَ
 ُای خمتلف پژوُضی و حتلیلایت است. حوزٍ

اب این توظیف کتاخباهَ دجییتال حمیعی 
است کَ دكیلًا از روی سیس مت معلکرد کتاخباهَ
ای  خمتلف صبیَ ُای سًیت  توسط ىرم افزاُر

سازی و در بیضرت هجات، مه از حلاظ رسغت و 
مه از حلاظ كابلیت و کیفیت ارایَ اکر و اجیاد 
ارتباط و راُامنیی اکربران بَ مفِوم و موضوع مورد 
هظر هبیيَ صدٍ است کَ در هنایت خشط را اب 

موضوع و مواد مربوظَ از یک ظرف و سایر 
رساین از ظرف ُای اظالعُا و سیس متحمیط

 دیگر مرتبط می سازد. 
یک کتاخباهَ دجییتایل یک حمیط کيرتل 

ُای كاهوین و صدٍ است کَ از ظریق چارچوب
جتاری مٌاسب و فارغ از حمل ىگِداری، صلک 

گری، دسرتیس اظالػات و حوزٍ تعدیق
یکپارچَ بَ جحم وس یؼی از خدمات اظالػایت را 

ُای آ ورد و در تؼریف دیگر کتاخباهَفرامه می
اهد کَ ُایی بَ حساب آ وردٍدجییتایل را سازمان

مٌابع از مجهل اکرکيان متخعط را برای اهتخاب، 
سازماهدُی، دسرتیس، تفسری ، توزیع، ىگِداری 

سازد و تضمنی دوام مجموػَ آ اثر دجییتایل فرامه می
ظوری کَ این مٌابع آ مادٍ و از هظر اكتعادی بَ

برای اس تفادٍ بَ وس یهل یک فرد مضخط ای 
ُا كابل دسرتیس ابصد. در ای از گروٍمجموػَ

توان گفت کتاخباهَ دجییتایل)الکرتوهیکی(، واكع می
ای است  کَ در آ ن اس ياد بَ جای اکغذ کتاخباهَ

ُای حمیل بَ صلک الکرتوهیکی ای سایر رساهَ
ُا ذخرٍی اهد. اساس این کتاخباهَذخرٍی صدٍ

مدارک بَ صلک الکرتوهیکی و هزی اس تفادٍ 
ظورت کَ ُر فردی الکرتوهیکی است. بَ این

در ُر هلعَ از ایران و حیت هجان اب اس تفادٍ 
ازیک اکمپیوتر مؼمویل و یک خط تلفن بتواهد بَ 
متامی اظالػات یک کتاخباهَ غظمی دسرتیس پیدا 

ُا را مجعکيد. از این رو اکیف است این کتاب
آ وری کردٍ و در واحدُای حافظَ در این هوع 

 ُا كرار دُيد.کتاخباهَ

 


