
اب ایيکَ مکرت از دو دَُ است کَ اهدیضَ  
(، این 0991ُای دجییتال معرح صدٍ )دَُ کتاخباهَ

پدیدٍ بَ مرکز گردآ وری و تولید مٌابع اظالػایت گوانگون 
و كرارگاُی برای ارتباط میان متخععان، کتابدارن و 
اکربران تبدیل صدٍ است. بَ دهبال چٌنی حتویل در 

ُا بَ غيوان خبضی از خدمات اظالع رساین، کتاخباهَ
صوهد کَ هلضی تؼینی کييدٍ ص بکَ هجاین ای میل حلاظ می

گریی روابط ػلمی میان پژوُضگرا ن و در صلک
توان گفت کتاخباهَکييد. در واكع، میداوضميدان ایفا می

گویی ُا برای حتلق اظل اکربرمداری و سِولت در پاخس
ای مراجؼان، از هوع سًیت بَ سوی کتاخباهَ  بَ هیاُز
خوداکر، الکرتوهیکی و دجییتال سوق دادٍ صدٍ اهد. اما 
حرکت از حمیط چاپیی بَ دجییتال آ ن كدر گسرتدٍ و پر 
دامٌَ است کَ اساسا ماُیت کتاخباهَ ُا و ػمل کتابداری 
را مؼرض تغیری پارادامی كراردادٍ و بَ زمع 

بیین امور ریزی و پیش(، برانم0831َ)ساالری،
ُا را اب مضلک مواجَ کردٍ است؛ بَ مهنی دلیل، کتاخباهَ
ُا و مدیران آ هنا در اهدیضَ ابزساختاربيدی و ابز کتاخباهَ

ویٍژ تؼینی چگوىگی هميدیس خدمات سًیت خود و بَ
ظوری ُای دجییتال ُستٌد؛ بَمدیریت پدیدٍ کتاخباهَ

کَ هَ تيِا بَ تواهيد رسالت اظیل کتاخباهَ را در كبال 
يگی برش اجنام دُيد؛ بلکَ اب اس تفادٍ  جامؼَ و مریاث فُر

ُای تولید اتاصاػَ ُای موجود، بَ فرایيداز هوآ وری
، روزآ مدی، اکرآ مدی، کیفیت  اظالػات، رسغت، گسرٍت

99اسفٌد ماٍ  وری بیضرتی بدُيد.و هبٍر  

اظول و پایَ ُای اجیاد 
 ُای دجییتایل کتاخباهَ

ابید توجَ کيمی کَ حبث کتاخباهَ دجییتاال یا  
حبث میل است بيابراین ابید بَ خیل غظمیی از اکرباران 
رسویس ارایَ صود.اب توجَ بَ ایيرتهیت و آ هاالیان باودن 

توان بیان منود کَ بسارت ارتابااظای  کتاخباهَ دجییتال می
مٌاسب و اس تفادٍ از ایيرتهت پر رسغت کاَ جاوا 
گوی تؼداد زایدی از اکرباران ابصاد هایااز اظایل و 

دُای باَ  اسایس ی  کتاخباهَ دجیایاتاال در رسویاس
ی  اکربران است.ابید بَ این ىکتَ توجَ کرد کَ ص اباکاَ

تاواهاد  گوی ظریح میل ابصاد و باَ الزم ابید جوا 
ترافی  موجود را بَ خویب سازمان دُی کيد. بيابارایان 

ی مایل کاَ ا از اماٌایات ابالیی  ارایَ ی  ص باکاَ
تواهد پاخس گوی هایااز اکرباران  برخوردار ابصد و ا بَ

ترین مس ئهل در دسرتیس اکربران بَ کتااخبااهاَ  ابصد همم
دجییتال میل می ابصد.اب توجَ بَ مواردی کَ در ابال بَ 

توان بیاان مناود کاَ  ظورت فِرست وار ارایَ صد می
ظرح اجیاد ی  کتاخباهَ ی دجییتاال مایل یا  ظارح 

ُااای دكاایااق و  غاظاامی اساات کااَ هاایااازمااٌااد باارریس
اکرص ياساهَ در این زمیيَ است.مابااحاه کاَ در ایان 
ملاهل ارایَ صد بَ ظورت لکی بودهاد و بارای اجارای 
این ظرح ابید متام جزئیات بَ ظاورت دكایاق بارریس 

 صوهد کَ هیازمٌد حتلیلات گسرتدٍ است 
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اب توجَ بَ تؼاریف ارایَ صدٍ در مورد  
توان بیان منود کَ زیربيای کتاخباهَ دجییتال می

اظیل ی  کتاخباهَ دجییتال وجود ی  خمزن 
ابصد.اب توجَ بَ برای ىگِداری اظالػات می

حبث میل بودن این پروٍژ حامت ابید بَ این ىکتَ 
توجَ کرد کَ فضای الزم برای ىگِداری این 
اظالػات ابید بس یار وس یع و دارای 
اس تاهداردُای الزم در این زمیيَ ابصد.فضایی کَ 
برای این اکر در هظر گرفتَ می صود ابید بَ گوهَ

ای ابصد کَ بتواهد جحم غظمیی از مٌابع 
ُا،جمالت،ملاالت و ... اظالػایت ماهيد کتا 

رادر خود جای دادٍ و بَ ػالٍو صامل اظالػایت 
وجوی اکربر در مٌابع خمتلف ابصد برای جست

هزی ابید در غيوان مثال اظالػات کتابض ياخیتبَ
 این مٌبع جای داص تَ ابص يد.

ىکتَ بؼدی در مورد خمزن ای مٌبع 
ابصد.برای ی  اظالػایت ما امٌیت آ ن می

ی میل ما هیاز بَ ی  مٌبع امن و کتاخباهَ
معمنئ دارمی کَ ا در ىگِداری اظالػات و ا 

 اییب غریجماز بَ اظالػات  معل کيد.در دست
مس ئهل لکیدی بؼدی در مورد زیر 

ُای الزم برای کتاخباهَ دجییتال حنوٍ   ساخت
ذخرٍی سازی اظالػات درون خمزن و چگوىگی 

اییب بَ اظالػات ذخرٍی صدٍ است.ُامندست
داهمی در ی  کتاخباهَ دجییتال بر ظور کَ می

خالف ایيرتهت کَ اظالػات بَ ظورت ظبلَ
گردهد و دارای ساختار بيدی وضدٍ ارایَ می

ظورت ابص يد ابید لکیَ اظالػات بَمٌظمی منی
بيدی صدٍ و موضوغی كرار بگریهد کَ اگر ظبلَ

ىگاُی بَ جحم غظمی اظالػایت کَ در ی  
 صود کتاخباهَ میل دجییتال ىگِداری می

 

ىگاُی بیفکٌمی متوجَ این موضوع خواُمی صد 
ی ی  الگوریمت معمنئ و دكیق برای ذخرٍی کَ ارایَ

اییب اظالػایت بَ این وسؼت بَ حنوی کَ دست
موضوغی بَ آ هنا بَ ظور اکمل و حصیح اجنام گرید اکر 

 ابصد.بس یار پیچیدٍ و مضلکی می
چَ کَ ی  بَ ُر حال ابید توجَ کيمی کَ آ ن

کتاخباهَ دجییتال را بَ ظور حمسوس از ایيرتهت جدا می 
اییب بَ سازی و دستکيد مهنی حنوٍ ی ذخرٍی

ابصد.در ی  کتاخباهَ دجییتال برای اظالػات می
ای ماهيد اییب بَ ی  موضوع هباید اب مس ئهلدست
وجوُای ایيرتهیت مواجَ صومی بيابراین در درجَجست

بيدی ی اول ابید اظالػات بَ ظورت دكیق و الکس
صدٍ بَ خمزن راٍ ایبيد.ابید توجَ کيمی کَ حنوٍ ذخرٍی 
سازی اظالػات در ی  کتاخباهَ دجییتال اب ی  

غيوان مثال کتاخباهَ مؼمویل بس یار تفاوت دارد بَ
اظالػات کتابض ياخیت ای ص ياسَ کتا  در ی  کتاخباهَ 

تواهد صامل انم کتا ، هویس يدٍ کتا  و مؼمویل می
خمترصی راجع بَ حمتوی کتا  ابصد اما در ی  
کتاخباهَ دجییتال ابید بَ ُر کتا  بؼيوان ی  یش ىگاٍ 
کرد و اظالػات مربوط بَ آ ن را بَ ظور اکمل در خمزن 

کتاخباهَ دجییتال بَ ذخرٍی کرد.ابید توجَ داص تَ ابص می کَ
مؼيای الکرتوهیکی منودن کتب هیست.ُر کتا  در 
سیس مت کتاخباهَ دجییتال ابید بَ غيوان ی  یش اب متام 
خعوظیات مٌحرص بفردش ذخرٍی صود و حمتوی 
موضوغی کتا  هزی ابید بَ ظور اکمل مضخط ابصد ات 

وجو بَ ظور دكیق مورد برریس كرار بَ ُيگام جست
ی ی  سیس مت توان گفت کَ ارایَگرید.بيابراین می

وجوی اظالػات یکی از هممهبیيَ برای جبت و جست
ُای اجیاد ی  کتاخباهَ میل دجییتال میترین كسمت

 ابصد.
اییب بَ اظالػات ی دستی بؼد حنوٍمس ئهل

 ابصد.موجود می ابصد کَ از دو جٌبَ كابل حبث می

ی دسرتیس کَ ابید حنوٍخنست آ ن
اکربران بَ مٌابع بَ ظور دكیق مضخط گردد.ابید 
توجَ کرد کَ مٌظور از دسرتیس مهگاین بَ 

، دسرتیس اظالػات موجود در ی  کتاخباهَ میل
یب كید و رشط بَ لکیَ اظالػات هیست. ُر اکربر 
ُای ابید پس از اتیید توسط سیس مت بَ كسمت

خایص از اظالػات دسرتیس داص تَ ابصد کَ این 
افزاری کتاخباهَ بَ موضوػات ابید در سیس مت ىرم

دكت مورد برریس كرار بگریهد.دوم آ ىکَ اکربران 
اییب بَ مٌبع و کتایب خاص ابید در پس از دست

اس تفادٍ از آ ن مٌبع حمدودییت داص تَ ابص يد.بَ
ُا هباید كابلیت ذخرٍی ی کتا غيوان مثال مهَ

صدن توسط اکربران را داص تَ ابص يد واس تفادٍ از 
تواهد بَ ظورت رایگان و بؼیض مٌابع هزی منی

اییب بَ اظالػات ابید مهگاین ابصد.در مورد دست
بَ حبث دسرتیس غری جماز بَ مٌابع هزی بس یار توجَ 
کرد کَ در حبث خمزن هزی توضیح دادٍ صد کَ یکی 

ترین مسایل در اجیاد کتاخباهَ دجییتال از همم
گریی از دسرتیس غری ،امٌیت اظالػات و جلو
ابصد.پیش بیین و ارایَ ی  جماز بَ اظالػات می

سیس مت حفاظیت کَ در سعح میل و حیت بنی
گوی هیاز ما ابصد را می توان تواهد پاخسامللیل بَ
ترین مس ئهل در این زمیيَ انمید.حبث بؼدی همم

دُی بَ اکربران و ارتباط بنی کتاخباهَحنوٍ رسویس
 ُای دجییتال و اکربران است.


