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 تعریف کتابخانه دیجیتالی

 ٍیژگی کتاتخاًِ دیجیتالی:  
اٍ  ِااااااااااااااا   .ا8 ا، ادن ت   ت یل ی کتیرخیًِاّ ی 

اک ِاااااا دنت تیلیاکتیرخیًِاّی اسٌتیاّست ٌ ذ

اه َ دااااادنت تیلیهتوَاعِاّی ا ٍاسٌتیا،ن ٌی

  لکتشًٍ کیاٍاکیغز اس اشیهلاهیاشًَذ.

اه َ دااااااا   .ا2 کتیرخیًِاّی ادنت تیلیا،ش یه ل

اه شصّ ی اااااااا ا ص دنت تیلیاّستٌذاکِادسخ یس 

ف ضنکیاٍا د س اّشاگًَِاکتیرخیًِادنت ت یل یااا

 ٍ َداد سًذ.

ا،دن ذگ یّ یااااااااا   .ا9 کتیرخیًِاّی ادنت ت یل ی

ادسااااااا اش ذُ هٌستنا صاّوِا ط عی اگٌتیً ذُ

نکاکتیرخیًِاس ارذٍىادساًظشاگشفتياشکلان یاا

 فشهتاآىافش ّناهیاسیصد.

اک ِاااااا   .ا4 کتیرخیًِاّی ادنت تیلیا،ّویًگًَ ِ

ادّ ٌ ذااااا کتیرخیًِاّی اسٌتیا کٌَىا ًتیماهی

اه یاااااا ،رِا یه ِانیاگشٍُاّی اخیصاس شٍن م

ا س تاااا دٌّذا،اّشچٌذاکِا نياگشٍُاّیاهوکي

اش ب ک ِاااااااا ر َساگستشدُادساس ش س ش

 پخشاشذُاریشٌذ.

کتیرخیًِاّی ادنت تیلیا،ّنارِاا   .ا5

هْیس اّی اکتیرذ س ىا حت ی اد سداٍا

 ّنارِاهتخصصیىاس نیًِ.

دساکتیرخیًِاّی ادنت   ت یل یاااااا   .ا6

ار ِاااااا ، هکیىاگستشداهٌیرعاهٌح ص ش

 خَداٍ َداد سد.

ا،ااااا   .ا7 دساکتیرخیًِاّی ادنت تیل ی

 هکیىا ستفیدُاّناصهیىا صانکاهٌبعا

خیصارش  ا ستفیدُاکٌٌذگیىافش ّ ناا

 (8988 ست.)سضینیاششنفاآرید ،

اک ِااااااااا ا    یث ش  ادگشگَىاک ٌ ٌ ذُ

ا ط   اااااا فٌیٍس ادنت تیلیادساً ظ یم

سسیًیا نتیداکشدُا ستارِاششحاصن شاا

 ًتقیخا-کیس-فٌیٍس - ست:هتوَعِاّیا

اّ ی اااا– ط عی ا فششدُاسیص اد دُ

 (8982رخ شُاشذُا)گَپیخا،

اٍه ک یىاااااااا اصه یى دساکتیرخیًِادنت تیلی

ادسااااااا اه َ  َد هفَْهیاًذ سداٍا ط عی 

اسٍصّ ی اااااا  نياگٌت ٌِاعظ نادسا  و یم

ادسااا ّفتِاٍادسا ویهیاسیعی اشبیًِاسٍص

دستشسا ستا.اقلوشٍا نياکتیرخیًِاً  ضااا

ادسااا ّ چاحذاٍهشص اًویاشٌیسذا،حتی

ًقیطیاکِادستشسیارِاخ َطا  ل ف ياااا

اّ ی ااااا هوکياً ستاریا ستفیدُا صا لف ي

اش ذ.ر یاااااا ّوش ُاهیا َ ىا صاآىارْشُاهٌذ

ادسااااااا اٍ ٍسٍدا کٌَلَط اًَنيارِا یه   ِ

ًْینتاکتیرخیًِا،صه ٌِا غ  ش  اً ضاآغیصا

اّ ی اااااا اآٍس  شذاٍادسافشآًذا نياًَافي

ار ِااااا  ط عی یاٍارخ شُاسیص ا ط ع ی 

ا،اااا صَس ادنت تیلیاریعثاشذاکِاکت ب

ًششنی ا،اسٍصًیهِاّیا،ف لناّیاٍنذنَن یاا

اٍااااااااا ٍ....رِاشکلادنت تیخارخ شُاش ًَ ذ

ا،ًس خ ِاااااااا ا ث ش ّوچٌ يا صاًسخِا صلی

ا  ْ یً یاااااا رشد س اشذاٍا صاطشنقاشبکِ

ا.اااااااااااا اگ  شف  ت اق  ش س ادس  ت  شس ادس ٍب

 (2002)کٌت،

 )ػوَهی ( پایگاُ ّای اطالػاتی رایگاى التیي

 آدرس سایت ػٌَاى سایت

گض سشْی اهٌتششاشذُا صاسیصهیًْی ادٍلتیاٍا

 غ شدٍلتی
http://www.docuticker.com/ 

 /http://ocp.hul.harvard.edu هتوَعِادستشسیا ص داّیسٍ د

 /http://www.archive.org/audio آسش َا نٌتشًتیاٍاآسش َاصَ ی

آسش َا نٌتشًتیاعکم،اف لنا،ا ً و شياٍا

 سخٌش ًی
http://www.archive.org/movies/movies.p
hp 

 /http://www.usgs.gov سیصهیىاصه ياشٌیسیا نیال اهتحذُ

 http://www.historicalvoices.org صذ ّی ا یسنخی
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 فْرست هَتَرّای جستجَ
 هَ َسّی ا ستتَ اعوَهی

 

 لکسیا نٌتشًت  

 سکاد  اکیم  

 ار ٌگ( Live سیرق(ا  

 Exalead 

 Gigablast 

 گَگل 

 MozDex 

 WiseNut 
!نیَّ .9  

 رٍشْای جستجَ در کتاتخاًِ دیجیتال

 جستجَ :

اکثر کارتراى کتاتخاًِ تِ هٌظَر استفادُ از هٌاتغ کتاتخااًاِ   

ٍارد پَرتال هی شًَذ. تِ هٌظَر دستیاتی ساریاؼاتار تاِ         

اطالػات ٍ راٌّوایی تْتر کارتراى ترای رسیذى تِ هاٌااتاغ    

کتاتخاًِ، جستجَ در پَرتال تِ چٌذ قسوت تقسین کاردُ    

 این.

جستجَی سادُ: در جستجَی سادُ کارتر ایي اهکاى را     -1

دارد کِ تِ سادگی ٍ تا اًتخاب ًَع هاذر  هاَرد ًاظار         

جستجَی خَد را ترای رسیذى تِ هذر  هَرد ًظر اًاجاام     

دّذ. کارتر ایي اهکاى را دارد کِ هذخل جستجَی هَرد ًظر  

) فیلذ آزاد ، ػٌَاى ، پذیذآٍر ٍ ...( ٍ ًَع ساختار جستجَی      

) کلوِ یا ػثارت( خَد را اًتخاب کردُ ٍ تِ سادگی تِ هذر    

هَرد ًظر ترسذ.ّوچٌیي در ایي قسوت اهکاى هرٍر تر رٍی    

 هذار  ًیس ٍجَد دارد.)ػٌَاى ، هَضَع ٍ پذیذآٍر(

 

جستجَی پیشرفتِ: طرز کارکرد تا جستجَی پیشرفتاِ    -2

شثیِ تِ جستجَی سادُ تَدُ ٍلی تا اهکاًات تْتر در جْات  

تسریغ رسیذى تِ هذر  هَرد ًظر کاارتار. جساتاجاَی         

پیشرفتِ ایي اهکاى را تِ شوا هی دّذ کِ در سِ فیلذ هجاسا  

تا استفادُ از ػولگرّا ) ٍ ، یا ، تجس( دقت جستجَی خَد را    

افسایش دادُ ٍ شوا را سریغ تر تِ هذر  هَرد ًظر هی رساًذ. 

ّوچٌیي در ایي قسوت شوا اهکاى جستجَ تر اساس ساال    

ًشر، هحل ًگْذاری، زتاى ٍ حتی جستجَ فقط در هذارکی کِ 

 هٌاتغ دیجیتال دارًذ، را داریذ.

جستجَی توام هتي: جستجَی توام هتي ایي اهکاى را تِ   -3

شوا هیذّذ کِ در داخل کتاب ّایی کِ هٌاتغ دیجیتال آى در 

داخل سیستن کتاتخاًِ ٍجَد داشتِ تاشذ، جستجَ را اًجاام  

دّذ ٍ ًتایج جستجَ را تا کلوِ هَرد ًظر تا استفادُ از ّاای    

الیت تِ شوا ًوایش هی دّذ ٍ تِ شوا در داخل کتاب ًایاس     

 قاتلیت تغییر جستجَ را هی دّذ. 

 

جستجَی هٌاتغ دیجیتال: جستجَی هٌاتغ دیجیتال ایاي    -4

اهکاى را تِ شوا هی دّذ کِ تر رٍی ػٌاٍیي هٌاتغ دیجیتال ًیس 

جستجَ داشتِ تاشیذ. ّوچٌیي در ایي قسوت هی تَاًیذ تاا     

استفادُ از فیلذّای ًَع )هتي ، فیلن ، صَت ٍ ... ( ، زتااى،           

رًگ ٍ ًَع هادُ آرشیَی جستجَی خَد را هحذٍد تر کردُ تا 

 سریغ تر تِ هذر  هَرد ًظر ترسیذ.
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