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  چكيده
ي ها جراي پروژهامطالعه، ارايه الگوي مناسب و راهكارهاي عملي جهت طراحي و هدف : هدف

   .باشد ميي ديجيتالي آينده با رويكرد ارايه خدمات هوشمند ها كتابخانه
ي الزم از متون و مقاالت ها  تحليل محتوا براي جمع آوري، استخراج و تحليل داده روشاز : روش

   . ه استشداستفاده  اي و علوم رايانه رساني اطالع مرتبط با موضوع كتابداري و
مصنوعي و با  ابزارهاي هوش كارگيري بهديجيتالي را با  هاي تابخانهمطالعه، روند آتي كنتايج : ها  يافته

ديجيتالي  هاي كتابخانهي اطالعاتي و ارتباطي؛ به عنوان نسل جديد ها  تاكيد بر خدمات نوين فناوري
ي اصلي اين ها  از جمله ويژگي. سازد ميمطرح  ")هوشمند(ت اسمار هاي كتابخانه "تحت عنوان

كه منجر به سرعت و سهولت دستيابي كاربران و نيز رضايت بيشتر آنها خواهد شد، شامل  ها  كتابخانه
دانش، تحليل  ، اكتشافها  بندي داده روند، خوشه بندي، تحليل ابرموتورهاي هوشمند، تكينك هاي دسته

ي ها  شخصي، پاسخگويي به سواالت، جستجوي آگاهانه و بررسيهاي  كتابخانهيوندها، امكان ايجاد پ
  .آماري است

 ،)هوشمند(ت هاي اسمار كتابخانه ،ابزارهاي هوشمند ،هاي ديجيتال كتابخانه: يكليد يها واژه
 .هاي هوشمند سيستم
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  ه قدمم
 ،ها ر رشتهيسا يتحوالت علم تحت تاثير رساني اطالعو  يكتابدارحوزه امروزه 

ت يريز مديسو و ن كيانه از يارتباطات و علوم را اطالعات و يژه فناوريبه و
رات ين تاثيدامنه ا. شده استروبرو  ياريبس ياه با چالش ، گريد يدانش از سو

ه يت رشته و سطح انتظارات جامعه از خدمات، كاركردها و محصوالت ارايبر ماه
  . ه افكنده استيسا )رساني اطالعو مراكز  ها كتابخانه( ن مراكزيشده توسط ا

 يها تيگسترده آن، در كاركردها و فعال يو كاربردها يمصنوع با ورود موضوع هوش
از جمله . د آمده استيپد يراتييتغ رساني اطالعو  ياز علوم از جمله كتابدار ياريبس
و  رساني اطالعه خدمات ياراحوه ز تحول در نيد و نيجد يها دهيطرح ا ،ر عمده آنيتاث
ي هاكتابخانه، هاكتابخانه ديكه نسل جد اي به گونه. است ايكتابخانهعمده  يها تيفعال

و  هاتيهوشمند در انجام فعال يابزارها يريكارگبه  ياست كه با توانمند يهوشمند
 يين را پشت سر گذاشته و با شناسايشيپ ي خبره يها ستميس، رساني اطالعخدمات 

را  يمناسب يراهبردها ،يتاليجيدي هاكتابخانهبه كارگيري موانع موجود در راه توسعه و 
خدمات  يد بر هوشمندسازيبا تاك هاكتابخانهنده ينسل آسازي  ادهيجاد و پيا يبرا

   .دنكن ميه يبر خط ارا رساني اطالع
ارتباطات، و وري اطالعات و بررسي هوشمندي و ابزارهاي نوين فنا بهدر اين مقاله 

هدف . پردازد مي نوين رساني اطالعو خدمات كتابداري و ها نقش آنها در فعاليت
جهت طراحي و ارايه الگوي مناسب و راهكارهاي عملي قابل استفاده  اصلي مقاله

ي ديجيتالي آينده با رويكرد ارايه خدمات هوشمند ها كتابخانهي ها  اجراي پروژه
ااستفاده از روش تحليل محتوا در متون مرتبط با علوم رايانه به اين منظور با  .باشد مي

ي ها كتابخانهخدمات نوين در  و استخراج به بررسي رساني اطالع و و كتابداري
  .دشو ميپرداخته  ديجيتالي آينده 

  يف هوشمنديتعر 
: از جمله يقاتين حوزه تحقيمركب از چند يمفهوم ياصطالح هوش مصنوع

ك، ي، ربات3يعيطب يها ، پردازش زبان2خودكار يزير برنامه، 1خبره يها سيستم
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 يبانيپشت ، و6انه هوشمنديبه كمك را آموزش، 5ص صداي، تشخ4اي انهيرا يينايب
 يها ياز فناور اي كتابخانههوشمند يها سيستم .است 7يزير و برنامه يريگ ميتصم

كاركنان و كاربران كتابخانه  يه خدمات دانش محور برايجهت ارا يهوش مصنوع
ده يچيپ اي گسترده و حوزه يموضوع يصنوعم از آنجا كه هوش. كنند مياستفاده 

  .)1999، 8بيلي(د يآ ر متخصصان مشكل به نظر مييغ يمطالعه است برا يبرا
از  يف كامال روشنيتعر بوده و تاكنونده يچيت واژه هوش پيف ماهيتعر ياز طرف

از جمله موانع عمده در  ، هوش قدقي ف جامع ويفقدان تعر. استه نشده يآن ارا
را به دانش شناخت و  آن ها از نوشته يدر برخ. ن موضوع استيق ايت دقين ماهييتع

است  يستميدر واقع عامل هوشمند، س. ندا ف كردهيهوشمند تعر يها عامل يطراح
 9يجان مكارت. برد يت خود را باال ميط اطراف خود شانس موفقيكه با شناخت مح

هوشمند  يهانيساخت ماش يدانش و مهندس يبرا 1956ن واژه را در سال يا
ر قرار يباور ز چهاراز  يكيه ينه بر پاين زميف موجود در اياكثر تعار. استفاده كرد

  :دارد
  ،كنند ميفكر  يكه به طور منطقييها سيستم 
 ، كنند ميعمل  يكه به طور منطقييها سيستم 
 ،كنند ميكه مانند انسان فكر ييها سيستم 
 ).2007مك كارتي، (د كنن ميعمل  انسانكه مانند ييها سيستم 
انجام  يبرا ،ها انهيرا يريارگه كنحوه بمطالعه  ،يهوش مصنوع عبارتيه ب    
ت يماهلذا . دهند را بهتر انجام مي آن ها در حال حاضر انسانكه  است يامور

ات يل تجربياطالعات، استقرا و تحل يجمع آور يبه معنا صنوعيم هوش يوجود
بر  .است ها انهيق استفاده از راياز طرم يه تصميا ارايدن به دانش و يبه منظور رس

 يرا برا يعامل اصل ، ده10، كك و همكارانشيعمده هوش انسان يها طبق مدل
جديد،  دانش11توانايي كسب: كه شاملردگي نظر ميخبره  هاي سيستم

، 16، قابليت محاسباتي15، مديريت حافظه14فراكنترل ،13جامعيت،12خودكارسازي
   ).1999بيلي، (ت اس 19و استدالل 18، درك گفتار، درك تصوير17رقابت اجتماعي
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ه كبل ،است، نه صرفا مصنوعي و نه هوشمند صنوعيم ستم هوشيك سيدر واقع 
ن يا .كنند ميحل  يرا به روش مصنوعمساله است هدف گرا كه  يدستگاه
سه . ندا وجود آمدهه انسان ب ياستدالل يه دانش، تجربه و الگوهايبر پاها  سيستم

 ي هوشمنديا ي رايانهها برنامه، خبره هاي سيستم - الف: آن عبارتند از يشاخه اصل
كه  كنند استنباط و استتناج مسايل را حل مي يها روشكه با به كارگيري دانش  و 
، به عنوان 20ها ربات-ب. ي نياز استانسان يها رتبراي حل آنها به مها

وب برنامه اصلي خود، برنامه هاي جديد عملياتي چارچدر ي كه ي مدرنها اشينم
 .دخودكار هستن  هدايت و  كنترل هاي سيستم  داراي به عبارتي آنها. توليد نمايند

اين  صنوعيم ، نحوه كار اين شاخه از هوش21.)پي.ال.ان(ي عيزبان طبپردازش  -ج
   .)2007مك كارتي، ( كند تقليد مي  انسان  طبيعي  هاي زبان از است كه

در اين  است كه هوشمندهاي ديجيتالي و  تمركز اين مقاله عمدتاً بر كتابخانه
بدليل هم پوشاني بين دو واژه . است "Smart libray"معادل التين آن واژه  مقاله

"Smart"و""Intelligentاز لحاظ  .يمپرداز ميبه بررسي آنها  ،، براي تفكيك
به ويژه در منابع فني و ( اي نابع واژه نامهكه در بسياري از مSmart"  "لغوي، كلمه

 و مترادف واژه"يا باهوشي هوشمندي "را معادل آن و يا در محاوره )مهندسي
به معني  Smart"" 22آمريكن هريتيج در فرهنگ. ندا دانسته "Intelligent"التين 

 توانايي يادگيري، ادراك و قضاوت يا داشتن نظراتي كه بر مبناي خرد تعبير شده
باهوش كسي است كه قابليت و توانايي يادگيري و درك چيزها را در  فرد و است

 ""Smartواژه  23جينز در فرهنگ نظامي. مدت زمان كوتاهي داشته باشد
 واژه .است تعريف شده دستيابي مستقيم به هدف مشخص و فرماندهي توانمند

"Intelligent /Intelligece" از ريشه التين"Intelligere" و به معناي درك  بوده
ي ها به توصيف بسياري از ويژگي بوده وفراگير  ، بسيارهژوااين . ستكردن ا
استدالل، به عنوان مثال توانايي . دپرداز ميبه آن مرتبط   توانمندي ذهني و

فرهنگ ( كارگيري زبان و يادگيريه مساله، تفكر انتزاعي، درك، ب ريزي، حل طرح
  .)2009، 24امريكن هريتج
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هاي از پيش آمده يا  معني تكنيك به Smart""اسمارت اژهو اين مقاله،در    
لذا به . كه قبال به سيستم داده شده استاست  اي سناريوهاي از پيش تعريف شده

شرايط الزم براي وضعيت از پيش تعيين شده مهيا شود، سيستم به محض اين كه 
اما . ندك  مي ق يكي از سناريوهاي آماده، عملطور هوشمند از طري

خود شرايط را سنجيده و سيستم به طور هوشمندانه و فعال  "Intelligent"در
مثال مناسب آن . ند مطابق آن خود را براي وضعيت جديد آماده سازدك سعي مي

به . قابل رويت است )اس.ام.بي(د ساختماني هوشمنهاي  سيستمدر خصوص 
در يك ساختمان ذخيره  25.اس.ام.بي هدف اصلي استفاده از سيستمطور مثال 

 ، كه نتيجه اين هدفشود مياز امكانات  سازي انرژي و مصرف صحيح و بهينه
 .اس.ام.بي اوليه كه صرف اجراي عالوه بر ذخيره سازي انرژي بازگشت سرمايه

هايي  ه ويژه به آن گروه از كتابخانهبلذا در اين مقاله تاكيد . رددگ  ميشده است 
اي از كاربرد  نمونه. نمايند برداري مي بهره26حورم است كه از عوامل هوشمند شبكه

توان  مي 27آمازون دات كام مانند هايي سايتاين عوامل هوشمند را امروز در وب 
هاي مورد استفاده كاربر در هنگام جستجو يا شيوه  يافت كه با شناسايي كليد واژه

هاي معرفي شده و انتخاب كتب مورد نظر،  در ميان موضوعات و كتاب28يمرور
عالقمندي وي مورد شناسايي عوامل هوشمند قرار گرفته و ساير منابع مرتبط به 

ي  مل هوشمندانه ميان سامانهبه طوري كه نوعي تعا. شود معرفي مياو 
بدليل نبود واژه  .شود ركتابخانه با نيازهاي اطالعاتي كاربر برقرار ميحوم شبكه

  .متناسب و مجزا در اين مقاله كلمه اسمارت معادل هوشمندي ذكر شده است
  

  ها  در كتابخانه يهوشمند
ي ها كتابخانه يها ر اين مقاله تاكيد بر سيستمبا توجه به تعاريف ارايه شده، د

 هوش مصنوعي در جهت ارايه خدمات دانش هاي ديجيتالي است كه از فناوري
  .يرندگ ميكاربران و كاركنان كتابخانه بهره  براي 29محور
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در يك كتابخانه . نيمك مي بيشتر اين موضوع مثالي را مروربه منظور درك 
مجوز دسترسي به يك از دانشجويان در طول دوره تحصيلي دانشگاهي، هر 

ل دانشگاهي، ورتاكتابخانه، پخدمات اعم از  را مكانات دانشگاهياز ا اي مجموعه
به  ،اي كتابخانه يستم هوشمنددر صورت وجود س .خواهد داشترا .... خوابگاه و

كتابخانه  30هوشمند از طريق عضويت و درج مشخصات فردي، كارت ر كاربره
 مدت محدوده بكاربري سيستم كتابخانه ق اين كارت، امكان ياز طر. شود ميارايه 

با اولين ورود وي (ت به محض فعال شدن كار. گيرد ميتعلق ) دوره تحصيلي(
سپس . ودش مياد جفايل شخصي در بانك اعضا ايبراي هر كاربر يك  )به سيستم

ايل شخصي وي فدر  ...)مطالعه، كپي، واعم از جستجو، ( هر گونه فعاليت وي
ي مشابه در بخش بعدي آشنا ها تابخانهكه دركبدين ترتيب همانطور. گردد ميثبت 

اطالعات هر كاربر با حفظ حريم شخصي وي، پردازش شده و  ،خواهيم شد
از طريق و مطالعات وي  يابي اطالعبدنبال آن خدمات مناسب با پيشينه فعاليت 

درج اطالعات  همزمان با. در اختيار وي قرار خواهد گرفتابزارهاي هوشمند 
ب مطالهر فرد امكان سازماندهي ي در بخش كتابخانه ديجيتالي شخصي، كاربر

از . مورد نياز خود را خواهد داشت) ي مورد نظر خودها متناسب با كليد واژه(
ني بر در اين سيستم كاربران با سناريوهاي از پيش تعيين شده كه مبتطرف ديگر 

و نيز مطالعات كاربران هم ) جستجوهاي قبلي وي(ا پيوسته آنه يابي اطالعرفتار 
) ارايه مسيرهاي مناسب از جستجوها و بازيابي منابع اطالعاتي مرتبط(ه رشت

  .قرار خواهد گرفتآنها ساير دانشجويان در اختيار  توسط
ز ين ييها تيمحدودبا ، ازهايود امتبا وجنوين هاي  سيستمكه  الزم به ذكر است

  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز يمها  يتاين محدود از جمله. روبرو هستند
 يرا برا يها ييكمبودها و نارسا 31تزيبويال: يو عموم يكل هاي تيمحدود - 1

حماقت  آنبه  ،واقع در متون كند كه دريان مير بيز يها خبره درحوزههاي  سيستم
، استدالل 33عقل سليماستدالل : شامل ها اين حوزه .نديگو 32يا ساختگي يمصنوع
 ييتوانا ،35ها  يژگيح وي، توضيك حوزه دانشي يدرباره اصول علم 34ژرف
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 يخبره و كسب و نگهدار هاي سيستمع ياشاعه و توز يبرا يباني، پشتيريادگي
 يگريموارد د ،ن دسته از مشكالت و موانعيبه ا 36ن و تنگيلبته ا. شدبا مي دانش
 يزسا هآوردرازمان جهت بدر س يينها مجوز كاربركالت مربوط به مش: لياز قب

 سطح يها سيستمو توسعه  يبانينه پشتيهز خبره، يها ستميق سيشان از طريازهاين
 ، ويعيمحدود زبان طب يها تيخبره، قابل يها ستميتوسعه س يذات يدگيچيباال، پ
در ارتباط با  انش يدانش يها تيص محدوديتشخ يخبره برا يها سيستم يناتوان

  ).1999بيلي، (د توان اضافه كر ميرا  ش رويل پيمشكالت و مسا
 است يدانش عموم )بطور ساده( عقل سليممنظور از : عقل سليماستدالل  - 2

ن استدالل يخبره فاقد ا يها ستميساما  .ا دارديدرباره دن يطور فرضه كه هر فرد ب
همزمان  توانند مي) كتابداران(ا ه را كه انسان يفيوانند وظات مي ن يبنابرا ،هستند

  ).1999بيلي، (د را اجرا كنن ،انجام دهند
 يعيپردازش زبان طب هاي سيستم :يعيپردازش زبان طبمشكالت مربوط به  - 3

هاي  گاهيو پا ها سيستمبا  يعيتعامل زبان طب: لياز قب يمقاصد مخالف يبراتواند  مي 
  ).1999بيلي، (د به كار رو ن ترجمهيماشد متن و يخبره، درك متن، تول

جاد و روزآمد يا يدر واقع دو روش اساس: دانش يه و نگهداريكسب، ارا- 4
 يستم هوشمنديس -الف :خبره وجود داردهاي  سيستمنش در اد هاي گاهيپا يساز

استخراج  يكيالكترون ير منابع اطالعاتيا سايد را از متن كامل يكه دانش جد
 يق گفتگويطر كه با درك و شعور خود از يخبرگان و كارشناسان انسان - ب .كند مي

ه ك(م طبق روش دو .كنند ميگاه دانش اضافه يهوشمند به پا يها ستميس با يعيزبان طب
از  يدانش و نگهدار هاي پايگاهد ي، تول)شود ميمحسوب  يجار يها روشاز عمده 

نياز به كدگذاري را يز. كننده استسل ك در برخي از مواقعآنها مستلزم كار سخت و 
 يهاكياست كه با درك تكن يازمند مهندس دانشين امر نيا .داردتوسط افراد خبره 

در  يستيدانش خام با. طور مناسب ساختار دانش را نظم دهده بتواند ب يهوش مصنوع
ه يقابل ارا هاانهيراسب در منا يپارچه سازمان داده شود تا به روشكيمنظم و  يچارچوب
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بيلي، (د كنن مي دانش استفاده ييبازنما يستم خبره از ساختارهايس يلذا ابزارها .باشد
1999.(  
 هاي ستميس: ياتيعمل هاي سيستم ينمونه برا هاي نسخه يابيمشكالت ارز- 5

 شوند د مييتول يتوسعه نرم افزار كاربرد يناسش روش ياغلب برا صنوعيم هوش
د اعتبار طرح ييه تاياول هاي هدف نسخه. نديوگ مي 37يزسا كه به آن نمونه

ن كار به توسعه دهندگان امكان يا .است يشده از لحاظ كاربرد يزير برنامه
 ،ن امريالبته ا .ستم كه بپردازنديا چند سيك يع يد نسبتا سريدهد به تول مي
اس يبه كار برده شده در نمونه با مق يفزارا نرمهاي  كيكه تكن نيا يبرا ينيتضم

اس بزرگ به كار خواهند يدر مق با يديولهاي ت سيستم نده دريدر آ كوچك كه
 يعنوان نسخه هاه خبره ب هاي ستمها سي شتر كتابخانهيمسلما در ب .ستيرفت، ن

  ).1999بيلي، (د رو ميه به كار ياول
منظور ميزان كار و : نهيو هز يفن يكارشناس سطح تالش،ل مربوط به يمسا - 6
ن كار يا .صرف شود بايد م هوشمندتسيك سياد جيكه جهت ا ي استتالش

 ياه كيا تكنيمت يگران ق و شرفتهيپ يبا ابزارها يفرد ياه ب مهارتيازمند تركين
ون ياتوماس هاي سيستمفروشندگان . ستم هوشمند استيجاد سيالزم به منظور ا

 مناسب براي ه خدماتيارا ريدرگكساني هستند كه  ،وكتابداران اي كتابخانه
هاي  سيستمجاد يق ايموثر آنها از طر يدسترس به منظوراستفاده كنندگان كتابخانه 

الزم در  يها ران اكثرا فاقد تخصص و آموزشاالبته كتابد .ن هستندينو يانه ايرا
جاد ير ايان كاركنان كتابخانه به ندرت درگين ميدر ا .هستند صنوعيم نه هوشيزم

 يو نرم افزار يمحدود سخت افزار هاي بودجه ياز طرف .خبره هستندهاي  سيستم
با توجه به كاربردهاي  ).1999بيلي، (د باش مين راه يعمده در ا ياز جمله تنگناها
در زير به  ها كتابخانه يخدمات رساندر امر  ياطالعات يها يفناورمتنوع  و جديد 

  :شود ميبرخي از اين موارد اشاره 
  38منطقهدر  ا ي يداخل شده يسيفهرست نو ياطالعات هاي گاهيپا 
 و دور از دسترس  يمحل عاز مناب بر خطل منبع يسفارش و خدمات تحو 
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 برخطخدمات مرجع  
  39يساز يخدمات شخص 
 يپورتال هاو يا ها  كتابخانهاز  يا گروهيك ياز متشكل (40ها پورتال 

 )يموضوع
 41ها  كتابخانهشده توسط  يتاليجيد ايه مجموعه 
 يكيخدمات نشر الكترون 
 42برخط خود آموزالت يتسه 
 43ها ا شبكهي اي كتابخانه يكار هاي ستگاهيق اينترنت از طريبه ا يدسترس 

 ).2005، 44پول(
ه شده ياعم از خدمات ارا(ي تاليجيا خدمات مرجع دي يخدمات مرجع مجاز 

ل،  يرموبايام گيپ يهاسيو كنفرانس، سرويدي، وكيلكترونا پستق ياز طر
  )2007، 45لو(... .و، RSSخدمات 

  
  هاي هوشمند بندي كتابخانه تقسيم

ن يا. نمود يمختلف طبقه بند يهاتوان از منظر يهوشمند را مهاي  كتابخانه
 بر اساس. كند ميم ير تقسيدسته عمده ز سهبه  ها يژگيمقاله آنها را برحسب و

 ،هاي هوشمند مقاالت انتشار يافته پيرامون كتابخانهاطالعات مندرج در بندي  جمع
  :كردطبقه بندي  اساسي به شرح زير بر حسب سه ويژگيتوان  ميرا ها  كتابخانه

  ،نوع فناوري به كار رفته در آنها .1
  ، وكنند ها استفاده مي كاربراني كه از اين نوع كتابخانه .2
      .ها كاربردهاي ويژه اين گونه كتابخانه .3
ره خب هاي ستميس يريرگكا و به يدر صدد طراح ياريبس يها كتابخانهامروزه 

از كاربرد  يا نمونه. خود هستند يتيريو مد يخدمات هاي تيدر فعالو هوشمند 
مربوط به پروژه  يتاليجيهوشمند در كتابخانه د يابيبازهاي  سيستم
 يتاليجيد يسانر ه خدماتيكه به ارا46).اي.دي.پي(ي شخص يتاليجيد كتابخانه



  1389،زمستان 54رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   ______________________   104

 

ن يا .پردازد مي 47)سي دي ال(د متح يتاليجيه كتابخانه دياول هتحت عنوان نسخ
 از آنجا كه .استو آزمون شده  يطراح ييايتالياستم توسط سه نفر از محققان يس

پردازد كه در ب يسند ي، هر زمان كاربر به جستجويابيباز يعاد هاي سيستمدر 
ددا تكرار جند كاوش را ميمجبور خواهد بود فرا، كرده است يابيبازرا  آنشته ذگ

. بپردازد ،مواجه بوده است با آن يز جهت دسترسيكه قبال ن يليمسابه حل و  كند
 خود ير كتابخانه شخصدا اسناد يسند  ذخيرهامكان  اما در صورتي كه كاربر

ه مورد نظرش را ب يا اسناديسند  يابين حالت او شانس بازيدر ا داشته باشد،
از آنچه  يدرستكاربر درك اوقات  يگاهالبته . سرعت خواهد داشته و ب يراحت

كتابخانه و  يقا از محتوايكن است دقمما يو  شتهاست ندادر جستجوي آن 
صوص خدر  هاييشنهاديه پيو ارا ييازمند راهنماينن يبنابرا. سازمان مطلع نباشد

 ،ستمين سيا لذا .است) ستجوج موضوعيا چه در خصوص نحوه و (و جستج
 را مطرح يشخص يارهايمعره و فهرست اسناد براساس يذخ يبرا يروش مناسب

  .خواهد بوداش  ياطالعات ياز هايدر رفع ن كاربر يراهنما در آنها سازد كه مي
 هاي كيتكن يريكارگه ب يتاليجيد يهاپروژه كتابخانه يهدف اصل، 80در دهه  
بوده  ياداره منابع اطالعات ين برايع شده نويتوز هاي يو تحقق فناور اطالعات يابيباز

 هاي انهخكتاب ايجاد يكاربران برا يمندسازن پروژه توانيا ياصلهدف اما  .است
هر زمان كه آنها را  نموده وره ياسناد را ذخقادر خواهند بود در آن است كه  يشخص

 يقابل قبول جيكه كاربر نتا يزمان. ندينما يابيسرعت بازه ب ،مورد كاوش قرار دهند
از گر اگر كاربر يره كند از طرف ديرا ذخ ا كل آني يممكن است بخشكند،  ميافت يدر

بپردازد و به انتخاب افت شده ياد ن اسنيتواند از ب ينباشد، او م يضارنتايج جستجو 
اسناد توسط ماژول فهرست . ره كندياز متن را در مخزن متون ذخ ييها تنها قسمت

ه ب .خواهد شد يكاربر نگهدار يت هايخاص براساس اولو يها در پوشه سينو
 ،كند ميكه او شروع به جستجو  يزمان. است ين معماريكاربر در مركز ا يبارتع
ممكن است  ،باشد يناراض دست آمدهه ج بياز نتا اما اگر. كند ميافت يرا در يجينتا

 ن مخزن نشانگريا. ره كندياز سند را در مخزن ذخ ييها ا قسمتياز آن  يتنها بخش
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 يكين بخش يا. است 48جستجوشنهاد كننده يبخش پ جهت ها يورودمحل ضبط 
س در ماژول ين سرويبه كمك ا .است يتاليجيد ديس جدين سروياز خدمات اگر يد
 ،ديجد يشنهاد سوال و جستجويپ يبرا الزم يها د واژهيكل هادكننده جستجو،نشيپ

  :م داشتير را خواهيب سه مرحله زيبه ترت ،ن ماژوليدر ابنابراين . رددگ مي جاستخرا
ن يالت كاربر به انتخاب متون مرتبط در بن حيدر ا: زناو مخها  اد پوشهجيا - 1

متن انتخاب شده در . خواهد بود ق سي دي اليشده از طر يابياسناد باز
 تواند يم داشته باشد او يابياز به تكرار بازياگر كاربر ن. شود يره ميمخزن ذخ
كاربر امكان  يبته براال. بردبهره ن در مخزن ومت ره شدهيذخ يها از بخش

  . وجود دارد زين ن مخزنيا يحدف و روزآمدساز
 يفهرستبه متون  هاي قسمت از اي حالت مجموعه نيدر ا: 49ش پردازشيپ- 2

ف واژگان مربوط به ذاساس ح ن فهرست بريا. شود يل مياز واژگان تبد
 يتم پورتر برايالگوراز . شود يو حذف م يبازنگر 50ات ممنوعغفهرست ل
  . شود مياستفاده ن فهرست يكاهش ا

جاد شده در ين مرحله فهرست كلمات ايدر ا :ن سواليو تدو يزاس هفرمول- 3
ه بر اژس شامل بسامد وياز ماتر هر عنصر .شود ميس وارد يك ماتريمرحله دوم در 

هر  يها برا د واژهيكل، كيتكناين بر اساس . خواهد بود 51طبق هر بسامد سند
 ش آماده استخراج ياز پ يها تميورو برحسب الگد فرموله شده يجد يجستجو

 .ددرگ مي
 يمورد نظر را م ره اسناديس به كاربر اجازه سازمان دادن و ذخيعامل فهرستنو

توان  يره شده را مياسناد ذخ. كند جاديا يمتعدد يتواند پوشه ها يلذا كاربر م. دهد
 نام :لياز قب يهر سند اطالعات يبراستم يس .ش دادينما ستدر زمان درخوا

ك ي يبراتوان  مي يحت .ره خواهد كرديرا ذخ اميده و متن پيسندگان، عنوان، چكينو
 .موتور جستجو پي .كردجابجا ها  ن پوشهيرا در ب ا آنيادداشت كرد ي يحاتيسند توض

 يفراهم م كتابخانه شخصي ديجيتالي رااسناد موجود در  يامكان جستجو برا .ال .دي
سنده و موضوع به جستجو ينو ر عنوان،ين سه متغيممكن است در ب كاربر. سازد
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ت يدر نها. انتخاب كندرا از آنها  يبيا تركين موارد ياز ا يكيكه  نيا اي .بپردازد
سميررو، فانيزي و (د ش خواهد دايفوق را نما عناصر ياز اسناد دارا يستم فهرستيس

  .)2001، 52فريلي
 يهايهوشمند از فناور يهااز كتابخانه يبخش عمده ا ياز طرف

هاي  سيستمان به تو مي ها ستمين سياز جمله ا. دكنن مياستفاده  53.دي.آي.اف.آر
مه يات، محاسبات و جريت اداره مجموعه، برگشت كتاب، اشتراك نشريقابل
وشمند مربوط به ه ستم كتابخانهيك نمونه از سي. كرداشاره  گيري ركرد، گزارشيد
صورت ه ن كتابخانه بيا. است 54ال. يس. كتابخانه هوشمند اچ تيريستم مديس

صورت خودكار ه درآن ب اي كتابخانه يندهايه فرايشده و كل يخودكار طراح
، هامهستم قادر است امانت، برگشت كتب، اشتراك مجالت، روزنايس. است

و  يكيرا به صورت الكترون ها مهيو جر يريگ يپ ، گزارشتهيه محاسبات، 
  :از آن عبارت است يها يژگيو. ديهوشمند اداره نما

  ستميورود به س يبرا 55هوشمند يها استفاده از كارت -
 و امانت منابع يسيجهت فهرستنو .يد. يآ.اف. ستم آريس يريگ به كار -
 56متمركز ياطالعات يها گاهيپا -
 ق كارت هوشمنديكاربر از طر ييشناسا -
 يريو گزارش گ يامور آمار -
 57بر وب يماژول مبتن -
 ).2009، 58سيستم مديريت كتابخانه هوشمند(ع ستم محافظت از منابيس -

كه طي سه  59كتابخانه ديجيتالي دانشگاهي چين در پروژه سيستم اطالعاتي
به پايان رسيد، خدمات نسل  2009آغاز و در آگوست  2002مرحله از سال 

  :طراحي شده است، به شرح زيرجديد كتابخانه ديجيتالي
اين پروژه با ايجاد موتور : 60جستجوي اطالعات متمركزخدمات  .1

قابليت دستيابي اعضا را به منابع  ،جستجوي گسترده و علمي در چين
  .سازد ميفراهم  ترده را به صورت تمام متن، چكيدهاطالعاتي گس
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خدمات فراهم آوري اسناد، بر اساس اين قابليت امانت داخلي  و  .2
اساس هر مشاهده، چاپ، امكان دانلود،  بر اي تحويل اسناد بين كتابخانه

  .شود ميفراهم ... و
اعضاي كتابخانه از طريق كتابداران مرجع و : خدمات مشاوره اطالعاتي .3

هاي  را از طريق پايگاه خود ند نيازهاي اطالعاتينتوا ميمتخصص 
و ساير ابزارهاي  اي ، خدمات مشاوره.آي .دي .اطالعاتي، خدمات اس

  . مرجع مرتفع سازند
هاي  شامل خدماتي است كه از طريق پيام: 61خدمات پرسش و پاسخ .4

تلفني فوري، خدمات مرجع مشاركتي، خدمات پرسش و پاسخ خودكار، 
  . گيرد ميصورت ... ها و ي متداول، ويكيها پرسش

ها،  ، بالگها اين خدمات شامل انجمن: 62تماعيجخدمات ارتباطي و ا .5
  . است... و  2فضاي اطالعات شخصي و ساير خدمات وب 

توانند از  ميبر اين اساس كاربران : خدمات تحويل و بازيابي .6
  .ان را تامين كنندش ي تحصصي منابع مورد نيازها كتابخانه

بنا به درخواست كاربران امكان : 63خدمات كشف و بازيابي اطالعات .7
توانند آنها را در كشف منابع و بازيابي آنها ياري  مي اي كتابداران حرفه

  .رسانند
اين خدمات از طريق شناسايي اعضا از : 64مات تاييد و واگذاريخد .8

را ندي از خدمات منطقه م امكان بهره، به آنها ي ارتباطيها طريق پروتكل
  .  دهد مي

البته در كنار خدمات اعضا اين كتابخانه داراي خدمات مربوط به كاركنان و 
اركنان، خدمات ك از قبيل خدمات مربوط به آموزش ،باشد مي خدمات داخلي نيز

ونكينگ و (.... خدمات داده، خدمات رجيستري و  عملياتي، خدمات ارتباطي،
  )2010، 65لينگ
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   هادر كتابخانه صنوعيم هوش يابزارها
در  ياريبس يها با چالش يتاليجيد يهاتابخانهك ،ور كه مالحظه شدطهمان

باتوجه به رشد . خود مواجه هستند يكاركردهال و توسعه خدمات و يجهت تكم
، ها از كتابخانه ييژه كاربران نهايروز افزون انتظارات و توقعات مراجعان و به و

 يه و نگهداريمعطوف به ته يتاليجيد يهاكتابخانهقات ياز تحق يا بخش عمده
ل يرا تسه ياست كه دسترس يه خدماتيت و ارايريمد ،يتاليجيد ايه مجموعه

 انتظار ك كتابخانه هوشمندياز لذا  .موثر استكاربران  درفرايند بازيابي ده ويبخش
و  ها كياز تكن، رساني اطالعه خدمات موثر يو ارا اطالعات يابيباز يبرارود  مي

  :ديشود، استفاده نما ياز آنها اشاره م ير به برخيفناورانه كه در ز يابزارها
و مانع با دقت  جامع يجستجو موتورهان ياهدف : 66جستجو يوتورهام ابر -

مسلما با طراحي موتورهاي هوشمند امكان  .وب است يها طيعمل باال در مح
از طريق خدمات و  اي هكتابخان)هوشمند(ت ي اسمارها دسترسي به سامانه

براي كاربران ميسر ) همانطور كه در شكل مالحظه مي شود(ف ابزارهاي مختل
  . خواهد بود

اطالعات و دانش  يتم به استخراج و اشتراك گذارسين سيا: 67اكتشاف دانش - 
به اين منظور به طور خودكار به جستجوي حجم بسياري از . پردازد ميكاربر  يبرا

ي آن داده كاوي ها يكي از شناخته شده ترين روش. پردازد مياطالعات موجود 
  .است
تال استخراج يجيد يها كه در كتابخانه نيبا توجه به ا: 68استخراج اطالعات -

 يبرا. ت دارديك سند و مدرك اهميو مشخص كردن ساختار و فهرست مطالب 
لذا هر . شود استخراج اطالعات استفاده مي يها كين مطالب از تكنياستخراج ا

ستم به يس گرفته و سپسستم تحت پردازش قراريمدرك به محض ورود به س
 يندب اطالعات مهم آن دستهپس از استخراج . پردازد ميو پردازش آن  ييشناسا

  ).2008، 69ساراوگي(د ريپذ مي اطالعات صورت
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 يبراار ك ك ساختار خوديستم از ين سيدر ا: 70هاداده يخوشه بند -
ن روش با به يلذا در ا .شود استفاده مي و مدارك از اسناد گبزر يها موعهجم

جستجو، كه  يموتورها كاوش حاصل ازج ينتا ،هوشمند هاي روش يريكارگ
به طور  ،)ه تر هستنديو اصطالحا به هم شب(ت موضوعات مشترك اس يدارا

مواجه شدن با  يب كاربر به جاين ترتيبد. رنديگ مي ك دسته قراريخودكار در 
مشاهده  يج، جواب خود را در قالب چند دسته موضوعياز نتا يليفهرست طو

ينبريگ و (د ابي ميو بهبود تسهيل ج ينتا ين شكل كار بررسيه اند وبك يم
  ).2004، 71ديگران

رات موضوع مورد نظر كاربر در طول ييتغ يهدف آن بررس: 72ل رونديتحل -
ه به ياول هاي داشتن مجموعه مستندات و داده رت كه بان صويبد. زمان است

از را در طول زمان ين نيزان مطرح شدن ايم ميخواه مياز كاربر يك زمان و نيتفك
  ).2004، 73يواي و مصطفي(م نيك يبررس
آگاهانه هاي  الگوريتماز  ن منظوريابه : 74يا مكاشفه اي آگاهانه يجستجو- 
انجام ، ها اين الگوريتم هدف. كنند ميجستجو استفاده ات يعملش هكا يبرا

     .)1385،  75راسل(ت نه اسيهز نيكمتربا  بهترين جستجوها
كاربر تنها با وارد كردن چند حرف ت ين قابليبا كمك ا :ل خودكاريتكم  -

از عبارات با آن حروف را  يفهرستتواند  ميا عبارت مورد جستجو، ياول كلمه 
  ).2004يواي و مصطفي، (د مشاهده كن

ن يرت ان اصل مطلب در كوتاهيب ،منظور از خالصه: 76خودكار يخالصه ساز-
ق يخودكار متن عبارت است از كوتاه كردن از طر يخالصه ساز. باشد يشكل م

ق ين كار از طريا. نكات مهم متن باشد يكه حاو يانتخاب جمالت مهم، به طور
ق يآن از طر به يابيدارد كه دست ياز به هوشمنديمتن ن يديمالت كلجص يتشخ

 يها گاهيآنها در جا يص نقش كلمات و معاني، تشخيدن متن اصليدرك و فهم
 اي نمونه .ر خواهد بوديكان پذام ها ن قسمتيرت ن انتخاب مهميمختلف و همچن
در دست  است كه اهويشگاه يدر آزما يديجد يآور فن ، ياز خالصه ساز
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 يجو خالصه اطالعاتج جستيدر صفحه نتا ها نكيش لينما يجا است تا به يطراح
  ).2002، 77كومار وارن(د وب فراهم كن يج جستجويدر مورد نتا

 يها كياز تكن يكي يا دسته بندي يكالس بند :78يبند دسته/كالس -
 هاي ه شده به دستهيارا هاي ا دادهيص ير خصايآن مقاداست كه در يكاو هاي داده

ر يصه انتخاب شده به زير خصيها بر حسب مقاد نمونه. شوند ميم يمختلف تقس
از قبل  ها گروه در اين روش برخالف خوشه بندي،. گردد م مييآن تقس هاي شاخه

  ).2007ساراوگي، (د نا مشخص شده
اين سيستم به كتابداران امكان مشاهده و بررسي اقالم و : افتيل سبد دريتحل -

يني نيازهاي احتمالي و واقعي آنها در آينده ب ترا جهت پيش منابع دريافتي كاربران
تحت  از آن ي داده كاوي است وها اين سيستم از جمله تكنيك. دهد مينشان  را 

  .شود مينيز ياد  79عنوان تحليل سبد خريد مشتري
ن يا يفه اصليوظ ،اطالعات يابيباز يها ستميدر س :80به سواالت ييسخگوپا-

 يبرا. است يعيمطرح شده در زبان طب تبه سواال خودكار ييستم پاسخگويس
ش يپ ياطالعات يها گاهيممكن است از پا اي هانيافتن پاسخ، برنامه راي

مك كارتي، (د استفاده كن يعياز اسناد زبان طب اي ا مجموعهي 81افتهيتارخسا
2007.(  
را  يمتعدد و سودمند هاي ه گزارشيستم امكان ارايس: يآمار يها يبررس  -

سفارشات، موضوعات : يها ل گزارشيان از قبيكتابداران و هم مشتر يهم برا
  .آورد ميفراهم ... مه ويمنابع رزو، جركتب، امانت، 

و  يكشف وابستگستم قادر به ين روش، سيدر ا :82نكيلل يو تحل صيتشخ -
  ).1999، 83ادلشتين(د باش مي مورد جستجو يهانكيدر لب يرتت

بدين وسيله موارد جستجو كاربر پس از : 84كتابخانه شخصي ديجيتالي -
بخشي يا كل (ه بررسي و رضايت وي از نتابج حاصله در صورت انتخاب و ذخير

يق قابليت موتور جستجو، ازطر. مخزن شخصي وي ذخيره خواهد شددر )متن
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اند به جستجوي اجزاي كتابشناختي اسناد ذخيره شده در زمان مورد تو كاربر مي
  . نظر بپردازد

را  يدينقش مفها  رباتامروزه : ربات كتابدار/در كتابخانه  ها رباتكاربرد  -
كتابخانه دانشگاه ها در رباتن ينمونه ا. به عهده دارند اي كتابخانه يها تيدر فعال

  كتب را از مخزن  يها خودكار جعبه يها ستميق سياست كه صرفا از طر85ايفرنيكال

 ها از سامانه خدمات هوشمند كتابخانه ديجيتالي نمونه -1شكل

كه كاركنان كتابخانه بتوانند موارد مورد  يكرده و آنها را به قسمت يابيباز
اما نمونه ربات دانشگاه جان . هندد ميه يك كنند، ارايدرخواست كاربران را تفك

ن، ينو ياه ستمين كتابخانه با استفاده از ربات و سيمتفاوت است در ا 86نزيهاپك
مربوط به  يروم يها وب نوشتهچ يها يفرانسه و حكاك يقرون وسط ينسخ خط

در  ها رباتاز  يدي يها تيفعال يدر واقع امروزه برا .سازند مي يرا رقوم 17قرن 
ها  رباتگر ياز د .)2002دانشگاه جان هاپكينز، (د شو مياستفاده اي  سطح گسترده

اشاره  88ليزواييدانشگاه لو و كتابخانه اكستروم87كاگويدانشگاه شربات  به توان مي
د هند مياطالعات انجام  يابيرا در امر باز يكرد كه خدمات مشابه

. استا يسپاندر ا 89جايم گر مربوط به كتابخانه دانشگاهيدنمونه  ).2007جنينگز،(
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د ينما يابيباز ها سهقفاز مراجعان از درون يبه كتب مورد ن تواند مين ربات يا
  ).2004، 90ايستمن(

  )ديجيتاليي ها كتابخانه( يامروز هاي ترين چالش كتابخانه مهم
منابع ديجيتال و چاپي انبوه دقيق اطالعات مورد نياز كاربران از ميان  بازيابي ،مساله

هاي هوشمند  است و عوامل هوشمند براي رويارويي با اين چالش اساسي در كتابخانه
گيري از ابزارهايي كه حداكثر  ها با بهره نسل آينده كتابخانه .شوند ميبه كار گرفته 

 .آورند، در راه است كارايي و اثربخشي بازيابي اطالعات را براي كاربران به ارمغان مي
كه  است انتخاب منابعي ،هاي پيشرفته امروزي مهم فراروي كتابخانه يها گرچالشياز د

به اين منظور . كاربران داشته باشند حداكثركارايي را براي رفع نيازهاي اطالعاتي
هاي ديجيتالي در قالب يك كتابخانه  برداري بهتر از كتابخانه ري براي بهرهكاراه

پژوهش توسط  اين. آموزشي هوشمند براي فراگيران دانشگاهي ارايه گرديده است
به  ILTS-BPاي با عنوان  سامانه صوصدر خگروهي از پژوهشگران ليتواني 

و معرفي شده  هاي ديجيتالي امروزي طراحي منظوررفع مشكالت موجود در كتابخانه
اطالعات، حداكثر استفاده مجدد از مطالب  سازيامكان شخصي اين سامانه. است

سازي اطالعات ارزشمند با انتخاب  يكپارچهيسي، تحليل و نو كاربران، فهرست انتخابي
، 91ديگرانكاكالسكاس و (د ساز پذير مي از ميان انبوهي از منابع ديجيتال را امكان آنها

2007(.  
تحت دو پژوهشگراستراليايي ، "به اطالعات يدسترس"با عنوان در پژوهش ديگري

راي باي را  سامانهاستراليا دانشگاهي كتابداران شوراي كتابخانه ملي استراليا و نظارت 
اند كه حداكثر كارايي را از  تال طراحي و ارايه كردهيهاي ديج پيشينهدسترسي جوانان به 

 يهاارن مقاله ابزيدر ا .يابي و بازيابي اطالعات براي كاربران داشته باشد العاطر نظ
ح نشان ينتا. قرارگرفت يمورد بررس يالملل نيو ب يو كشف منابع در سطح مل يابيباز

و ابتكارات  ها يق نوآورياطالعات از طر يابيكپارچه بازي يها داد كه روند سامانه
بريتين (د باش ميشرفت و توسعه  يدرحال پ اي شبكه يكردهايسمت روه انجام شده ب
  ).1998، 92و كولمير
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. است هاي كتب الكترونيك مجموعه مديريت، ها چالشن يا از گريد مورد 
 الكترونيكيكتابهاي  به بررسي مديريت مجموعه)2005(93آرمسترانگ و لنسدالب

هاي  ويژگي يق به بررسيقتح ايندر .پرداختندهاي دانشگاهي انگليس  دركتابخانه
مرجع، عوامل موثر بر انتخاب و تامين كتب  مجموعه الكترونيكي، منابع الكترونيكي

هاي دسترسي  دسترسي به اطالعات كتابشناختي منابع الكترونيك، شيوهالكترونيك، 
كاربران به منابع الكترونيك، گسترش كتابخانه، ارزيابي استفاده و موضوعات مربوط به 

ن عوامل مورد يدر ب. سازي پرداخته شد هاي مجموعه سياستت به يو در نها مجوزها
، توجه خاص يكتابشناخت يها نترلك فقدان :عبارت است از عمده يها ، چالشيبررس

 موجود يكيمنابع الكترون هكاربران ب يموثرتر در دسترس ي ها روشه يكتابداران به ارا
  .)2005آرمسترانگا و النسدلب،(اشدب مي

رساني و كتابداري  اطالعمقاالت پژوهشي اغلب در  كه يت مساله ايدر نها
منابع با ترويج وتوسعه  .است "خواندن" چالش ،گيرد مورد توجه قرار نمي

به نيازهاي كاربران و تامين نيازهاي  اي و پاسخگويي اين گونه منابع انهرس چند
برداري از اين منابع در حال  بهرهاي جهت  ، گرايش فزايندهها اطالعاتي آن

 ذاتي كه بسياري از كتابداران با توجه به نقش و اهميت حال آن. گيري است شكل
حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستند كه در  ،كتاب به عنوان يك رسانه پايدار

هاي فيزيكي و سنتي  كتابخانه هاي ديجيتالي در فضاي سايبر مانند كتابخانهآينده 
هاي چند  امروز از حضور و مشاركت مراجعان خالي خواهند شد و مجموعه

شايد در آينده فقط  .واهند شدخديجيتالي هاي پرآوازه  اي جايگزين كتابخانه رسانه
هنگامي كه كاربران  .اي مشتريان خود را داشته باشد بخش منابع چند رسانه

هاي ديگري به غير از  نيازهاي اطالعاتي خود را به شيوهبخشي از توانند  مي
خود را مجبور به خواندن نخواهند  ،خواندن و از راه شنيدن يا ديدن تامين نمايند

اين واقعيت در  .اعم از هوشمند و سنتي نخواهند آمد ها كرد و به سراغ كتابخانه
 شماره94"ديجد عصررسانه"عنوانباخواندني  اي با درج مقالهنشريه فيوچريست 

  ).95،2007توكر(ت گرفته اسقرارمورد توجه 2007مارس و آوريل
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  هابخانهكتانده ينسل آ: جهينت

 يو ارتباط ين اطالعاتينو يهايرشد گسترده فناور ،همانطور كه مالحظه شد
و استفاده از منابع  ها سازمان يكپارچگيها، توان مجتمع شدن و  و گسترش شبكه

از اصول  يكيكه (ن اير مشتريمتغ يازهايعتر به نيسر ييگوپاسخ يگر برايكدي
در نيز امكان توسعه پايدار را  و)است رساني اطالعت هدف هر نظام يو غا ياساس
  .ورده استآرا به ارمغان  يو جهان ي، منطقه ايمل يها رقابت يعرصه

منجر به  كه(ت بهتر ماندن همانند عرصه تجارماندن و  ين رقابت و تالش برايا 
شده ) تقاضا يمبنابر(ر دايخر يبه بازارها) عرضه يبرمبنا(ه فروشند يانتقال بازارها

 ديانتظار داشت هر چه عرضه و تول وانت نميگر ياست كه دمطلب ن ينشانگر ا ،است
و خدمات /محصولننده نوع ك نييتععامل  داريخرلذا  .مورد تقاضا واقع شود، شود مي

مناسب و مورد نظر خدمات ارايه  ،نوين يههزارراهبرد به عبارتي  .نحوه ارايه آن است
  . است يمشتر يخشنودو كسب  ييپاسخ گو، يمشتربه 

. باشد منعكس مي ها اربران كتابخانهكو توقعات  ها هخواستدرر يين تغيمصداق ا
رات ييط و تغيبا شناخت كاربران، مح يستيبا يمناسب م يسانر ستم اطالعيك سي

به . د را داشته باشديط جديالزم امكان انطباق با شرا هاي يزير آن، ضمن برنامه
و استفاده  ها يبه رفع كاست ،نقاط قوتت يتقو و ها فرصت ييكه با شناسا اي گونه

امروزه . دنبپرداز يطيدات محياز تهد يدست آمده جهت دوره ب يها از فرصت
 ينيش بيازمند پيد نيط جديخود در مح يحفظ و بقا يراب ها سازمان يتمام
استفاده  يرگن ندهيو آ ين بازنگرياز جمله عوامل ا. هستند يگرن ندهيح و آيصح

. اطالعات است يابيژه بازيبه و رساني اطالع يها تينه فعاليدر زم ياز فناور
شتر ينه، دقت بيخبره و هوشمند كه عالوه بر سرعت، كاهش هز يها توسعه نظام

لذا با به  ،ن تحوالت استيا رزبا يز نمودهاا يكيز به همراه داشته باشند يرا ن
با  ييها توان از كتابخانه يم يهوش مصنوع يها كيفنون و تكن يريكارگ
ن ينو يمملو از كاركردها ييها هبه مجموع يتاليجيو حجم اطالعات د ها تيظرف
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منجر به ، يابيستد يها وهيش يو آسان ساز يل ارتباطيو خبره كه ضمن تسه
ل تحون رونديلذا ا. شدز خواهنديبه اطالعات ن يابينان بازيت اطميش ضريافزا

 ،شد مي اران محسوبكتابديها آرمان روز ازيكه تا د يتاليجيد يها مستمر كتابخانه
روند  يطرفاز  .ستين يكنون يايدن يازهاين يبرا يمناسب يامروز پاسخگو

امانت  و يسي، فهرست نويازس از جمله مجموعه يكتابدار يتخصص يها تيفعال
كپارچه يخدمات  يرند به سويگ يقرار م يو فن يكه در دو حوزه خدمات عموم

ان ين ميدر ا. ر و انتقال استييدرحال تغ ين سازمانينو يها وهيتر با استفاده از ش
 يها يفشاربودجه، فناور: :باشد ميق يع و تشوين روند را تسريمل احداقل سه عا

  .به كاربران ها ، و توجه خاص كتابخانهاي شبكه
. اطالعات است يابي، خدمات بازها كتابخانه ين كاركردهايتر از مهم يكي ياز طرف

و  يابيباز ياطالعات برا يسازمانده دست اندركار است كه بشر يان متماديسال
 يهاستميهستند كه س ين موسساتياز اول ،ها كتابخانه. است مجدد از آن استفاده

نسل  .ندا هو استفاده مجدد اطالعات را به كار گرفت يابيزاطالعات را جهت با يابيباز
 ،عنوان مثاله ب ونيوماساته ياول يهاياز فناور ندعبارت بودها سيستمن ياول ا
و سنده ينام نو حسببر ،هيپا يامكان جستجوهابر اساس آن كه  يا برگه تفهرس

براساس  جستجو در نسل دوم با رشد كاركرد جستجو، امكان. بودممكن عنوان 
ده تر يچيالت پرسش و پاسخ پياز تسه يها و برخ دواژهيكل، يموضوع يهاسرعنوان

 يها رابط يافته است تمركز رويرا گسترش يسوم كه اخدر نسل . به آن اضافه شد
 99باز هاي سيستم يو معمار 98متن ابر يهايژگي، و97يكيالكترون يها ، فرم96يكيگراف
آن وب شاهد  يهايق فناورياز طر كه يريگمو چش يرات اساسييامروزه با تغ. است
گوناگون، توسعه ارتباطات  يبه منابع اطالعات تر نارزا يدسترس توان به ميم يهست
  )1999، 100نتو- يتس، ريبيرو- بيزا(د كراشاره  ... و انتشارات يز آزاديو ن يتاليجيد
 هاي نده كتابخانهينسل آ يعبارته ا بي، ها نده كتابخانهيه مسلم است، نسل آچآن
. خواهد بودصنوعي م ن هوشينو يها كيو تكن ها شرفتيمتاثر از پ يتاليجيد

ه يرا ارا يقدرتمند ياز ابزارها اي به ما مجموعه يهوش مصنوع يكاربردها
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 ها تيه خدمات، انجام فعاليدر ارا …، وهزينه كاهشدهد كه منجر به سهولت، مي
گر قادر نخواهند يد يسنتهاي  سيستماز آنجا كه . دهد ميها  و اداره موثر كتابخانه

 اربرانك هوشمند، يها ستميس يريگ كاره ب، با كاربران پاسخ دهند يبود به تقاضاها
 يها،تلفن101.اي.دي.پيمانند (ر دو از راه يبا استفاده از ابزارها قادر خواهند بود

   .مورد نظر بپردازند منابع موثر يوجستجبه 102) هوشمند
  
   ها نوشت پي
  

1 Expert systems 
2 Automatic programming   
3 Natural language processing 
4 Computer vision 
5 Speech recognition   
6 Intelligent computer-assisted instruction 
7 planning and decision support 
8 Bailey 
9 John McCorthy 
10 John Cook & others 
11 Acquisition  
12 Automatization 
13 Comprehension 
14 Metacontrol 
15 Memory management 
16 Numeric ability 
17 Social competence 
18 Visual perception 
19 Reasoning 
20 Robots 
21 Natural language processing(NLP) 
22 American Harritage Dictinary 
23 Janes 
24 The American Herritage Dictionary of the English language 
25 BMS(building management smart) 
26 Web-based Intelligent Agents 
27Amazon.com 
28 Browsing 
29 knowledge-based services 
30 Smart card 
31 Liebowitz 
32 Artificial stupidity 
33 Common sense reasoning 
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34 Deep reasoning 
35 Explanation features 
36 Yen & Tang  
37 Prototyping 
38 Regional or national catalogue databases 
39 Personalized services (“my library”, profile and alerting services) 
40 Portals (of one library or groups of libraries, subject portals)     
41 Collections digitized by the library 
42 Online self-paced training facilities 
43 Internet access via the library’s workstations or network 
44 Poll, Roswitha  
45 Luo, Lili 
46 Private Digital Library(PDL) 
47 Corporate Digital Library (CDL) 
48 Query Suggester 
49 Pre-processing 
50 Stop words 
51 Term Frequency per Document Frequency 
52 Semeraro, G., Abbattista, F. and fanizzi, N. and S. Ferilli 
53 RFID 
54 Smart library management system H.L.C 
55 Smart cards 
56 Centralized database 
57 Web based module 
58 HCL smart Library Management System 
59 China Academic Digital Library Information System (CADLIS) 
60 Centralized Information Search Service 
61 Q and A services 
62 Social and Communication Service 
63 Discovery and Retrieval Service 
64 Authentication & Authorization Service 
65 Wenqing and Ling 
66 Meta- search engine 
67 knowledge discovery 
68 Information extraction 
69 Sarawagi, Sunita 
70 Text clustering 
71 Bainbridge, et al 
72 Trend analysis 
73 Yueyu and Mostafa 
74 Heuristic search   
75 Russell and Norvig 
76 Automated summarize 
77 Kumar Varun 
78 Classification 
79 Analysis shoping 
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80 Question answering 
81 Pre-structured  
82 Link analysis 
83 Edelstien 
84 Private Digital Library 
85 Library of California State University  
86 John Hopkins 
87 Chicago State University 
88 The University of Louisville’s Ekstrom Library 
89 Jaume 
90 Eastman 
91Kaklauskas, Zavadskas, Babenskas and Seniut  
92 Brittain and Colmeer 
93 Armstronga & Lonsdaleb 
94 " The New Media Age: End of the Written Word?" 
95 Tucker 
96 Graphical interfaces 
97 Electronic forms 
98 Hypertext features 
99 Open system architectures 
100 Baeza-Yates, Ricardo, Ribeiro-Neto, Berthier 
101 Personal digital assistants  
102 Smart phones 
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