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ــت كه با هدف اطالع   ــريه  اي اس «كتاب ماه كليات»، نش
ــاط خالق بين  ــي كتاب و كمك به ارتب ــاني و نقد و بررس رس
ــان و ديگر فعاالن  ــران،كتابداران، كتابخوان پديدآورندگان، ناش
ــر و فرهنگ كشور، از سوي «خانه كتاب» به صورت  عرصه نش

ماهانه منتشر مي  شود.
 «كتاب ماه كليات» با توجه به رده  بندي دهدهي ديويي 
ــاني،  ــاي علوم كتابداري، اطالع  رس ــي كتاب ه به نقد و بررس
ــت  ــخ خطي، رايانه، دايرةالمعارف و فهرس روزنامه  نگاري، نس
 ها، لغت نامه و فرهنگنامه، كتاب شناسي و دانشنامه مي پردازد. 
ــت كامل انتشارات ماه پيشين در حوزة  همچنين هرماه فهرس
كليات كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشار يافته 
ــاني «خانة كتاب» وارد شده است، براساس  و در نظام اطالع  رس
رده بندي دهدهي ديويي در داخل لوح فشرده  ارائه مي  شود. 

■ نقل مطالب اين نشريه با ذكر مآخذ آزاد است.
■ مقـاالت، منعكس كننده نظرات نويسـندگان اسـت و نظر رسـمي نشـريه و «خانه كتاب» 

نيست.
■ هيأت تحريريه در ويرايش مطالب آزاد است.

■ مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد.
■ مقاالت ارسـال شده در نشريه اي ديگر چاپ نشده يا همزمان براي مجالت ديگر فرستاده 

نشده باشد.

از نويسندگان و مترجمان درخواست مي شود به نكات زير توجه فرمايند:
1. هر مقاله از 14 صفحه A4 تايپ شده بيشتر نشود.

2. مقاله هـا بـا نرم افزار واژه نگار Word XP و باالتر تهيه و به پسـت الكترونيكي يا نشـاني 
مجله ارسال شوند. ارسال مطالب دستنويس، (با خط خوانا) بالمانع است.

3. مقاله ها داراي چكيده فارسي (حداكثر 150 كلمه) به همراه كليد واژه (حداكثر 10 كليد واژه) 
باشند؛ چكيده انگليسي اختياري است.

4 . ارسال نسخة اصلي متون ترجمه، همراه با اطالعات كامل كتاب شناختي ضروري است.
5 . جدول ها و نمودارها در صفحه اي جداگانه و همراه با شماره عنوان گويا تهيه شوند.

6 . اطالعات مربوط به درجه علمي، زمينه هاي تخصصي و نيز نشاني پستي، پست الكترونيكي، 
تلفن و دورنگار نويسنده در صفحه اي جداگانه ارسال شود.

7 . چون شـيوه نگارش فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـي مالك و راهنماي دستور خط است، 
بهتر است نويسندگان محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند.

8 . برابر نام ها و اصطالحات خاص يا توضيحات به صورت پي نوشـت در انتهاي مطلب آورده 
مي شود.

9 . شـيوة اسـتناد به منابع (ارجاعـات) در محل مربوطه در داخل پرانتز بـا ذكر نام خانوادگي 
نويسـنده، سال نشر نوشته مورد اسـتناد، و صفحه مورد استناد، آورده مي شود. مانند: (حّري، 
1381، ص 70). مشخصات كامل منابع در پايان  در قالب مآخذ به صورت زير آورده شوند: 
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بيش از 30 درصد حجم 
كتاب به ضميمه اى 
اختصاص يافته است 
كه كاربرد آن فقط براى 
مديران فناورى اطالعات و 
كارشناسان متخصص در 
برنامه نويسى نرم افزارهاى 
رايانه اى است

ــبات علمى،  ــت خرد و دانش در روند حاكم بر مناس ماهي
اقتصادى و فرهنگى جهان، اين موضوع را روشن مى سا زد 
ــراى حيات و پويايى آن، نياز به اطالعات را  كه تالش ب
ــت. دانش پژوهان علوم مختلف از اين  دوچندان كرده اس
ــب و توليد علم و دانش و  روندهاى متغير در محيط كس
ــرفت هاى فناورانه، ياد مى گيرند كه سازوكار مناسب  پيش
براى بقا و حيات در اين محيط را طراحى كنند. اكنون در 
ــاى اطالعاتى، دانش پژوهان  عصر ارتباطات و فناورى ه
ــانى،  بايد  ــدارى و اطالع رس ــم كتاب ــژه فعاالن عل به وي
ــات، روال ها  ــمندانه از فناورى اطالع ــتفادة هوش ــا اس ب
ــد علم كتابدارى  ــنتى را براي بقا و رش ــاى س و فرآينده
ــى در  ــازند. اين  دگرگونى، خود چالش اساس دگرگون س
ــاختارهاى سنتى به ويژه  كاربرى فناورى هاى نوين در س
در كشورهاى در حال توسعه است. بنابراين دانش پژوهان 
ــر فناورى هاى  ــه در عص ــراى آنك ــتة علمى ب ــن رش اي
ــتفاده از دانش نوين  ــند، بايد با اس ــو، تحول آفرين باش ن
ــتوانة  مبتنى بر فناورى هاى ارتباطى و اطالعاتى و با پش
ــگاهي و سياست هاى كالن در امر توسعة  نهادهاى دانش
فناورى، ظرفيت تغيير و تحول را در حوزة علم كتابدارى 
ــت كه در اين  ــانى به وجود آورند. طبيعى اس و اطالع رس
ــير تمام تالش ها بايد همسو و با برنامه باشد و توليد  مس
ــاز اولية اين  ــر و تحول نيز، ني ــوا و دانش اين تغيي محت

فرآيند است.
داود محمدى فرد برپاية دانش و تجربة خود در حوزة 
علم كتابدارى و اطالع رسانى، كوشيده است مجموعه اى 
از دانش تخصصى را در قالب نشر مكتوب  به مخاطبان 
ــت،  ــه كند، اما تا چه حد در اين هدف موفق بوده اس ارائ
سؤالى است كه  در پايان مقاله و پس از بررسى شش اثر 

متأخر او بايد به آن پاسخ داد.

ــال 1383 كتاب كامپيوتر براى كتابداران  وى در س
و اطالع رسانان را با همكارى محمد آباقرى  منتشر كرد 

كه اين كتاب پس از دو سال به چاپ دوم رسيد.
همچنين كتاب آموزش كامپيوتر از مبانى تا اينترنت 
ــال بعد، كتاب  ــت. وي يك س ــز از تأليفات ديگر اوس ني
آشنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى را منتشر كرد. سپس 
در سال 1385 تدوين مجموعة «مباحث نوين كتابدارى 
ــانى» را آغاز كرد كه از اين مجموعه تاكنون  و اطالع رس
ــازى كتابخانه هاى ديجيتال  سه مجلد شناخت و پياده س
ــانانـ   ــالگ  براى كتابداران و اطالع رس ــازى، وب و مج
ــاهى ـ و ابزارها و مهارت هاى  با همكارى محمد ايرانش
ــت وجو در وبـ  با همكارى شهرزاد نياكانـ  منتشر  جس

شده است.

1. شـناخت و پياده سـازى كتابخانه هـاى ديجيتـال و 
مجازى

محمدى فرد، داود. شناخت و پياده سازى كتابخانه هاى 
ديجيتال و مجازى، تهران: چاپار ـ لنجوان، اول، 1385، 

114ص، شابك: 964-7790-56-2

گفتارهايي در علم كتابداري و اطالع  رساني
● مهندس احسان طيرانى راد1
كارشناس فّناورى اطالعات
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گفتارهايي در علم كتابداري و اطالع  رساني

ــاس ميراث مكتوب  ــاى فرهنگى هر ملتى براس غن
ــود. از اين رو نقش كتابخانه ها كه محل  آن ارزيابى مى ش
نگهدارى و انتشار دانش اين ميراث مى باشد، پربهاست. 
ــانى خود را با  كتابخانه ها در طول تاريخ نقش اطالع رس
ــود ايفا كرده اند و  ــا و فناورى زمان خ ــتفاده از ابزاره اس
ــرايط و تحوالت جديد بايد با شناخت،  اكنون با درك ش

اين مسير را هم طى كنند.
ــى در مفاهيم اطالعات و  ــنده با درك دگرگون نويس
ــانى و زمانه اى كه از آن به عنوان عصر فناورى  اطالع رس
ــانى را در  ــاخصه هاى اطالع رس اطالعات نام مى برند، ش
ــمرده و كاركرد كتابخانه هاى ديجيتال  دوران جديد برش
ــازى آن را توضيح  ــازى و نحوة طراحى و پياده س و مج
ــرد تاكنون چندين كتاب در  ــت. داوود محمدى ف داده اس
ــانى منتشر كرده است  حوزة علوم كتابدارى و اطالع رس
ــواد كامپيوترى ـ با همكارى  ــه از جمله مى توان به س ك
ــر از مبانى تا اينترنت  ــدى قربانى ـ، آموزش كامپيوت مه
ــانان  ــداران و اطالع رس ــراى كتاب ــر ب (1384)، كامپيوت
ــنايى با  ــرى ـ (1383) و آش ــكارى محمد آباق ــا هم ـ ب
نرم افزارهاى كتابخانه اى (1384) اشاره كرد.  اكنون بعد 

ــت كه با دركى كه  ــن تجربيات بايد از او انتظار داش از اي
ــته را  از اين حوزه  دارد، آثاري تأليف كند كه نياز اين رش
ــا توجه به ظهور فناورى هاى نوين برطرف كند. بر اين  ب
ــاس وي به انتشار مجموعة كتاب هاى «مباحث نوين  اس
ــانى» اقدام كرده كه كتاب شناخت  كتابدارى و اطالع رس
ــازى كتابخانه هاى ديجيتال و مجازى نخستين  و پياده س

اثر از اين مجموعه است.
ــت. عناوين  ــده اس ــاب در چهار فصل تدوين ش كت
فصل ها عبارتند از: «تاريخچه و تعريف كتابخانة ديجيتال 
و مجازى»، «طراحى و پياده سازى كتابخانة ديجيتال»، 
ــال»، و  ــة ديجيت ــتم هاى كتابخان ــرويس ها و سيس «س

«معرفى چند كتابخانة ديجيتال داخلى و خارجى».
نويسنده بر آن بوده  از ديدگاه كاربردى و عملگرايانه 
ــال و مجازى بنگرد. از  ــم كتابخانه هاى ديجيت به مفاهي
ــتر  ــى و تكنيكى اين مفاهيم بيش ــاى فن ــن رو جنبه ه اي
ــى از  ــت. وى همچنين در بخش ــوده اس ــه او ب موردتوج
ــعى  ــت: «س ــاره كرده اس مقدمه به نكتة ديگرى نيز اش
ــده براى ايجاد  ــتنامه اى بومى ش ــت كتاب دس ــده اس ش
ــد و به اين  ــال و مجازى در ايران باش ــة ديجيت كتابخان

نويسنده با درك دگرگونى در مفاهيم اطالعات 
و اطالع رسانى و زمانه اى كه از آن به عنوان 

عصر فناورى اطالعات نام مى برند، شاخصه هاى 
اطالع رسانى را در دوران جديد برشمرده و 

كاركرد كتابخانه هاى ديجيتال و مجازى و نحوة 
طراحى و پياده سازى آن را توضيح داده است
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منظور از تجربيات مختلف و تالش هايى كه در دهه هاى 
ــده، بهره بردارى  اخير براى ايجاد اين نوع كتابخانه ها ش

گرديده است».

فصـل اول: تاريخچـه و تعريـف كتابخانـة ديجيتـال و 
ــه تعامل نقش  ــدا ب ــن فصل ابت ــف در اي مجـازى. مؤل
ــا فناورى هاى  ــا و انطباق آن ب ــانى كتابخانه ه اطالع رس
ــة ورود فناورى هاى  ــپس تاريخچ ــه و س ــن پرداخت نوي
ــه كتابخانه ها و تاريخچه  ــف در تبادل اطالعات ب مختل
ورود رايانه به اين محيط ها بررسى شده است. وي بر اين 
ــد كه «به دليل ارتباط قوى كتابخانه و  نكته تأكيد مى كن
اطالعات، هرگونه پيشرفت در تكنولوژى هاى اطالعاتى، 
ــته و  ــتة كتابدارى داش ــتقيم در كتابخانه و رش تأثير مس
ــته  ــرحد تغييرات ماهيتى اين رش ــن تأثيرات گاه تا س اي

پيش رفته است».
ــة فصل به روند پيدايش كتابخانة ديجيتال و  در ادام
ــده و همچنين تعريف هاى  كتابخانة مجازى پرداخته ش
ــانى از اين  ــه صاحب نظران علم اطالع رس ــى ك گوناگون
مفهوم ارائه كرده اند، ذكر شده است. به طوركلى مى توان 
گفت، خدمات كتابخانة ديجيتال مجموعه اى از وسائل و 
ــتند كه مى توانند تمام  برنامه ها و اعمال الكترونيكى هس
ــاير  ــنتى روى كاغذ يا س خدماتى را كه كتابخانه هاى س
ــازى، سازمان دهى، بازيابى  رسانه ها، گردآورى، ذخيره س
ــكل الكترونيكى  شبيه سازى و  ــاعه مى كنند، به ش و اش

بازسازى كرده و در اختيار متقاضيان قراردهند.

فصل دوم: طراحى و پياده سازى كتابخانه هاى ديجيتال. 
ــى كتابخانه هاى  ــه در طراح ــى ك ــن فصل اصول در اي
ديجيتال بايد رعايت شود، معرفي گرديده، سپس مراحل 
راه اندازى اين كتابخانه، نيازهاى سخت افزارى، امكانات 
ــزار كاربردى در آن توضيح  ــبكه و نوع نرم اف ارتباطى، ش
ــنده فقط با پياده سازى  ــت. به اعتقاد نويس ــده اس داده ش
كتابخانة ديجيتال نمي توان به مقصود دست يافت. بلكه 
بعد از آن، نيمى ديگر از كار از جمله جذب كارشناس فنى 
و آموزش كاركنان در استفاده از آن باقي است. در پايان 
اين فصل استانداردهاى كتابخانة ديجيتال كه معيارهايى 
ــراى رابط كاربر، پردازش و تبادل داده ها و فراداده ها  را ب

معرفى مى كند، ارائه شده است.

فصل سوم: سرويس ها و سيستم هاى كتابخانه ديجيتال. 
ــات كتابخانه  هاى  ــات و خدم ــه امكان ــوم ب در فصل س
ــت. در بخش «سرويس هاى  ــده اس ديجيتال پرداخته ش
ــرويس  ــت و جو، س ــرويس جس ديجيتال اين فصل»، س
ــرويس هاى مديريتى  ــى اطالعات الكترونيكى، س بازياب
ــريح  ــرويس ورود اطالعات تش بخش الكترونيكى و س
ــرويس هاى سنتى سيستم كتابخانه  شده اند. همچنين س
ــى قرارگرفته است و بر اين اساس خدمات  نيز موردبررس

ارائه شده در كتابخانة ديجيتال بررسى شده است.

فصـل چهارم: معرفـى چند كتابخانـة ديجيتال داخلى و 
خارجى. در اين فصل كه به منظور آشنايى عملى مخاطبان 
كتاب با مفهوم كتابخانة ديجيتال تدوين شده، يك نمونة 

داخلى و چند نمونة خارجى بررسى گرديده اند.
 ـ «ديد»، كتابخانة ديجيتالى مبتنى بر وب است كه 
ــة مطالعات و تحقيقات بين الملل تهران در حوزة  مؤسس
ــى ايجاد كرده  ــور بين الملل و علوم سياس ــى ام تخصص
است. اين كتابخانة ديجيتال با هدف ايجاد دريچه اى به 
ــتاب اطالعات و مجرايى براى تعامل  سوى جريان پرش
انديشمندان، متخصصان، دانشجويان و تمام عالقه مندان 
به حوزة تخصصى علوم بين الملل گردآورى، سازمان  دهى 

و منتشر مى شود و شامل امكانات گسترده اى است.
ــكا، كتابخانة ملى  ــال كنگرة آمري ــة ديجيت كتابخان
ــة ديجيتالى نيوزلند،  ــه، كتابخانة بريتانيا، كتابخان فرانس
ــى. ام2، و كتابخانة ديجيتال  ــة ديجيتالي اس. س كتابخان
ــت  فدورا نيز نمونه هايى از كتابخانة ديجيتالى خارجى اس
ــاختار آنها توضيح مختصرى داده  ــنده دربارة س كه نويس
ــن كتابخانه ها  ــة اي ــن فصل به مقايس ــت. وي در اي اس
نمى پردازد، بلكه مي كوشد براساس توضيحات ارائه شده 
ــان را به مخاطبان معرفى  ــگاه اين كتابخانه ها، آن در پاي

كند.
ــناخت و پياده سازى كتابخانه هاى ديجيتال  كتاب ش
ــنده در  ــد. نويس ــازى داراى ضميمه اي نيز مى باش و مج
ــتر مخاطبان با مراحل پياده سازى  ــنايى بيش آن براى آش
ــت براى  ــند آر. اف. پي3 (درخواس كتابخانة ديجيتال، س
ــواى الكترونيكى  ــد محت ــتم تولي ــنهاد)، سيس ارائة پيش
سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران را به نقل از وب سايت 
ــه و كلياتى دربارة  ــامل مقدم ــازمان آورده كه ش اين س
ــتفاده از  ــرى فناورى اطالعات و لزوم اس ــعه و كارب توس
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وبالگ به عنوان 
پديده اى كه از 

لحاظ فن شناسى، 
جامعه شناسى و علوم 
اطالع رسانى مى توان 

آن را موردبررسى 
قرارداد، كاربردهاى 

مختلفى براى كتابداران 
و اطالع رسانان دارد

آن در امور كتابدارى و كتابخانه است. سپس اصل پروژه 
ــتم توليد و مديريت  تعريف و نيازمندى ها و الزامات سيس
ــازى بهينه  ــواى الكترونيكى براى طراحى و پياده س محت
ــند همچنين شامل تمام خدمات  ــده است. اين س ذكر ش
ــتم بايد دارا باشد و در  ــت كه سيس ــرويس هايى اس و س
طراحى آن مّدنظر قرارگيرد. عالوه بر آن وظايف كارفرما 

و پيمانكار در اين زمينه يادآورى شده است.

2. وبالگ براى كتابداران و اطالع رسانان
ــاهى، محمد. وبالگ براى  محمدى فرد، داود؛ ايرانش
كتابداران و اطالع رسانان. تهران: چاپارـ  لنجوان، 1385، 

103 ص. شابك: 964-7790-55-4

ــت فراوانى  ــكان و فرص ــاورى اطالعات، ام ــترة فن گس
ــا از طريق آن به  ــت ت ــراى همگان فراهم آورده اس را ب
نشر دانش خود بپردازند. شكوه اين گستره در اينترنت و 
فضاى وب متجلى شده است. فضاى مجازى كه اينترنت 
يكى از پركارترين امكانات آن است، امروزه چنان فراگير 
ــده است كه آن دسته از علوم و دانش هايى كه ارتباط  ش
ــد، اصرار دارند كه از فرصت آن براى  كمترى با آن دارن
ــت كه با  ــتفاده كنند. بديهى اس ــر علم و فن خود اس نش
ــت، عالمان علم  ــازى و اينترن ــاى مج ــن كاربرد فض اي
ــانى و كتابدارى بايد از مزاياى آن بهره بردارى  اطالع رس

كنند و خود را به اين علم و دانش مجهز كنند.
مؤلفان كتاب وبالگ براى كتابداران و اطالع رسانان 
ــريح وبالگ كه از  ــه توضيح و تش ــا درك اين مهم، ب ب
ــد و مزاياى آن را  ــت، پرداخته ان كاربردهاى اينترنت اس
براى جامعة كتابدارى و اطالع رسانى شرح داده اند. ضمن 

اينكه دستورالعمل ساده اى براى تعريف و ساخت وبالگ 
نيز در اين مجلد تنظيم شده است.

ــة «مباحث نوين  ــد دوم از مجموع ــاب جل ــن كت اي
كتابدارى و اطالع رسانى» است كه در چهار فصل و يك 

ضميمه به زيور طبع آراسته شده است.

فصـل اول: تعريـف وبـالگ، ويژگى ها و مزايـاى آن. با 
پيدايش وبالگ، نوع ديگرى از ارتباطات و اطالع رسانى 
در عرصه تاِر جهان گستر نمود پيدا كرد. وبالگ كه برخى 
از كارشناسان براى بررسى ابعاد مختلف آن و علل استقبال 
ــدة وبالگ» به آن اطالق كرده اند،  كاربران از آن، «پدي
ــت  ــت هايى در قالب گزارش روزانه يا روزنوش به يادداش
ــع زمانى منظم  ــرد يا افراد  در مقط ــود كه ف گفته مى ش
ــت  ــر مى كنند. اين يادداش يا غيرمنظم در اينترنت منتش
ممكن است شامل خاطرات شخصى، خبرهاى جذاب در 
حوزه هاى گوناگون، مقاالت علمى، پيوندها به مطالب و 

منابع ديگر يا حتى تصوير يا چندرسانه اى باشد.
مؤلفان در اين فصل به تشريح مفهوم وبالگ پرداخته 
و ضمن ذكر تاريخچه اى از وبالگ نويسى به گسترش و 
عمومى ترشدن آن نيز اشاره كرده اند. اما مهم ترين سؤالى 
ــنا نيستند،  كه براى خوانندگانى كه با مفهوم وبالگ آش
مطرح مى شود، تفاوت آن با وب سايت است كه در ادامة 
ــاره شده  است. يكى از قابليت هاى عمده  فصل به آن اش
ــايت نيز  ــارز وبالگ كه مهم ترين تفاوت آن با وب س و ب
ــت كه به تخصص و  ــر آن اس ــد، نحوة ايجاد نش مى باش
ــش فنى در حوزة رايانه، گرافيك و غيره نياز ندارد. به  دان
همين دليل افراد زيادى در حوزه هاى گوناگون به وبالگ 
ــر آثار، عقايد و افكار خود  روى آورده اند و از آن براى نش
ــتفاده مى كنند. ضمن اينكه رايگان بودن ايجاد و نشر  اس

وبالگ نيز مزيت نسبى آن محسوب مى شود.
ــانه اى  ــون وبالگ به رس ــان كرد كه اكن ــد اذع باي
ــته ترين تحوالت  ــده و اين از برجس محاوره اى تبديل ش
ــت. ويژگى روزآمدى و پويايى  ارتباطى دهه هاى اخير اس
ــيارى از كاربران اخبار،  ــبب شده است كه بس وبالگ، س
ــانه جست وجو  مقاالت و مطالب خود را از طريق اين رس
كنند و برخى، همفكران و هم انديشان خود را پيدا كرده و 
با آنان تبادل افكار كنند. مطالعة وبالگ ها از سوى ديگر 
وبالگ نويسان و ارتباط پيوندى (لينك) آنان با هم نيز از 
ــانه است كه سبب شده به رسانه اى  مزاياى مهم اين رس

گفتارهايي در علم كتابداري و اطالع  رساني
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فراگير تبديل شود.
ــه اوضاع اخير وبالگ  ــان در ادامة اين فصل ب مؤلف
ــى و ويژگى هاى وبالگ اشاره كرده و در  و وبالگ نويس
ــوان «كاربردها و مزاياى وبالگ»  ــان نيز در ذيل عن پاي
ــت، انتخاب مطلب،  ــهولت و جذابي ــه مواردى مانند س ب
ــاهل و مدارا، تجربة  ــاركت، فرديت، تس ــويق به مش تش
من هاى ديگر، مديريت دانش و تجارب شخصى، جامعة 
شبكه  اى، روتينگ اطالعات، عدم وجود انحصار، و تعداد 

و تنوع گستردة كاربران پرداخته اند.

فصل دوم: وبالگ، كتابخانه و كتابداران. دانش آموختگان 
علم اطالع رسانى و كتابدارى كه از آنان به عنوان كتابداران 
نيز ياد مى  شود، متخصصان اطالعاتى هستند و براى بقا 
در عرصة اطالع رسانى بايد به ابزارها و فناورى هاى نوين 
ــت يابند. شرط ماندگارى عالمان اين حوزه، پيشرفت  دس
همسو با تحوالت فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى است. 
ــيارى از  ــانة وبالگ، بس از اين رو با توجه به امكانات رس
كتابخانه ها و كتابداران به آن روى آورده اند و از امكانات 
ــر اطالعات خود استفاده كرده اند. مؤلفان در  آن براى نش
ــل ضمن پرداختن به اين مهم، ضروريات ايجاد  اين فص
ــريح كرده اند. از  وبالگ را براى كتابخانه و كتابداران تش
ــراى كتابخانه ها كه در اين  ــه كاربردهاى وبالگ ب جمل
فصل به آنها اشاره شده است، مى توان به معرفى اهداف 
و مقاصد كتابخانه، راهنمايى كاربران به منابع اطالعاتى 
مفيد، ارائة اخبار فعاليت ها، انتشار نقد كتاب، امكان ايجاد 
ــت تازه هاى  ــار فهرس ارتباط بين اعضا و كتابخانه، انتش
كتابخانه و آموزش اعضا اشاره كرد. همچنين ارائة ايده ها 
ــت آراى ديگران، ارائة مقاالت  ــات جديد و درياف و نظري
ــه كاربردهاى  ــت و ارائة اخبار نيز از جمل ــد و درياف جدي
ــت. در پايان فصل  ــده اس وبالگ براى كتابداران ذكر ش
نيز تعدادى از وبالگ هاى حوزة كتابدارى و اطالع رسانى 

داخل و خارج كشور معرفى شده است.

فصل سوم: آشنايى با ساخت وبالگ. يكى از تفاوت هاى 
ــايت، تغيير در شيوة طراحى، پياده سازى،  وبالگ و وب س
مديريت و انتشار آن است. وبالگ ها برخالف وب سايت 
ــتانداردى با كليدواژه هاى  ــاده و داراى قالب اس بسيار س
ــرويس دهندگانى كه  ــتند و از طريق س ــخصى هس مش
ــايت هايى براى ارائة خدمات وبالگ هستند،  خود وب س

ــًا رايگان  ــايت ها عموم ــوند. اين وب س ــت مى ش مديري
ــتند. در ادامة اين فصل چند نمونه از معتبرترين اين  هس

وب سايت ها معرفى  شده اند.
ــاخت  ــوم، راهنماى س ــات پايانى فصل س در صفح
ــك، انتخاب  ــالگ، نحوة ايجاد لين ــين ب وبالگ در پرش
ــت اعضا، تنظيمات وبالگ، افزودن  قالب، ثبت در فهرس
ــت، راهنماى ساخت وبالگ در بالگر و  عكس به يادداش
ساخت يك وبالگ خام توضيح داده شده اند و در صورت 

نياز از تصوير براى توضيح بيشتر استفاده شده است.

فصل چهارم: نكات تكميلى و پيشرفته در وبالگ. با توجه 
ــاختار استاندارد و يكسان اكثر وبالگ ها، و محتواى  به س
مبتنى بر متن آنان كه عمدتًا فضاى خسته كننده اى براى 
ــد پارامترهايى براى  ــد، مديران وبالگ ها باي بيننده دارن
ــالگ از جملة اين  ــد. قالب وب ــت آن درنظربگيرن جذابي
ــل براى افزايش جذابيت در فضاى فيزيكى وبالگ  عوام
است. در اين فصل چگونگى انتخاب قالب مناسب براى 
وبالگ و شاخص هاى انتخاب آن، انتخاب لوگو، افزودن 
عكس به متن در وبالگ، ابزار آمارگيرى، معرفى وبالگ 
ــيقى به وبالگ  ــت وجو و افزودن موس به موتورهاى جس
آموزش داده شده است. همچنين برخى از ارائه دهندگان 
ــده اند و ضمن توضيح  ــز معرفى ش ــا در اينترنت ني فض
ــاره  ــه كاربرد آن در وبالگ اش ــرد آر. اس. اس4، ب كارك

شده است.
ــن نكات مهم در فرآيند ايجاد وبالگ در پايان  آخري
ــل كتاب، ذيل عنوان «توصيه هاى تكميلى»  آخرين فص
ــت. در اين بخش نكات مهمى براى يك كاربر  آمده  اس
نيمه حرفه اى كه درصدد طراحى و انتشار وبالگ خود در 
اينترنت است، ذكر شده  كه به او در اين مسير و طراحى 
ــته  ــه توانايى جذب مخاطب را نيز داش ــاده ك وبالگى س

باشد، كمك مى كند.
ــت  ــى به عنوان ضميمه بخش پايانى كتاب اس فصل
ــه در آن به منابع اطالعاتى (مقاله، گزارش و خبر) كه  ك
دربارة وبالگ در چندين سال گذشته در نشريات عمومى 
ــت. همچنين  ــده، اشاره شده اس ــر ش و تخصصى منتش
چكيدة پايان نامه اى كه درخصوص وبالگ مطالعه شده، 
ــده است كه مخاطب كتاب را با اثرات اجتماعى  آورده ش

ـ فرهنگى وبالگ آشنا مى كند.
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نويسنده و همكارش در 
انتهاى كتاب ابزارها و 
مهارت هاى جست وجو 
در وب، واژه نامه اى از 

اصطالحات التين بكاررفته 
در محتواى كتاب به همراه 

توضيح فارسى آن را 
تدوين كرده اند

3. ابزار ها و مهارت هاى جست وجو در وب
 محمدى فرد، داود؛ نياكان، شهرزاد. ابزارها و مهارت هاى 
ــار ـ لنجوان، 1385، 88  ــت وجو در وب، تهران: چاپ جس

ص. شابك: 964-7790-54-6

ــترده اى از منابع  ــيار گس ــازى بس ــاى مج وب، فض
ــرگرمى،  اطالعاتى در حوزه هاى مختلف علوم، فنون، س
ــات موجود در  ــت كه دانش و اطالع ــار و تصوير اس اخب
ــد تصاعدى است و آمارهايى كه هم اكنون  آن داراى رش
ــر روى وب ارائه  ــده ب ــداد صفحات منتشرش ــارة تع درب
ــت. حال كه اين  ــود، بيش از ميلياردها صفحه اس مى ش
ــار كاربران قرارداردـ  چه  ــع اطالعاتى عظيم در اختي منب
ــرگرمى آن  ــى كه از جنبة اطالعات عمومى و س كاربران
ــتادان،  ــد، چه كاربرانى كه مانند اس ــرى مى كنن را پى گي
ــان و دانش پژوهان  ــگران، محقق ــجويان، پژوهش دانش
ــته هاى مختلف علوم و فنون كه وب و اينترنت براى  رش
ــى را دارد ـ بايد توانايى  ــم منبع اطالعات علم آنان حك
ــته باشند و  ــتفاده از اين منبع اطالعاتى عظيم را داش اس
ــت وجو را در آن فرابگيرند. از اين منظر  ــاى جس روش  ه
ــتجو در وب»  انتخاب عنوان «ابزارها و مهارت هاى جس
ــر جنبة مهارت، به عنوان كليد  براى اين كتاب و تأكيد ب
ــى به منابع در اينترنت، شايان توجه  موفقيت، در دسترس
است. اينترنت اقيانوس و رؤيايى بزرگ از اطالعات است 

كه به قول موالنا:
آب دريا را گر نتوان كشيد                                                  

هم به قدر تشنگى بايد چشيد
ــتفادة  ــارى كه از چگونگى اس ــاس آخرين آم براس
كاربران از اينترنت و كمك گرفتن از موتورهاى جست وجو 

اخذ شده است، 82 درصد از كاربران اينترنت، موتورهاى 
ــايت هاى  ــى براى يافتن وب  س ــت وجو را ابزار اصل جس
ــد و 57 درصد از كاربران  موردعالقة خود عنوان كرده ان
هر روز جست وجو مى كنند كه 46 درصد اين جست وجوها 

براى كاال يا خدمات است.
ــتفادة 82 درصد از كاربران اينترنت از موتورهاى  اس
جست وجو براى دسترسى به سايت هاى موردعالقه شان 
ــان دهندة مزيت اين روش براى كاوش در وب دارد.  نش
ــناد،  منابع اطالعاتى ديگر از جمله كتابخانه ها، مراكز اس
مراكز جمع آورى مدارك علمى و غيره، پايگاه هاى خوبى 
ــى به منابع اطالعاتى هستند، ولى اينترنت  براى دسترس
و وب به دليل روزآمدبودن اطالعات، دسترسى به اشكال 
ــن، تصوير، صوت و فيلم،  ــف اطالعات از قبيل مت مختل
ــگان اطالعات،  ــودن، ارائة راي ــاخصة منحصربه فردب ش
دسترسى سريع و جست وجوى جامع سبب شده است كه 
انتخاب اول دانش پژوهان و پژوهشگران براى دسترسى 
به منابع اطالعاتى باشد. از اين رو نويسندگان، مجلد سوم 
ــانى» را  از مجموعة «مباحث نوين كتابدارى و اطالع رس
ــت وجو در وب اختصاص  ــا و مهارت هاى جس به ابزاره
داده اند كه در پنج فصل با عنوان هاى «ابزارهاى كاوش 
ــت وجو»، «معرفى  ــات موتورهاى جس در وب»، «امكان
ــت وجو و راهنماهاى موضوعى معروف»،  موتورهاى جس
ــراى موتورهاى  ــايت ب ــازى س ــاى بهينه س و «روش ه
ــده است. در  ــت وجو» (1 و 2) گردآورى و تأليف ش جس
ــات فنى و تخصصى  ــان كتاب نيز واژه نامة اصطالح پاي

بكاررفته در متن كتاب، جمع آورى شده است.
وب.  در  كاوش  ابزارهـاى  معرفـى  اول:  فصـل 
اينترنت به عنوان منبع عظيمى از اطالعات، نقش مرجع 
ــگران، استادان، دانشجويان و  اطالعاتى را براى پژوهش
دانش پژوهان ايفا مى كند. نرخ رشد اطالعات اين شبكه 
ــت كه امروزه مشكل دسترسى به اطالعات  تا بدان  جاس
ــت. در حال حاضر ميلياردها  جدى تر از نبود اطالعات اس
ــى از موضوع هاى مختلف  ــات فراوان ــه كه اطالع صفح
ــترده و سرورهاى  ــبكه هاى گس را دربردارند، بر روى ش
ــايت هاى جديد  ــف قراردارند. همچنين با ايجاد س مختل
ــايت هاى موجود اين حجم اطالعات  ــترش وب س و گس
ــت وجو  ــور فزاينده اى  افزايش مى  يابد. كاوش و جس به ط
ــيارى از كاربران  ــت كه بس ــى از مواردى اس در وب يك
ــرى مى تواند با توجه به  ــروكار دارند و هر كارب ــا آن س ب

گفتارهايي در علم كتابداري و اطالع  رساني
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ــته و عالقة خود اطالعات موردنظر را در اين شبكه  رش
ــت وجو كند. از جمله ابزارهاى كاوش در وب كه در  جس
ــت، مى توان به موتور  ــده اس ــاره ش اين فصل به آنها اش
جست وجو، راهنماى موضوعى، موتورهاى ابرجست وجو 
و رابط جست وجوى يكپارچه اشاره كرد كه دربارة موتور 
ــت، به تفصيل  ــوع اصلى كتاب اس ــت وجو كه موض جس

صحبت شده است.
ــت كه براى كمك  ــت وجو وب سايتى اس موتور جس
ــايت ها  به كاربران در يافتن اطالعات موجود در ديگر س
طراحى شده است و براساس كليدواژه، كاربر را با فهرستى 
از سايت ها روبه رو مى كند كه با كليدواژة او مرتبط هستند. 
ــت وجوگر «گوگل»5، «اچ.  ــهورترين موتورهاى جس مش
ياهو»6 و «ام. اس. ان»7 مى باشند. موتورهاى جست وجو 
ــايت هاى مختلف اينترنت  ــامل بانك اطالعاتى از س ش
ــر روى اطالعات  ــت وجوى اصلى ب ــه جس ــند ك مى باش
ــت وجو  ــود. معموًال موتورهاى جس اين بانك اجرا مى ش
ــده در  ــايت اينترنتى را به صورت فهرست ش ميليون ها س
بانك اطالعات خود نگهدارى مى كنند و سپس از طريق 
ــت وجو به كاربران امكان دسترسى را مهيا  امكانات جس

مى كنند.
ويژگى ممتاز اين فصل، تمركز بر روى كاركرد فنى و 
نحوة جست وجوى اطالعات توسط موتور جست وجوست 
ــيار كارگشاست. گروه  كه براى دو گروه از مخاطبان بس
ــانى اند كه براى فعاليت هاى علمى و پژوهشى  اول، كس
ــر روى اينترنت  ــت وجوى دقيق ترى ب خود نيازمند جس
ــت بياورند و در  ــتند كه هم نتايج موردنظر را به دس هس
ــد؛ و دومين گروه،  ــان كمترى را صرف كنن كنار آن زم
صاحبان وب سايت هايى اند كه تمايل دارند سايت آنها در 
ــت وجوى موتورهاى جست وجو قرارگيرد و  فهرست جس

حتى در رديف هاى باالتر بيايد.
ــر ابزارهاى كاوش در وب  ــة اين فصل، ديگ در ادام
به اختصار توضيح داده شده اند و مزايا و معايب آنها نسبت 

به موتور جست وجو بيان شده است.

ــد  فصـل دوم: امكانـات موتورهـاى جسـت وجو. فرآين
ــت با كمك  ــاى كليدواژه ها در اينترن ــت وجو برمبن جس
ــاده مى نمايد.  ــيار س ــت وجو در ظاهر بس موتورهاى جس
ــران از طريق موتورهاى  ــيارى از كارب چنانچه عمًال بس
ــد و دروازة ورود  ــت وجو به كاوش در وب مى پردازن جس

ــتند.  ــا به فضاى مجازى و اينترنت، اين موتورها هس آنه
ــتند.   اما اين كاربران عمدتًا به دنبال مطالب عمومى هس
ــرى را پى گيرى  ــات تخصصى ت ــه اطالع ــى ك كاربران
مى كنند يا به دنبال اطالعات جامع تر و سايت علمى ترى 
ــتند، بايد مهارت هاى جست وجو را برمبناى امكاناتى  هس
ــا قرارمى دهند،  ــت وجو در اختيار آنه كه موتورهاى جس

فرابگيرند.
ــت وجو و نحوة  اين فصل به امكانات موتورهاى جس
ــت وجو برمبناى عملگرهاى مختلف و جست وجوى  جس
ــراى افزايش  ــردازد. همچنين مثال هايى ب عبارتى مى پ
ــراى  ــى ب ــوگل و روش هاي ــت وجو در گ ــارت جس مه

جست وجوى بهتر در پايان فصل ذكر شده است.

و  جسـت وجو  موتورهـاى  معرفـى  سـوم:  فصـل 
ــزار مطرح كاوش  راهنماهـاى موضوعـى معـروف. دو اب
ــاى موضوعى  ــت وجو و راهنم ــاى جس در وب، موتوره
ــت و جوى ياهو،  ــل موتورهاى جس ــتند. در اين فص هس
گوگل، فست سرچ8، هات بوت9، ام. اس. ان و اليكوس10 
ــده و تصاوير  و راهنماى موضوعى دي موس11 معرفى ش
ــدام از به همراه  ــه و تنظيمات خاص هرك ــات اولي صفح

توضيحات مختصرى آمده است.

فصـل چهـارم: روش هـاى بهينه سـازى سـايت  براى 
موتورهـاى جسـت وجو (انتخاب كلمـات كليدى)؛ فصل 
پنجم: روش هاى بهينه سـازى سـايت براى موتورهاى 
جسـت وجو (معمارى صفحات). اكنون در دنياى مجازى 
ــتفاده از موتورهاى جست وجو چنان معمول  اينترنت، اس
ــت وجوكردن و فعاليت و كاوش در  ــت كه جس ــده اس ش
وب مبتنى بر آنها، دومين فعاليت عمدة كاربران اينترنت 
ــال و دريافت نامه هاى الكترونيكى) محسوب  (بعد از ارس
ــت وجو براى  ــرد موتورهاى جس ــن كارب ــود. با اي مى ش
دستيابى به اطالعات، نهادهاى مختلفى كه در حوزه هاى 
گوناگون از جمله علم، فرهنگ و تجارت فعاليت مى كنند، 
ــتند كه هنگام جست وجوى كاربران، در ابتداى  مايل هس
فهرست موتورهاى جست وجو براى پيشنهاد به مخاطبان 
ــت وجو از مهم ترين  ــد. از اين رو موتورهاى جس قرارگيرن
ــايت ها مى باشند كه  ابزارهاى ترويج و بازاريابى براى س
ــايت،  ــيارى از افراد براى پيداكردن س ــه درصد بس روزان
ــان از طريق  ابزارهاى  محصوالت و خدمات موردنيازش
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انتظار مى رفت با 
مقايسة تطبيقى انواع 

سيستم هايى كه بر 
اين مبنا كار مى كنند 

و آنچه كتابداران و 
اطالع رسانان نيازمند 

آن هستند، نحوة 
تبيين الگويى دقيق از 

انتظارات از يك سيستم 
نرم افزارى كتابخانه اى 
را براى مخاطبان خود 

ارائه كند

كاوش در وب اقدام مى كنند.
ــم، به نكاتى  ــارم و پنج ــان در فصل هاى چه مؤلف
ــاره كرده اند كه كليد موفقيت  صاحبان سايت ها براى  اش
قرارگرفتن در بانك اطالعاتى موتورهاى جست وجوست 
و درصورت جست وجوى كاربر در ابتداى فهرست اعالم 
ــب اصلى اين  ــب قرارمى گيرند. مخاط ــه مخاط نتايج ب
ــند، اما كاربران  ــايت ها مى باش دو فصل، صاحبان وب س
موتورهاى جست وجو نيز براى آشنايى با اينكه موتورهاى 
جست وجو اعالم نتايج شان و نحوة چيدمان ترتيبى نتايج 
ــه انجام مى دهند، مى توانند به اين فصل مراجعه  را چگون

كنند.
ــات كليدى  ــة اصطالح ــاب واژه نام ــاى كت در انته
ــى به همراه توضيح فارسى آن براى آگاهى بيشتر  انگليس

مخاطبان درج  شده است.

4. آشنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى
ــنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى. محمدى فرد، داود. آش
تهران: چاپارـ  لنجوان، 1384، 149 ص. شابك: 31-7-

964-7790
هم زمان با تغييرات ساختارى در نظام هاى حاكم بر 
ــكل گيرى جامعة اطالعاتى به عنوان  جهان و تأكيد بر ش
ــاى تصميم گيرى،  ــت اطالعات در رونده نتيجة حاكمي
ــيارى از حوزه ها  ــاغل بس ماهيت و نقش فعاليت ها و مش
ــت. در اين ميان رشتة كتابدارى  دچار دگرگونى شده اس
ــراوان و افزايش  ــا اطالعات ف ــتن ب به دليل سروكارداش
ــتفاده از رايانه و  ــزون اطالعات، همواره نيازمند اس روزاف
ــا امكاناتى كه رايانه  ــت. ب نرم افزارهاى مربوط به آن اس
ــداران قرارمى دهد، آنان مى توانند عمليات  در اختيار كتاب
ــش و مانند اينها را بر  ــت وجو، ويراي ذخيره، بازيابى، جس

ــات كتاب ها و مدارك موجود در كتابخانه به  روى اطالع
راحتى انجام دهند.

محمدى فرد كتاب آشنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى 
ــتة كتابدارى و علوم   ــتفادة دانشجويان رش را با هدف اس
اطالع رسانى در درس آشنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى 
ــن اثر بر مديريت منابع  ــت. در اي تهيه و تدوين كرده اس
ــت .  ــده اس ــانى تأكيد ش كتابخانه ها و مراكز اطالع رس
ــا و مراكز علمى، كاربرد  ــه از آن رو كه در كتابخانه ه البت
ــيار  ــاى كتابخانه اى در مديريت اطالعات بس نرم افزاره
ــت، يادگيرى مطالب اين كتاب براى كتابداران و  زياد اس
دانشجويان مى تواند به حرفه اى شدن آنان كمك زيادى 

كند. كتاب در نه فصل تنظيم شده است.

فصـل اول: تعاريف مقدماتـى. امروزه به دليل ورود رايانه 
ــة كتابدارى، مباحث  ــزار فناورى هاى نوين در عرص و اب
ــاى  ــريع، كتابخانه  ه ــانى س ــد اطالع رس ــدى مانن جدي
ــاى  ــى، كتابخانه ه ــاى الكترونيك ــى، كتاب ه الكترونيك
ــر اطالعات از  ــاى ديجيتالى و نش ــازى، كتابخانه ه مج
ــده است و تمام  ــته مطرح ش طريق اينترنت در اين رش
ــازى  ــاى كتابخانه اى پياده س ــا نرم افزاره ــا ب اين كاره
مى شود. اين نرم افزارها، سامانه اى است كه براى ذخيره 
ــراى امور كتابدارى  ــات و مدارك و اج و بازيابى اطالع
ــز امانت، توليد انواع  ــت وجوى اطالعات، مي از جمله جس
ــادر، كارت هاى  ــى مانند كارت م ــاى تخصص گزارش ه
موضوعى، كارت عنوان و ديگر شناسه ها، برچسب عطف 
ــده است. در اين  ــازى ش و مانند اينها، طراحى و پياده س
ــف و توضيح مختصر واژه ها و مفاهيم  فصل ضمن تعري
ــاختار  ــاى كتابخانه اى، به س ــتفاده در نرم افزاره مورداس

پياده سازى آن نيز اشاره  شده است.

فصـل دوم: ورود و تصحيح اطالعات. كارآيى باال همراه 
با دقت و سرعت نرم افزارهاى كتابخانه اى منوط به ورود 
اطالعات به اين نرم افزار است. با توجه به اين نكتة مهم 
ــوى  ــف با تأكيد بر فراگيرى مطلوب اين فصل از س مؤل
مخاطب، همراه با مثال، تصوير و چارت، مراحل مختلف 

ورود و تصحيح اطالعات را توضيح داده است.

فصل سـوم: مديريـت امانت و اطالعات اعضـا. در اين 
فصل نيز به ورود و تصحيح اطالعات اعضا، مديريت ميز 
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امانت، محاسبة ديركرد و جريمه و گزارش هاى مربوط و 
آمارگيرى مديريتى پرداخته شده است.

فصل چهارم: جسـت وجو و مديريت سيستم. جست وجو 
ــامل عبارت،  در كتابدارى به معناى يافتن ركوردهايى ش
ــخصه هايى از اطالعات موردنظر به منظور  كلمات يا مش
ــت كه تعاملى ترين بخش در  بازيابى و مطالعة مدارك اس
ــت. با  ــتم مديريت كتابخانه با جامعة مخاطبان اس سيس
ورود فناورى هاى نوين اين مهم به سادگى قابل اجراست، 
ــًال آموزش داده  ــرطى كه مهارت الزم براى آن قب به ش
ــود. اين فصل به اين امر مى پردازد و انواع جست وجو  ش

در نرم افزار كتابخانه اى نمونه را شرح مى دهد.

نرم افزارهـاى  در  پيشـرفته  امكانـات  پنجـم:  فصـل 
كتابخانه اى. نرم افزارهاى كتابخانه اى براى ارائة امكانات 
ــيارى اتخاذ مى كنند كه  ويژه به كاربران خود، تدابير بس
ــامل مواردى  اين فصل كتاب به آن اختصاص دارد و ش
ــته به اطالعات  ــى عمومى و پيوس ــد بخش دسترس مانن
ــى مراجعه كنندگان را به اطالع و  كتابخانه12 كه دسترس
ــرويس هاى نرم افزار از طريق اينترنت و ديگر شبكه ها  س
ــد و بخش مديريت  ــور در كتابخانه فراهم مى كن يا حض
ــت كه اطالعات توصيفى، تحليلى  ــريات ادوارى اس نش
ــود.  ــريات در آن ذخيره مى ش ــن موجودى نش و همچني
ــم آورى، پرداخت،  ــفارش، فراه ــات س ــن عملي همچني
ــت  ــرى و گزارش گيرى نيز از امكانات ويژه اى اس پى گي
ــازى  ــه در نرم افزارهاى كتابخانه اى طراحى و پياده س ك

شده اند.
ــژه در نرم افزارهاى  ــن امكانات وي ــى ديگر از اي يك
كتابخانه اى، بخش فراهم آورى و سفارش مواد است كه 
ــتيبانى با نرم افزار، مديريت و مكانيزه  به نوعى وظيفة پش

مى شود.

فصل ششم: معرفى خصوصيات نرم افزارهاى كتابدارى 
ــت نرم افزار كتابدارى  موجـود در بازار. در اين فصل هف
ــده، معرفى و  ــوى شركت هاى مختلف تهيه ش كه از س
ــده  ــه با ديگرى بيان ش ــاى آنان بدون مقايس ويژگى ه

است.

فصل هفتم: آشـنايى با گرافيك كامپيوترى و كاربردهاى 

آن. نگاهى به تاريخچة كامپيوترها نشان مى دهد كه اين 
وسيله اولين بار در امور محاسباتى مورداستفاده قرارگرفته 
ــرعت آن، در زمينه هاى  ــا افزايش ميزان حافظه و س و ب
ــده و امروزه با كمك ابزارهاى  تجارى نيز به كارگرفته ش
جانبى مانند چاپگر و اسكنر، اين وسيله در گرافيك و هنر 

نيز مورداستفاده قرارگرفته است.
ــانى، تأثير  ويژگى مهم گرافيك در عرصة اطالع رس
آن در انتقال سريع و قابل فهم اطالعات است و به همين 
ــاده ترين  ــده و س دليل اين فصل نيز به كتاب افزوده ش
مفاهيم مربوط به گرافيك كامپيوترى در آن آمده است.

فصل هشتم: آشنايى با ورود و خروج تصاوير در كامپيوتر. 
ــاى جانبى، چاپگر و  ــن فصل نحوة عملكرد ابزاره در اي
ــتفاده  ــروج تصاوير مورداس ــراى ورود و خ ــكنر كه ب اس

قرارمى گيرند، تبيين شده است.

فصـل نهـم: آشـنايى بـا نرم افزارهـاى نشـر روميزى 
ــمى تر نرم افزار  ــام رس ــر روميزى ن و صفحه آرايـى. نش
حروف چينى و صفحه آرايى يا همان نرم افزار حروف چينى 
ــنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى  ــت كه در كتاب آش اس
ــارة نحوة كار با نرم افزار  توضيحاتى همراه با تصوير درب
ورد13 كه از سوى شركت مايكروسافت طراحى و عرضه 

شده، آمده است.

5. كامپيوتر براى كتابداران و اطالع رسانان
ــر براى  ــد. كامپيوت ــرى، محم ــرد، داود؛ آباق محمدى ف
كتابداران و اطالع رسانان. تهران: چاپارـ  لنجوان، 1385، 

287 ص،  شابك:964-7790-28-7
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رايانه مظهر تحوالت جديد در نيمة دوم قرن بيستم 
ــت. اين ابزار  ــت ويكم اس ــال هاى آغازين قرن بيس و س
ــر كه برمبناى منطق صفر و يك كار مى كند،  ــت بش دس
ــبات را انجام دهد و با  حال مى تواند پيچيده ترين محاس
ــان شود.  تكيه بر فناورى هوش مصنوعى، جايگزين انس
ــه اندازة يك اتاق  ــداى ورود خود حجمى ب رايانه در ابت
بزرگ را اشغال مى كرد، ولى اكنون به  راحتى درون كيف 
ــت. بعد از ورود ماشين محاسبه گر  همراه قابل انتقال اس
ــرآمد آنها، رايانه، به زندگى بشر، جلوه هاى ديگرى  و س
ــود فناورى  ــود. اينترنت مول ــاورى نيز رخ نم ــن فن از اي
ــبكه هاى رايانه اى  ــين هاى محاسبه گر و فناورى ش ماش
ــاعة ميليون ها صفحة  ــت كه اكنون وظيفة نشر و اش اس
ــته هايى  ــات و دانش را برعهده دارد. از طرفى رش اطالع
مانند كتابدارى با توجه به رسالتى كه دارند و راهكارهاى 
نوين اطالع رسانى را پاليش مى كنند، نيازمند يارى گرفتن 
ــرفت و نشر دانش و خرد  از فناورى هاى نوين براى پيش
ــتند. اگر دانش پژوهان اين رشته و كتابداران به ابزار  هس
رايانه مسلط نباشند، قطعًا نمى توانند از رويكردهاى نوين 
ــره ببرند و اين  ــر اينترنت نيز به ــانى مبتنى ب اطالع رس
ــتة كتابدارى و علم اطالع رسانى از  يعنى عقب ماندن رش

تحوالت فناورانه.
رشتة كتابدارى از جمله رشته هايى است كه به دليل 
ــا پيدايش  ــم اطالعات فراوان، ب ــتن با حج سروكارداش
ــار تغييرات  ــوزة رايانه، دچ ــرفت هاى فناورى در ح پيش
ــال افزايش  ــر روزبه روز در ح ــده و اين تغيي ــى ش ماهيت
است. اگر در گذشته كتابدارى بر طبقه بندى و نگهدارى 
ــت و به دنبال روش هايى  ــات و مدارك تأكيد داش اطالع
ــا ورود رايانه و  ــيدن بدين منظور بود، امروزه ب براى رس
فناورى هاى ارتباطى به نشر بر اطالعات و اطالع رسانى 

تأكيد دارد.
مؤلفان اثر حاضر را با هدف رفع بخشى از ضرورت ها 
ــى و فناورى  ــواد اطالعات ــتى هايى كه در زمينة س و كاس
ــانى وجود دارد،  ــاخة كتابدارى و اطالع رس اطالعات در ش
ــاس  ــرفصل هاى كتاب براس تدوين كرده اند. از اين رو، س
تجربة مؤلفان از آموزش در رشتة كتابدارى و اطالع رسانى 
در دانشگاه منطبق است كه در سال 1383 به طبع رسيده 
و چاپ دوم آن در سال 1385 به بازار نشر آمده است، كه 
مستند اين نقد مى باشد. كتاب در چهار بخش و 21 فصل 

به همراه ضميمة چهار قسمتى تدوين شده است. 

بخش اول: مبانى كامپيوتر. اين بخش شامل چهار فصل 
ــخت افزار  «تعريف رايانه و معرفى ويژگى هاى آن»، «س
ــى»، و  ــائل ورودى و خروج ــردازش)»، «وس ــد پ (واح

«نرم افزار» است.
رايانه ماشين محاسباتى است كه برمبناى داده هاى 
ــر روى آن انجام مى دهد،  ــى15 كه ب ورودى14 و پردازش
ــه جزء  ــر برمى گرداند. بنابراين س ــى16 را به كارب خروج
ــت. در فصل  اصلى رايانه، ورودى، پردازش و خروجى اس
ــع از رايانه به  ــاس اين تعريف جام اول اين بخش براس
ــت. در فصل دوم  ــده اس ــرد آن پرداخته ش ــوة كارك نح
ــردازش را برعهده دارد،  ــخت افزار رايانه كه عمليات پ س
بررسى مى شود و عمليات پردازشى را كه در واحد كنترل، 
ــخت افزار اجرا  ــاب و منطق و واحد حافظه س ــد حس واح
مى شود، شرح مى دهد. اين واحدها در سخت افزار، شامل 
حافظه و برد اصلى است كه توضيحات آنها نيز با تصاوير 
ــت. ديگر ابزار رايانه شامل صفحة كليد، اسكنر،  آمده اس
ــت كه در  موس، صفحة نمايش، چاپگر و مانند اين ها اس
ــائل ورودى و خروجى»، بررسى شده اند  فصل دوم، «وس
ــت. فصل  ــده اس ــوة كاركرد آنها به اختصار بيان ش و نح
ــاص دارد. نرم افزار به برنامه ها  ــارم به نرم افزار اختص چه
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و دستورالعمل هايى كه براى استفاده از سخت افزار رايانه 
ــوند، اطالق مى گردد و شامل نرم افزارهاى  طراحى مى ش
ــتم عامل  ــتم عامل داس و سيس ــتمى مانند سيس سيس
ويندوز و نرم افزار كاربردى مانند نرم افزارهاى گرافيكى، 

واژه پرداز و مانند اين ها است.

بخش دوم: سيسـتم  عامل ويندوز. كاربردى ترين بخش 
ــامل شش فصل است كه در آن به اختصار نحوة  كتاب ش
ــت. عنوان هاى اين  ــده اس كار با ويندوز مطالبى ذكر ش
ــتم عامل ويندوز  ــش فصل عبارتند از: «معرفى سيس ش
ــروع كار با  ــراى برنامه ها و ش ــزاى پاية آن»، «اج و اج
ــم و كاربردى بر  ــوم فايل، عمليات مه ــدوز»، «مفه وين
ــه ها»، «تنظيمات و تغييرات دلخواه  روى فايل ها و پوش

در ويندوز» و «برنامه هاى سودمند در ويندوز». 
ــركت مايكروسافت،  ــتم عامل ويندوز محصول ش سيس
ــاى  ــتم  عامل ه ــن سيس ــن و معروف تري از پركاربردتري
ــال 1993 تاكنون  ــت كه از س ــتفادة كاربران اس مورداس
ــت. اين  ــه بازار آمده اس ــى از آن ب ــاى متفاوت نگارش ه
ــًال گرافيكى بوده و به  ــتم عامل داراى محيط  كام سيس
ــت و سهولت  ــيار موردعالقة كاربران اس همين دليل بس
كار با اين محيط باعث شده هر روزه كاربران اين سيستم 

عامل افزايش يابد.
ــروع كار با  ــش نحوة كار با ويندوز از ش ــن بخ در اي
ــاى صفحة كليد تا  ــى منوها و كاركرد كليده آن و معرف
عمليات ذخيرة فايل، تشكيل پوشه و نگهدارى اطالعات 

بيان شده است. اين توضيحات همراه با تصاوير است.

بخش سـوم: نرم افزارهاى كتابخانه اى. رشتة كتابدارى 
ــراوان و افزايش  ــا اطالعات ف ــتن ب به دليل سروكارداش
ــتفاده از رايانه و  ــزون اطالعات، همواره نيازمند اس روزاف
نرم افزارهاى مربوط به آن است. زيرا با امكاناتى كه رايانه 
ــداران قرارمى دهد، آنان مى توانند عمليات  در اختيار كتاب
ــت وجو، ويرايش و جز آن را بر روى  ذخيره، بازيابى، جس
اطالعات كتاب ها و مدارك موجود در كتابخانه به راحتى 
انجام دهند. از آنجاكه مباحث جديدى مانند اطالع رسانى 
سريع، كتابخانه هاى الكترونيكى، كتاب هاى الكترونيكى، 
ــازى و كتابخانه هاى ديجيتالى با ورود  كتابخانه هاى مج
ــرا دارند، توضيح و  ــاى كتابخانه اى، قابليت اج نرم افزاره
ــاب در ذيل چهار فصل  ــريح آن در اين بخش از كت تش

ــم ذخيرة اطالعات و بانك اطالعات»، «مفاهيم  «مفاهي
ــك نرم افزار  ــى امكانات ي ــات»، «معرف ــى اطالع بازياب
كتابخانه اى» و «ريزش كاذب و جامعيت در نرم افزارهاى 
ــت. اين بخش از كتاب به صورت  كتابخانه اى» آمده اس
كامل تر و با عنوان آشنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى از 
سوى مؤلف منتشر شده است كه در همين مقاله بررسى 

مى شود .
 

بخـش چهـارم: اينترنـت و اطالع رسـانى از راه دور. با 
ــى و ماهواره ها، تحول  ــرفت هاى مخابرات ــش پيش پيداي
بزرگى در ارتباطات بين المللى صورت گرفت. اين تحول 
تغييرات گسترده اى در زندگى جوامع بشرى به وجود آورد. 
ــتقيم برنامه هاى راديويى و  براى مثال، امروزه پخش مس
تلويزيونى همچون بازى هاى جهانى المپيك و هر نقطه 
ــا اين تحوالت و  ــادگى انجام مى گيرد. ب ــان به س از جه
تأثيرات اينترنت و شبكه هاى رايانه اى بر ارتباطات ميان 
ملت ها عصر جديد را عصر ارتباطات مى نامند و به عقيدة 
صاحب نظران رسانه و اجتماع، انقالب ارتباطى به موازات 
ــزرگ ما را به دهكدة جهانى  انقالب اطالعاتى، دنياى ب
ــرفت  ــان دهندة پيش ــت. اين تعبير، نش ــل كرده اس تبدي
ارتباطات و كاهش فاصله ارتباطى نسبت به مسافت هاى 

فيزيكى است.
در اين بخش كه دربارة نقش رايانه ها در اطالع رسانى 
ــامل هفت  ــده، ش ــن و خلق فضاى اينترنت بحث ش نوي
فصل «انتقال اطالعات و شبكه»، «آشنايى با كاربردها و 
مفاهيم مقدماتى اينترنت»، «اتصال به اينترنت و دريافت 
اطالعات»، «امكانات پيشرفتة محيط اينترنت اكسپلورر»، 
«پست الكترونيكى و وبالگ»، «جست وجو در اينترنت» 

و «امكانات كتابخانه هاى معروف در اينترنت» است.
در فصل اول اتصال فيزيكى رايانه ها به هم از طريق 
شبكه هاى مخابراتى و تشكيل شبكه هاى بزرگ رايانه اى 
ــى  ــده و مقدماتى از آنچه در علم مهندس توضيح داده ش
ــود، بيان  ــبكه هاى رايانه اى اطالق مى ش رايانه به آن ش
ــت. فصل دوم به اينترنت و مفاهيم اولية آن  گرديده اس
ــبكه اى گسترده و جهانى  اختصاص دارد. اينترنت نام ش
ــركت ها و غيره را كه در  ــازمان ها، افراد، ش ــت كه س اس
ــد. افرادى كه  ــد، به هم متصل مى كن ــت دارن آن عضوي
ــوند، قادرند عالوه بر استفاده  ــبكه متصل مى ش به اين ش
ــات موجود در آن، اطالعات موردنظر خود را در  از اطالع
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ــر كنند. در اين فصل به زمينة پيدايش اينترنت  آن منتش
ــرويس دهنده و  ــاره و مفاهيم س و تاريخچة ظهور آن اش
ــواى موجود در وب،  ــات و محت ــرويس گيرنده و امكان س
مرور شده است. در فصل سوم نحوة اتصال به اينترنت و 

ردوبدل شدن اطالعات توضيح داده شده است.
ــك آن مى توان در  ــى از نرم افزارهايى كه به كم يك
ــپلورر17  ــت به كاوش پرداخت، برنامة اينترنت اكس اينترن
ــزار، منوها و  ــن نرم اف ــارم اي ــل چه ــه در فص ــت ك اس
ــتورالعمل هاى آن با تصاوير مربوط آورده شده است.   دس
ــى و وبالگ اختصاص  ــت الكترونيك فصل پنجم به پس
ــن ابزار اينترنت  ــت الكترونيكى18 پركاربردتري دارد . پس
ــى كاربردهاى  ــكان ارتباط ــوان يك ام ــت كه به عن اس
ــاى گوناگون و كتابداران  فراوانى براى افراد با فعاليت ه
ــانان دارد، كه از جمله مى توان به اين موارد  و اطالع رس
ــانى پست  ــاره  كرد: در نرم افزارهاى كتابخانه اى، نش اش
ــخصى از عضو  ــى اعضا به عنوان اطالعات ش الكترونيك
ــود تا در مواقع ضرورى، اطالعية ديركرد  دريافت مى ش
مدارك، اطالعية رسيدن مدارك رزروشده و غيره به وى 
ــفارش هاى كتابخانه مى توان  ــود؛ در بخش س ارسال ش
ــخه هاى موردنظر را از طريق نشانى پست  عنوان ها و نس
ــر درخواست كرد. در اين فصل سعى  الكترونيكى از ناش
ــده با توجه به كاربرد فراوان پست الكترونيكى، نحوة  ش
ساخت آن و چگونگى دريافت و ارسال پيام با آن آموزش 
داده شود. اين آموزش همراه با تصاوير است كه يادگيرى 
ــيار ساده مى كند. همچنين در  را براى مخاطب كتاب بس

اين فصل به وبالگ نيز پرداخته شده است. 
كاوش و جست وجو در اينترنت يكى از مواردى است 
ــبكه با آن سروكار  ــيارى از كاربران اين ش كه امروزه بس
ــته و عالقة  ــد و هر كاربرى مى تواند با توجه به رش دارن
ــت وجو  ــبكه جس خود اطالعات موردنظرش را در اين ش
كند و اطمينان يابد كه مى تواند به آن دسترسى پيدا كند. 
ــم اين بخش و بيستم كتاب، با هدف افزايش  فصل شش
ــت وجوى اينترنتى، به جست وجو  مهارت كاربران در جس

در اينترنت و مهارت هاى الزم آن اختصاص دارد.
عنوان فصل بعد، «امكانات كتابخانه هاى معروف در 
اينترنت» است. امروزه اينترنت برنامة مناسبى براى ارائة 
ــانى  ــرويس هاى متنوع كتابخانه ها و مراكز اطالع رس س
ــت و موجب تغيير وظايف كتابخانه ها از  فراهم كرده اس
نگهدارى اطالعات به اشاعة اطالعات شده است. تقريبًا 

ــانى كه دغدغة اشاعة  تمام كتابخانه ها و مراكز اطالع رس
ــايتى مى باشند و كاربران  اطالعات را دارند، داراى وب س
ــرويس هاى ارائه شده در  مى توانند از طريق اينترنت از س
ــانى كتابخانة موردنظر استفاده كنند. در  پايگاه اطالع رس
ــالمى،  اين فصل پايگاه هاى كتابخانة ملى جمهورى اس
ــكى آمريكا  كتابخانة كنگرة آمريكا و كتابخانة ملى پزش

بررسى شده است.
ــامل نشانى  آخرين صفحات كتاب نيز ضميمه اى ش
ــانان  ــراى كتابداران و اطالع رس ــايت هاى مفيد ب وب س
ــت كه در چهار بخش «منابع الكترونيكى مفيد براى  اس
ــانان»، «وب سايت هاى دانشگاه ها  كتابداران و اطالع رس
ــايت هاى  ــور»، «س ــى كش ــى و پژوهش و مراكز آموزش
ــورها»  ــى» و «نام اينترنتى كش فرهنگى، ادبى و آموزش

گردآورى شده است.

6. آموزش كامپيوتر از مبانى تا اينترنت
ــا اينترنت،  ــوزش كامپيوتر ت ــرد، داود. آم محمدى ف
تهران: چاپارـ  لنجوان، 1383، 287 ص. شابك: 28-7-

964-7790
ــن را دارند  ــگ ايران زمي ــانى كه دغدغة فرهن كس
ــور را رصد  ــى و فناورى كش ــعة  علم ــرفت و توس و پيش
ــد، از آغازين روزهاى كاربرد فناورى هاى نوين از  مى كنن
جمله فناورى اطالعات و ارتباطات كه در رايانه و اينترنت 
ظهور پيدا كرده است، نگران ورود آن به ايران بودند. چه 
قبل از اين، در دوران صنعتى نيز ماشين آالت، ابزارآالت 
ــاخصه هاى دنياى صنعتى وارد شده بود، اما فرهنگ  و ش
ــده بود و ديگر براى آموختن  ــتن با صنعت وارد نش زيس
ــان، براى كاربرى فناورى  ــز زمان نبود. به اعتقاد آن آن ني
رايانه، بايد پيش نيازهاى فرهنگى آن آماده باشد كه البته 

گفتارهايي در علم كتابداري و اطالع  رساني



1 
 3

  
8 

 7

آذر52

ــاى ناگزير فرهنگى نيز به دنبال خواهد  اين مهم، پيامده
ــوزة فناورى هاى نوين و  ــت. از اين رو آموزش در ح داش
چگونگى برنامه ريزى براى آن، دغدغة مهم كارشناسان 

و فعاالن فناورى اطالعات بود.
ــه برنامه ريزى  ــه و كاربردهاى آن، ب ــوزش رايان آم
ــوزش نياز دارد و  ــطح بندى آم ــنين مختلف و س براى س
ــتفادة آن به سرعت در حال گسترش است،  از آنجاكه اس
ــرعت همراه باشد. داود  اين برنامه ريزى بايد با دقت و س
ــوزش كامپيوتر از  ــن دغدغه كتاب آم ــرد با اي محمدى ف
مبانى تا اينترنت را تأليف كرده است و ابتداى آن نيز آن 
ــب براى دورة آى. سى. دى. ال19 سطح  را مرجعى مناس
دو معرفى كرده است. اين كتاب مى تواند براى كسانى كه 
به تازگى مى خواهند با رايانه آشنا شوند و هيچ زمينة قبلى 

از كاركرد آن ندارند، منبعى مناسب باشد.
كتاب شامل سه بخش «مبانى كامپيوتر»، «سيستم 
ــه در قالب  ــد ك ــدوز»، و «اينترنت» مى باش ــل وين عام
ــت. اين مطالب دقيقًا در  ــده اس ــانزده فصل تنظيم ش ش
ــرده و پيش تر  ــر ك ــاب ديگرى كه بعدها مؤلف منتش كت
با عنوان «كامپيوتر براى كتابداران  و اطالع رسانان» در 
همين مقاله بررسى شد، تكرار شده است و ديگر به بيان 

سرفصل ها و نكات برجستة آن نيازى نيست.
ــش و پاسخ  البته كتاب دو ضميمة اختصاصى «پرس
ــاى رايانه اى» دارد كه  ــى اينترنت» و «ويروس ه تكميل

مرجع مناسبى براى پرسش مخاطبان است.
ــرفت هاى علمى و فنى به طور غيرقابل باورى،  پيش
ــروز و در حوزه هاى  ــع ام ــى در جوام ــاى اساس چالش ه
ــت. اين جمله، نكته اى است كه  گوناگون ايجاد كرده اس
ــى با آن مخالف باشد. اين دگرگونى  گمان نمى كنم كس
به خودى خود، خوب يا بد نيست، به عبارت ديگر نمى توان 
اين پيشرفت  ها را فرصت بشر براى بهترزيستن و افزايش 
ــار فرصت، تهديدى  ــت، بلكه در كن كيفيت زندگى دانس
ــى براى او نيز مى تواند باشد. پس فناورى مى تواند  اساس
هم فرصت باشد و هم تهديد. البته هم فرصت نامحدود 
ــت و هم تهديد نامحدود. حال كاركرد اين فناورى و  اس
آمادگى ما براى كاربرد آن است كه تعيين كنندة اين مهم 

مى باشد.
ــم متأثر از  فناورى هاى  ــرى كه در آن قرارداري عص
اطالعاتى و ارتباطى است و اطالعات توليدشده در جهان 
ــت كه زيستگاه آدمى را با رشد بيش از  به قدرى زياد اس

ــت. فرآيند  ــاخته اس حد اطالعات و انفجار آن مواجه س
اطالعات شامل ارتباطات، توزيع، دستيابى و بهره بردارى 
ــت و ضرورت  ــژه در زمينة علوم و فناورى اس از آن به وي
كنترل، هدايت و نظم بخشيدن به فرآيند اطالعات ايجاب 
مى كند كه بيش از پيش به مديريت اطالعات در جوامع 

امروزى توجه شود.
ــة  ــت در هم ــه مديري ــاز ب ــته ني ــاليان گذش  در س
ــوس و  فعاليت هاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى محس
حياتى بوده است كه با ظهور فناورى هاى جديد در زمينة 
ــگرفى به وجود آمده و نياز  اطالعات، تغيير و تحوالت ش
به سبك هاى رهبرى و مديريتى جديد به دليل بارورى در 
ــانى ضرورى است تا به كارآيى،  حوزة دانش و اطالع رس
ــى و خالقيت در سازمان هاى متولى توليد و نشر  اثربخش

اطالعات منتهى شود.
ــى است كه در  ــانى، دانش علم كتابدارى و اطالع رس
اين مسير به كمك كاربران اطالعات مى آيد تا با شناخت 
ــات به مديريت  ــات و ارتباط ــاى دنياى اطالع ويژگى ه

اثربخش و هوشمند نظام اطالع رسانى بپردازند.
ــة كتاب هاى «مباحث  ــار مجموع از اين منظر، انتش
ــه مجلِد شناخت  ــانى» در س نوين كتابدارى و اطالع رس
ــازى كتابخانه هاى ديجيتال و مجازى، وبالگ  و پياده س
ــانان و ابزارها و مهارت هاى  براى كتابداران و اطالع رس
ــت وجو در وب، حركتى براى تأليف و تدوين دانش  جس
موردنياز براى مديريت صحيح اطالعات و نشر آن است 

كه داود محمدى فرد و همكارانش به آن اقدام كرده اند.
ــد اطالعات مبتنى بر  ــلمًا براى مديريت نظام من مس
ــناخت اين فناورى ها و آشنايى با  فناورى  هاى نوين به ش
ــت كه انتشار سه كتاب آشنايى  ويژگى هاى آن، مهم اس
ــه اى، كامپيوتر براى كتابداران و  با نرم افزارهاى كتابخان
ــانان و آموزش كامپيوتر از مبانى تا اينترنت با  اطالع رس

اين هدف صورت پذيرفته است.
براساس آنچه گذشت، نكات ذيل دربارة اين شش 

كتاب قابل ذكر است.
 •ظهور فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى در ساليان 
گذشته، تأثير شگرفى بر انتشار منابع اطالعاتى و معرفتى 
ــت. اين تأثير به گونه اى است كه اكثر مراجع  گذاشته اس
ــع خألهاى اطالعاتى  ــگاهى نيز براى وض علمى و دانش
ــود از اينترنت و  ــى خ ــى و پژوهش ــاى تحقيقات و نيازه
ــتفاده مى كنند. حال،  فضاى مجازى تبادل اطالعات اس
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آنچه مؤلف اصلى و 
همكاران او، در اين 

شش اثر عرضه كرده اند، 
جمع آورى مطالبى ساده 

و ابتدايى است كه همگى 
در حد تعريف و توضيح 

باقى مانده اند و هرگز به 
عمق كاربرد و كاركرد آن 

پرداخته نشده است

ــزار فناورى هاى  ــت به عنوان اب ــن اثرگذارى اينترن با اي
ــات نيازمند علم و  ــار اطالع نوين ارتباطى، خلق و انتش
دانش فراوان در هر موضوعى است. آنچه مؤلف اصلى و 
ــش اثر عرضه كرده اند، جمع آورى  همكاران او، در اين ش
ــاده و ابتدايى است كه همگى در حد تعريف و  مطالبى س
ــى مانده اند و هرگز به عمق كاربرد و كاركرد  توضيح باق

آن پرداخته نشده است.
ــود، مخاطبان  ــان در خلق آثار خ ــه مؤلف هنگامى ك
ــانى  خاصى مانند متخصصان كتابدارى و علم اطالع رس
ــالت افزايش دانش علمى  ــذارى كرده و با رس را هدف گ
ــبت به جمع آورى و تأليف مطالب اقدام  و تجربة آنان نس
ــان در محيط  ــش از آنچه آن ــد مطالبى بي ــد، باي مى كنن
ــه كنند و در  ــى دارند، ارائ ــى خود به آن دسترس پيرامون
ــه در اين علوم در حال  ــبت اين مطالب با فناورى ك نس

عرضه است، تفاوت محسوسى وجود داشته باشد.
به نظرمى رسد كه محمدى فرد و همكاران او در تأليف 
ــته و توجه  اين 6 اثر فقط معيارهاى كمى را مدنظر داش

كمترى به كيفيت مطالب ارائه شده، نشان داده اند.
ــازى كتابخانه هاى  ــناخت و پياده س ــاب ش • در كت
ــه انتظار مى رفت، تبيين كاركرد  ديجيتال و مجازى آنچ
كتابخانه هاى ديجيتال براى مخاطبانى است كه به تازگى 
ــده اند و  ــنا ش ــم ديجيتال و فضاى مجازى آش با مفاهي
ــاى استفاده از  ــيار كارگش ــايش زواياى پنهان و بس گش
ــاى نوين براى آنها. اما  ــتم هاى مبتنى بر فناورى ه سيس
ــطح معرفى ناقص زيرسيستم هاى  متأسفانه كتاب در س
ــتفاده در كتابخانه هاى ديجيتال باقى مانده است  مورداس
ــع مختلف قابل  ــز به راحتى از مناب ــه اين اطالعات ني ك
دسترسى است. همچنين بيش از 30 درصد حجم كتاب 
ــت كه كاربرد آن فقط  به ضميمه اى اختصاص يافته اس
ــان متخصص  براى مديران فناورى اطالعات و كارشناس

در برنامه نويسى نرم افزارهاى رايانه اى است.
ــده، مى توان به  ــاى بررسى ش ــى كتاب  ه • در بررس
كوشش مؤلف در نشر عنوان هايى كه كاربردى براى جامعة 
مخاطب تخصصى موردنظر او دارد، پى برد. اما اين كوشش 
ــوان كتاب ها باقى مانده و به عمق موضوع هر  فقط در عن
ــده است. شاهدى ديگر بر اين مدعا، كتاب  عنوان وارد نش

وبالگ براى كتابداران و اطالع رسانان است.
ــى،  ــالگ به عنوان پديده اى كه از لحاظ فن شناس وب
ــوان آن را  ــانى مى ت ــوم اطالع رس ــى و عل جامعه شناس

موردبررسى قرارداد، كاربردهاى مختلفى براى كتابداران و 
اطالع رسانان دارد. اما كتاب وارد اين موضوع ها نمى شود 
ــه منبع  ــان مى رود كه به صورت چند پاره از دو يا س و گم
مختلف مانند پايان نامه هاى تحقيقاتى، گردآورى و تدوين 
ــت. قطعاً اين موضوع قابليت هاى فراوانى براى  شده اس
ــى، اجتماعى و...  ــط نظريات گوناگون فن پرداختن و بس
ــاخت وبالگ  دربارة آن دارد. در حالى كه كتاب فقط به س
ــورد هم در بخش راهنماى  ــاره دارد كه از قضا اين م اش
ــا توضيح كامل آمده  ــرويس دهنده هاى وبالگ ب تمام س
است و نيازى به زحمت مؤلف و همكار وى نبوده است.

ــزارى و به كارگيرى  ــتم هاى نرم اف ــتقرار سيس • اس
ــا در موقعيت هاى گوناگون، جلوه اى از حضور پررنگ  آنه
ــهيل در ادارة امور  ــراى تس ــان ب ــار انس ــاورى در كن فن
ــراى اجراى بهتر  ــت. كتابخانه ها نيز ب ــى و كار اس زندگ
ــاى كتابخانه اى  ــود از نرم افزاره ــانى خ امور خدمات رس
ــتفاده مى كنند و آنچه يك سيستم نرم افزارى  مختلف اس
ــز مى كند، نحوة  ــه اى را از ديگر انواع آن متماي كتابخان
ــى و تبديل روال سنتى به روند سيستمى آن  برنامه نويس

است.
مؤلف در كتاب آشنايى با نرم افزارهاى كتابخانه اى، 
ــك نرم افزار  ــته هاى ي ــه الزامات و بايس ــاره ب بدون اش
ــن منظور  ــه به اي ــتمى ك ــه سيس ــه اى و اينك كتابخان
ــواردى را بايد محقق  ــرد، چه م ــتفاده قرارمى گي مورداس
ــوة ورود و تصحيح اطالعات  ــازد، فقط به توضيح نح س
ــت. در حالى كه انتظار  در يك نرم افزار خاص پرداخته  اس
ــة تطبيقى انواع سيستم هايى كه بر اين  مى رفت با مقايس
مبنا كار مى كنند و آنچه كتابداران و اطالع رسانان نيازمند 
آن هستند، نحوة تبيين الگويى دقيق از انتظارات از يك 
ــراى مخاطبان خود  ــتم نرم افزارى كتابخانه اى را ب سيس

ارائه كند.
ــز محتوايى خام بدون  ــن در فصل پنجم ني همچني
ــاز نرم افزار  ــرفتة موردني ــل منطقى از امكانات پيش تحلي
ــده است كه ارائة آن به اين صورت،  كتابخانه اى ذكر ش

نياز مخاطب را تأمين نمى كند.
ــاس اظهار  ــم فقط براس ــم ه ــف در فصل شش مؤل
ــاى توليدكنندگان  ــا پايگاه  ه ــا ي ــاى راهنم و كتابچه  ه
ــتم هاى  ــى سيس ــه معرف ــه اى ب ــاى كتابخان نرم افزاره

نرم افزارى آنان پرداخته است.
سه فصل انتهايى كتاب نيز همان طور كه در مقدمه 
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ــتاندارد حمايت  ــور رعايت اس ــط به منظ ــت، فق آمده اس
كتابدارى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
ــت. ضمن اينكه با ساختار كتاب  در كتاب جاى گرفته اس

هماهنگ نيست و محتواى ناقصى دارد.
 • مولف در تدوين اين شش اثر كوششى براى ارائة 
محتواى ناب و جديد از مباحث كتابدارى و اطالع رسانى 
ــاب كامپيوتر براى  ــه دو كت ــت، به طورى ك ــته اس نداش
ــوزش كامپيوتر از مبانى  ــانان و آم كتابداران و اطالع رس
ــترك هستند؛  تا اينترنت، در 70  درصد محتوا با هم مش
ــراى كتابداران و  ــوم كتاب كامپيوتر ب يا اينكه بخش س
اطالع رسانان كه شامل چهار فصل است، بعدها به صورت 
ــاى كتابخانه اى  ــنايى با نرم افزاره ــتقل با عنوان آش مس

منتشر شده است كه در اين مقاله معرفى شد.
ــرده اى نيز وجود  • به همراه پنج كتاب اول لوح فش
ــن كامل كتاب،  ــخة الكترونيكى مت ــه در آنها نس دارد ك
ــاليد فصل هاى  ــاب به صورت مجزا، اس تصويرهاى كت
ــى و  كتاب، مقاالت مرتبط با موضوع كتاب به زبان فارس
التين، نرم افزارهاى مرتبط با موضوع و آموزش تصويرى 
آمده و ادعا شده است كه مكمل كتاب مى باشند. اينگونه 
ارائة مطالب به مخاطب بدون دسته بندى و هدف گذارى، 
ــخيص  ــه او نمى كند، بلكه او را در تش ــا كمكى ب نه تنه
هدف و رسالت كتاب دچار مشكل مى نمايد. مهم تر اينكه 
هنر اصلى در تدوين يك اثر مكتوب، تشخيص نيازهاى 
ــت و نه ارائة  ــب با آن اس مخاطب و ارائة محتواى مناس

فله اى جست وجوهاى اينترنتى.
ــى و  ــه ضعف هاى اكثر كتاب هاى آموزش • از جمل
ــى، نحوة صفحه بندى آنهاست. حاشيه هاى  علمى فارس
ــارة محتواى  ــة توضيح مؤلف درب ــب همراه با ارائ مناس
ــت كه خوانندگان  آن صفحه (خالصة بحث)، مزيتى اس
ــى از آن بى بهره اند و  ــى فارس كتاب هاى علمى و آموزش
ــرد. با توجه به  ــران و مؤلفان قرارگي بايد موردتوجه ناش
ــش اثر نيز حجم بسيار زيادى از مطالب  اينكه در اين ش
ــت، اين روش مى توانست  به صورت كلى آورده شده اس
ــده را براى مخاطب  ــوان بهره گيرى از محتواى ارائه ش ت

افزايش دهد.
• نويسنده در نگارش متن آموزشى كتاب ها، به ذكر 
و معرفى ابزارها و منوها بسنده كرده است كه با توجه به 
ــنديده تر بود، در برخى از توضيحات  مخاطبان كتاب پس
بيشتر به كاربرد نرم افزار پرداخته شود. اين مورد در بخش 

دوم كتاب كامپيوتر براى كتابداران و اطالع رسانان تحت 
ــل هفتم و نهم  ــتم عامل ويندوز»، و فص عنوان «سيس
ــه اى با عنوان  ــاى كتابخان ــا نرم افزاره ــنايى ب كتاب آش
ــرى و كاربردهاى آن» و  ــا گرافيك كامپيوت ــنايى ب «آش
ــنايى با نرم افزارهاى نشر روميزى و صفحه آرايى»،  «آش

بيشتر به چشم مى آيد.
ــگارش و عدم رعايت  ــش كتاب از ضعف ن • هر ش
اصول و قواعد آن رنج مى برد. همچنين عدم ويراستارى 
كتاب در نامگذارى عنوان كتاب ها، فصل ها و بخش ها و 

محتواى اصلى آن، كامًال محسوس است.
ــتناد  ــر كتاب، منابع و مراجع مورداس ــان ه • در پاي
ــده است. بهتر بود كه مؤلف مراجع ديگرى  مؤلف ذكر ش
ــم و يادگيرى مطالب  ــت مخاطب را در فه كه مى توانس
ــان كتاب مى آورد.  ــك كند، در پايان هر فصل يا پاي كم
اگر اين ارجاع با توجه به موضوع كتاب ها، به پايگاه هاى 
ــتند،  ــرى هس ــات روزآمدت ــه داراى اطالع ــى ك اينترنت
ــا را مطالعه مى كرد،  ــود، مخاطب هر زمان كه كتاب ه ب
ــرى مراجعه كند تا فرايند  ــت به مرجع  روزآمدت مى توانس

آموزش را كامل طى كند.
ــاى كتاب ابزارها و  ــنده و همكارش در انته • نويس
مهارت هاى جست وجو در وب، واژه نامه اى از اصطالحات 
التين بكاررفته در محتواى كتاب به همراه توضيح فارسى 
آن را تدوين كرده اند كه متأسفانه اين حركت قابل تقدير، 

در بقيه آثار لحاظ نشده است.
• شايسته بود مؤلف گزارشى از وضع نظام كتابدارى 
ــانى در ايران و فناورى هاى مورداستفاده در  و اطالع رس
ــد آن، راهكار  ــن تحليل و نق ــرد و ضم ــه مى ك آن، ارائ
ــع موجود به وضع بهينه برمبناى  خود را براى تغيير وض

به كارگيرى فناورى هاى نوين، پيشنهاد مى نمود.
ــاخصه هاى كمى و  ــاس ش ــدول ذيل براس • در ج
كيفى، شش عنوان كتابى كه در اين  مقاله بررسى و نقد 
شده، با هم مقايسه شده اند. در اين جدول، نشان (***) 

به معناى خوب، (**) متوسط و (*) ضعيف مى باشد.

ــه كتاب هايى كه داود محمدى فرد و همكارانش  مجموع
ــانى منتشر كرده اند، اگر با  در حوزة كتابدارى و اطالع رس
ــترى در تدوين و ويرايش آن همراه بود، براى  تأمل بيش

مخاطبان بسيار مفيدتر بود.
ــاخصة فناورى،  ــت اينكه، ش نكته اى كه حائز اهميت اس
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همكار عنوان كتاب
نويسنده

سال  
نشر

تعداد 
مخاطبان كتابصفحه

روزآورى
عنوان 
كتاب

غناى 
محتوايى متن 

براساس 
عنوان كتاب

كارآيى متن
براساس 

عنوان كتاب

لوح 
فشرده
ضميمه

شناخت و 
 پياده سازى 

كتابخانه هاى 
ديجيتال

كتابداران و 1385114_
دارد*****اطالع رسانان

ابزارها و 
مهارت هاى 

جستجو در وب

شهرزاد 
138588نياكان

كتابداران و 
اطالع رسانان 
پژوهشگران و 
محققان علوم 

مختلف صاحبان 
سايت هاى 

اينترنتى

دارد*******

آشنايى با 
نرم افزارهاى 

كتابخانه اى
كتابداران و 1384149ـ

دارد****اطالع رسانان

كامپيوتر براى 
كتابداران و 
اطالع رسانان

محمد 
آباقرى

چاپ 
اول 

 1383
چاپ 
دوم 
1385

كتابداران و 287
دارد****اطالع رسانان

آموزش 
كامپيوتر 

از مبانى تا  
اينترنت

1383287ـ

مبتديانى كه 
مى خواهند كار با 
كامپيوتر را آغاز 

كنند

ندارد***

ــت، پس الزم  ــريع و تغييرات پى درپى اس ــدى س روزآم
است كه وى با شناسايى تغييرات فناورى هايى كه براى 
پيشرفت كتابداران و اطالع رسانان به معرفى آن پرداخته 
ــار چاپ هاى  ــبت به ويرايش كتاب ها و انتش ــت، نس  اس

بعدى اقدام كند.

پى نوشت ها :
1. tayarani_etr@yahoo.com 

2. ACM

3. RFP

4. RSS

5. Google

6. Hyahoo

7. MSN

8. Fast search

9. HotBot

10. Lycos

11. Dmoz

12. OPAC

13. Word

14. Input

15. Process

16. Out put

17. IE

18. e-mail

19. ICDL

گفتارهايي در علم كتابداري و اطالع  رساني


