
 

 پارس آررخشنرم افزار کتابخانه دیجیتال معرفی 

 

٘شْ افضاس وتاتخا٘ٝ دیجیتاَ ؿشوت پاسع آرسخؾ پایٝ ٚ اػاع اسائٝ خذٔات سا تا تٛجٝ تٝ ٘یاصٞای 

فشدای واستشاٖ تٙا ٌزاسدٜ اػت ٚ اسائٝ دٞٙذٜ خذٔات وتاتخا٘ٝ ای لذستٕٙذ ٚ جأغ تشای جأؼٝ 

ٞای اطالػاتی ٚ تٟشٜ تشداسی ٔٙاػة اص تىِٙٛٛطی ٞا اػتفادٜ وٙٙذٜ ٚ ٞذایت آٟ٘ا تٝ ػٛی دسٚاصٜ 

 تٝ ٔٙظٛس ا٘تماَ اطالػات دس اػشع ٚلت ٚ تٟتشیٗ ؿیٜٛ دػتشػی تٝ اطالػات اػت.

آرسخؾ فشایٙذٞای ٔختّف وتاتخا٘ٝ ای دیجیتاَ، اِىتشٚ٘یه ٚ ٞٛؿٕٙذ سا تحت پٛؿؾ لشاس ٔی 

دس ٘شْ افضاس آرسخؾ پیؾ تیٙی ؿذٜ ٜٚ تشایٗ فشایٙذٞای آسؿیٛ، دس ػطح ٔشاوض آسؿیٛ الدٞذ. ػ

سػا٘ی،  اطالعاػت. اص ایٗ سٚ تٝ ػٙٛاٖ یه ساٞىاس جأغ ٚ یىپاسچٝ دس ػطح وتاتخا٘ٝ ٞا ٚ ٔشاوض

ػاصٔاٖ ٞا ٚ ٟ٘ادٞای ٔتٛػط ٚ تضسي تٝ صٛست ٔتٕشوض، ٘یٕٝ ٔتٕشوض ٚ غیشٔتٕشوض ٘صة، ساٜ 

ؿذٜ اػت. ا٘ذاصی ٚ ػّٕیاتی  

 ٚیظٌی ٞای ا٘حصاسی آرسخؾ

 تشاػاع اطالػاتاخت اػتا٘ذاسد رخیشٜ ػاصی صیشػMARC 

 چٙذ صتا٘ٝ تٝ طٛس ٕٞضٔاٖ ٚ تٝ صٛست یىپاسچٝطالحٙأأىاٖ تٟشٜ تشداسی اص چٙذ اص ٝ 

 ٔا٘ٙذ ستثٝ تٙذی ٘تایج ٚ پٛیایی  طالػاتتٟشٜ ٔٙذی اص ٔٛتٛس جؼتجٛی لٛی دس اؿاػٝ ا

 فیّذٞای جؼتجٛپزیش

 ساٞثشٞای ٘ٛیٗ جؼتجٛ ٔا٘ٙذ جؼتجٛی فاصی (FUZZY) ( ٔجاٚستی ٚproximity) 



 پٛؿؾ وّیٝ فشایٙذٞای وتاتخا٘ٝ اِىتشٚ٘یه ٚ دیجیتاِی ٔثتٙی تش ٚب 

  پـتیثا٘ی اص رخیشٜ ػاصی ٔٙاتغ تٝ دٚ صٛست فایُ ػیؼتٕی ٚ یا پایٍاٜ دادٜ تٝ اصای ٞش

 ٔٙثغ تٝ ا٘تخاب واستش 

  ت دس ٕ٘ایؾ یجاد ٔحذٚدی)اأىاٖ تً ٌزاسی سٚی فایُ ٞای صٛتی، ٚیذئٛیی ٚ ٔتٙی

 (تخـی اص ٔحتٛا

  جؼتجٛی تٕاْ ٔتٗ تا لاتّیت ٞای ٚیظٜ ٔا٘ٙذ أىاٖ تؼییٗ دأٙٝ جؼتجٛ ٚ ٘حٜٛ دس ٘ظش

 ٌشفتٗ اػشاب ٚ واساوتشٞای ٚیظٜ

  اصطالحٙأٝجؼتجٛی ٔفٟٛٔی تا اػتفادٜ اص  

  أىاٖ وذٌزاسی ٚ طثمٝ تٙذی اػٙاد آسؿیٛی تشاػاع ػاختاس ػّؼّٝ ٔشاتثی پٛیا 

 تیٗ ٘شْ افضاسٞای ٘إٍٖٞٛ اطالػات ٛیٝتثادَ دٚػ 

 اطالػاتیات یه فیّذ تا حفظ پٛیایی ٚ ؿٙاٚسی فیّذٞای یأىاٖ تؼییٗ خصٛص 

 :فشایٙذٞای تحت پٛؿؾ 

 ٔذیشیت ٔاسن 

  ٖٔذیشیت واستشا 

 ٌضاسؽ ػاص پٛیا 

 Z39.50 (Server/Client) 

 پایٝ الػاتٔذیشیت اط 

 ػاصٔا٘ذٞی 

  َٔذیشیت ٔٙاتغ دیجیتا 

  (واستاتُ)ٔذیشیت ٌشدؽ واس 

  أا٘ت 

 ٔذیشیت ٚ واسدوغ پیایٙذٞا 

  الحٙأٝاصطػفاسؿات 



  آسؿیٛ تخصصی 

  ٘ظشػٙجی 

  پشػؾ ٚ پاػخ 

 تا٘ه جا٘ثی 

 ٔثادِٝ ٚ اٞذا 

 ٔذیشیت ٌاِشی 

  تاصٜ ٞا 

  جؼتجٛی فشاٌیش 

 جؼتجٛی ٔذاسن 

 َجؼتجٛی ٔٙاتغ دیجیتا 

 ٗجؼتجٛی تٕاْ ٔت 

 وتاتخا٘ٝ ؿخصی 

 خشٚجی ٞای تخصصی 

 ٚسٚدی ٚ خشٚجی اػتا٘ذاسد 

 ٌضاسؽ ٌیشی آٔاسی 

 :برتری های کتابخانه دیجیتال       

 فراینذهای تحت وب

 الحٙأٝاصط 

 ٗجؼتجٛی تٕاْ ٔت 

 ٛأذیشیت ٔحت 

 

 ستانذاردهاا



 َوتاتـٙاختی، ٔؼتٙذ ٚ سدٜ تا ٘شْ افضاسٞای  اطالػات (ٚسٚدی ٚ خشٚجی اػتا٘ذاسد)تثاد

   UNIMARC ٚ USMARC ٘إٍٖٞٛ تشاػاع دٚ اػتا٘ذاسد جٟاٖ ٔٛجٛد

  َوتاتـٙاختی تا ٘شْ افضاسٞای ٘إٍٖٞٛ  اطالػاتٚسٚدی ٚ خشٚجی اػتا٘ذاسد ( (تثاد

  Dublin Core  ٚ MODSتشاػاع دٚ اػتا٘ذاسد 

 َؼتٙذ تا ٘شْ افضاسٞای ٘إٍٖٞٛ تشاػاع ٔ اطالػات (ٚسٚدی ٚ خشٚجی اػتا٘ذاسد)تثاد

  MADS اػتا٘ذاسد

  9072پـتیثا٘ی اص لاِة ٞا ٚ ٔجٕٛػٝ ٘ٛیؼٝ ٞای اػتا٘ذاسد، ؿأُ اػتا٘ذساد ISO ،XML 

 ،iso8859 

  اػتا٘ذاسدunicod 

 ٓٔذیشیت فشایٙذ ػیؼت 

 واستشد پزیشی 

 ػفاسؽ ػاصی ٔحیط واسی 

  ٝ٘ٔحیط واستشی چٙذصتا 

 سػا٘ی تحت ٚب  طالعساٞثشی ٚ ا 

 واستشپؼٙذ تٛدٖ ٚاػط واستشی 

  دػتشػی ػشیغ ٚ آػاٖ تٝ أىا٘ات ٚ ٔٙاتغ 

 تؼأُ اص طشیك Email : ٘ظشػٙجی، ٘مذ 

 أٙیت 

 ا٘تماِی دس ػطح وتاتخا٘ٝ دیجیتاَ  طالػاتأٙیت ا 

 ثثت log  ٖواسوشد واستشا 

  پـتیثا٘ی اص تٛصیغ ػشٚیغ ٞا سٚی ػشٚسٞای ٔتؼذد 

 ت ٞا تا تٛجٝ تٝ ػطح دػتشػی واستشاٖ أىاٖ وٙتشَ فؼاِی 

 أىاٖ تؼییٗ ػطٛح دػتشػی تٝ واسوشدٞای ػیؼتٓ ٔثتٙی تش ٘مؾBased Role)) 



 أىاٖ تؼییٗ ػطٛح دػتشػی تٝ اطاِؼات ٚ ٔٙاتغ دیجیتاَ ٔثتٙی تش ٌشٜٚ ٞای واستشی 

 أٙیت دس دػتشػی تٝ ٔٙاتغ دیجیتاَ صٛتی ٚ تصٛیشی اص طشیك Streaming  

 ػتشػی تٝ ٔٙاتغ دیجیتاَ ٔتٙی اص طشیك ٔحذٚدیت دس ٕ٘ایؾ صفحٝ تٝ أٙیت دس د

 ٚ ٍٞٙاْ تٛسق دس ٔتٗ watermark صفحٝ ٚ

 ٚ دا٘ؾ الػاتسٚؽ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ دػتیاتی تٝ اط


