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 پنج قانون جدید کتابداری
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 به گذشته افتخار کنید و آینده را بیافرینید .5

 

 

 

 کتابخانه در سازی پیاده برای نوآورانه فناوریده 
 آینده

 

 داده تولید مردم های فعالیت ترین اساسی ، تکنولوژیکی های پیشرفت همه کنار در:بزرگ های داده -1

 کتابداران برای واقعی مزیت یک تواند می بزرگ های داده تحلیل و تجزیه و ذخیره. است همیشه از بیشتری های

 از وانت می چگونه .ببرند را استفاده بهترین اطالعات عظیم منابع این از تا دارند را الزم دانش و مهارت آنها زیرا باشد

 ذهن رد بیشتر اطالعات به دستیابی با توانند می بزرگ های داده کرد؟ استفاده ها کتابخانه توسط بزرگ های داده

 ها ابخانهکت در بزرگ های داده از استفاده مورد در میس جینی. بخشند بهبود کلی طور به را کتابخانه فعالیت ، کاربر

 ، کنند ادهاستف مشتریان به بهتر دستیابی برای مشتری اصلی هوش از توانند می ها کتابخانه" که کند می تأکید ،

 همه به. مانندب پذیرتر انطباق و تر پذیر انعطاف و کنند پیدا تر مناسب ارتباطی و کنند برقرار جامعه با بهتری ارتباط

 داده زا ، فردی خواسته هر بر مبتنی منابع و مطالب ارائه با توانند می ها کتابخانه ، این بر عالوه " محیط تغییرات

 به وطمرب مسائل باید ها کتابخانه ، حال عین در اما. کنند استفاده شخصی کاربری تجربه یک ایجاد برای بزرگ های

 .بگیرند نظر در شخصی اطالعات به دسترسی هرگونه با را خصوصی حریم



 مصنوعی هوش -2

 در رازی نیست نگر آینده فناوری یک دیگر مصنوعی هوش ، همه های دستگاه در الکسا و سیری از استفاده با امروزه

 از سیاریب وجود با" ، کند می تأکید وایتهایر کریستین که همانطور. شود می بیشتر و بیشتر ما روزمره های فعالیت

 مصنوعی هوش که برسد نظر به تواند می ، است متمرکز کاربر به اطالعات ارائه در که مصنوعی هوش های برنامه

 می ها کتابخانه. انسان نه است مصنوعی هوش": افزاید می وی ، حال عین در اما. "است چالش یک ها کتابخانه برای

 برنامه کلیه به هوشمند سمت یک افزودن.،". کنند متصل دیگر افراد با تر مهم همه از و اطالعات به را مردم توانند

 ستا آنها نیازهای با سازگاری و کاربر رفتاری الگوهای درک برای واقعی فرصت یک کتابخانه در موجود کاربردی های

 blockchain فناوری-3

 و یشترب قدرت کوین بیت زیرا ، است بوده گذشته سال در ها فناوری برانگیزترین بحث از یکی بالکچین فناوری

 معامالت سوابق که دهد می نشان را غیرمتمرکز داده پایگاه یک Blockchain فناوری. است کرده کسب بیشتری

 وشر یک این ، بنابراین. دارد می نگه ، است مشاهده قابل شبکه درون که کسی هر برای را مستعار نام دیجیتالی

 فوق سیستم یک ساختن برای تواند می" blockchain فناوری .است ها داده ذخیره و آوری جمع برای جدید

 و ها هکتابخان های شبکه اتصال ، دیجیتال اول فروش مالکیت و حقوق پیگیری ، ها کتابخانه برای پیشرفته داده

 ". جامعه بر مبتنی اشتراکی و گیری قرض های برنامه از حمایت برای حتی یا "شود استفاده ها دانشگاه

 اشیاء اینترنت-4

 توجه و توجه( IOT) اشیاء اینترنت ، است شده تبدیل ضرورت یک به تجمل یک از بیش اینترنت به اتصال که آنجا از

 و روزمره دستگاههای اتصال امکان به IOT ،( فرکانس-رادیو شناسایی) RFID فناوری مانند دقیقاً. کند می بیشتری

 مقاله عنوان به. شوند می منتقل اینترنت طریق از ها داده ، IOT مورد در فقط اما. دارد اشاره آنها بین داده انتقال

 تفادهاس ردیابی از ، ای کتابخانه های برنامه برای زیادی های فرصت" ، آمریکا های کتابخانه انجمن سایت وب در اخیر

 ، بنابراین. دارد وجود "دیگر موارد و خاص های مجموعه برای رطوبت میزان بر نظارت تا برنامه در حضور و اتاق از

 .دهد ارائه کاربر به را بهتری تجربه ، خود های مجموعه و خدمات سازی غنی با تواند می کتابخانه این

 کتابخانه نشانک های برنامه-5

 هک دهد می ارائه را هایی فناوری از نمونه چند "کتاب دوستانه کتاب" سایت وب در خود مقاله در کوااللزیک پیوتر

 یاد Toout چینی طراحی شرکت یک از جالب دستگاه یک از نویسنده. گیرند قرار استفاده مورد آینده در توانند می

 اربرک فعالیت که است اضافی های ویژگی دارای همچنین اما کند می عمل معمولی نشانه یک عنوان به که کند می

 اربرک به راهنمایی ارائه امکان اما است مفهوم مرحله در هنوز ابزار این کند می تسهیل را کتاب کردن پیدا با رابطه در

 در ابکت یافتن. دهد می ارائه تعاملی روشی به را خود وام فعالیت پیگیری یا یافتن برای نظر مورد کتاب به راجع

 کتاب متس به را کاربر بتواند که عملکردی بنابراین ، است تالش یک کاربران از بسیاری برای هم هنوز کتابخانه داخل

 .است مشکل این سریع رفع ، کند هدایت

 برنامه و متمرکز کاربری رابط-6

 ازیب یک این آیا که این. است کاربر و سیستم بین شخصی تعامل کتابخانه خدمات آینده های دیدگاه از یکی

 ها فحهص روی که دیجیتالی های نمایشگاه ، شود می بینی پیش اتاق کف با کودکان تعامل برای که است تعاملی

 تاطالعا از مختلفی انواع ارائه برای توانند می که هستند ها کتابخانه در بزرگ های صفحه ، شوند می داده نمایش

 که هساد نمایش یک یا خاص های کتاب کردن پیدا برای بخش الهام کاربران به همچنین و گیرند قرار استفاده مورد

 تفادهاس کاربر برای دیجیتالی تجربه ایجاد برای فناوری از توانند می ها کتابخانه ؛"سلفی" گرفتن دهد می اجازه

 برای جدید روشی ، است کرده ایجاد را "Unstacked" اخیراً کوئینزلند ایالتی کتابخانه ، مثال عنوان به.کنند

 وضیحت جدید پروژه درباره بیشتر ، پرینچ با خود مصاحبه در کاول جین. ایالتی کتابخانه مجموعه دیجیتالی تجسم

"Unstacked" فهرست در جستجو هنگام را کاربران واقعی زمان در جستجو تا شود می روز به مداوم طور به 

 کی اینکه مگر اما ، است شده پنهان مجموعه این در که دارد وجود انگیزی شگفت مطالب".: کند منعکس کتابخانه

 در موجود موارد بصری ویترین این ".است مانده پنهان محتوا این ، بپردازد آن جستجوی به خاص طور به کاربر

 نکاربرا این که است امید و رسانی روز به حال در مداوم طور به و است شده تنظیم کاربر توسط کتابخانه مجموعه

 .باشد مجموعه این تر گسترده کشف برای کاربران بخش الهام و انگیزه

 افزوده واقعیت-7



 ات پزشکی از مختلف های حوزه در آن استقرار به نسبت مردم و است فناوری دنیای در داغ موضوعی افزوده واقعیت

 می یبترک واقعیت با را دیجیتال و نکرده سازی پیاده نیز ها کتابخانه در را آن چرا بنابراین. هستند کنجکاو بازی

. کند می ها کتابخانه برای مناسب را آن که است چیزی ، دارد وجود حاضر حال در آنچه تقویت در AR کنیم؟توانایی

 است شده ارائه بریتانیایی شرکت یک ، SolUS توسط افزوده واقعیت از ها کتابخانه از استفاده چگونگی از نمونه یک

 یم تغییر را کتابخانه خدمات با کاربران تعامل نحوه و دهد می ارائه ها کتابخانه برای را دیجیتالی های حل راه که

 انگلستان سراسر در تابستان خواندن های چالش در Mythical Maze دیجیتالی افزوده واقعیت برنامه. دهد

 ناوریهایف از دیگر یکی است شده استفاده تابستانی تعطیالت در خواندن های مهارت بهبود در کودکان به کمک برای

 می امکان کاربران به librARi.است librARi نام به تصویر بر مبتنی افزوده واقعیت برنامه یک ، شده ذکر جالب

 و یفیزیک فضای در ها کتاب سازی بومی بر مبتنی برنامه مفهوم کل. کنند جستجو AR تعامل با را هایی کتاب دهد

 .است مرتبط های کتاب کشف

 چاپی کتابهای برای دیجیتال های رابط -8

 اشیاء مورد در وقتی خصوصاً ، هستیم آن انتظار در صبرانه بی ما همه که است تحولی دیجیتال با واقعی از ترکیبی

 همه ردنک برجسته عملکرد و الکترونیکی کتاب "یافتن" و "کپی" کارکردهای عاشق همه. کنیم می صحبت بدنی

 لیتقاب کلیه و است شده تهیه فوجیتسو توسط که است ای اولیه نمونه FingerLink.هستند اسناد مهم های گزیده

 دهد می تشخیص را کند می لمس را آنچه و کاربر انگشتان این کند می فراهم چاپی کتاب یک در را دیجیتالی های

 به را آن و کرده انتخاب را خود نظر مورد از بخشی توانند می آن در که کند می ایجاد تعاملی لمسی صفحه یک و

 .دهند انتقال ، کرد پردازش توان می که جایی ، دیجیتالی صورت

 

 راننده بدون اتومبیل-9

 همه دنش بزرگ هنگام که هستند تخیلی علمی های فیلم از تصویری فقط راننده بدون های اتومبیل رسد می نظر به

 راننده دونب که ای نقلیه وسایل ، "کتابخانه نوظهور فناوری" کتاب نویسنده ، یونر آیدا گفته به اما. ایم دیده را آنها

 کتابداران.ندباش برخوردار آینده در ها کتابخانه برای باالیی اهمیت از توانند می کنند سفر مقصد بین بتوانند انسانی

 را ودخ شغل خواهند می و بیاموزند رانندگی بدون نقلیه وسایل مورد در خواهند می که کارکنانی به منابع تأمین با

 ارک نیروی های آژانس و شرکتها ، مدارس با توانند می ها کتابخانه. دارند مهمی نقش کنند دنبال ها زمینه این در

 تفرص ، کارورزی چیدن قبیل از را مختلفی امکانات و کرده مشارکت ، هستند تکنولوژی این گسترش حال در که

 در آوری فن این از اطالع برای آموزشی های کارگاه یا و میزبان شغلی های نمایشگاه ، آموزان دانش برای مربی های

 .دهند قرار کاربران اختیار

 سرنشین بدون هواپیماهای-01

 فن افزودن با چه. است امروزه علم در دیگری جدید روند ، شوند می کنترل دور راه از که پرواز کوچک دستگاههای

 ار پهپاد از استفاده و ساخت توانند می آن در که کاربران برای هایی کارگاه ایجاد با چه و کتابخانه در جدید آوری

 بدون هواپیماهای از توان می ، این بر عالوه.شوند مند بهره آن استفاده مزایای از توانند می ها کتابخانه ، بیاموزند

 ، است کرده ذکر خود مقاله در پیوتر که همانطور یا ها داده آوری جمع ، کتابخانه برای محتوا ایجاد برای سرنشین

 به. ردک استفاده ندارند را کتابخانه به مراجعه امکان که کتابخانه کاربران برای خدمات ارائه برای توان می را پهپاد این

 .کتابخانه با طوالنی مسافت دلیل به یا ناتوانی دلیل

 استارتاپ. ها کتابخانه در تنها نه ، افتد می اتفاق حاضر حال در کتاب تحویل اما! است ممکن غیر کنید می فکر

 انجام زوکال نام به کتاب اجاره سرویس یک برای کتاب تحویل زمینه در را خود تظاهرات اولین Flirtey استرالیا

 الشت با خواهند می کاربران که عصری در اما باشد زیاد خیلی کتابخانه یک برای است ممکن سرویس این. است داده

 ستردهگ های پیشرفت.کنید فکر که باشد داشته را آن ارزش شاید ، باشند داشته خود دسترس در را چیز همه کمتری

 تجربیات برای خوبی اضافی موارد تواند می که است انجام حال در و انجام حال در که دارد وجود فناوری زمینه در ای

 .باشد محلی کتابخانه در کاربر

 

-https://princh.com/8-technologies-to-implement-at-the برگرفته از سایت :

library-of-the-future/#.XUFGs44zbIU 



 

 

 

 

 

 


