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مقدمه
رباتيک دانشی است که به عنوان يکی از زمينههای اصلی کاربرد هوش مصنوعی محسوب میشود .چنانکه با بهرهگيری
از امکانات هوش مصنوعی به دو صورت طراحی ،کنترل و کاربرد ربات در بسياری از علوم کاربردی و خدماتی تغيير
چشمگيری مشاهده شده است .در اصل طراحی انواع مختلف رباتها به مهندسی مکانيک مربوط است ،اما کنترل آن نياز
به رويکردی بين رشتهای دارد؛ از اين رو علوم بسياری به منظور ارتقاء و بهبود در وضعيت و جايگاه خود در اين امر دخيل
بودهاند (ميشرا.)8554 ،3
بنيان هوش مصنوعی ،توسعه عملکردهای رايانهای مشابه عملکردهای هوش انسانی مثل استدالل ،تعامل،
يادگيری و حل مسئله است و به طور کل اهدافی چون ،انسانی فکرکردن ،انسانگونه عمل کردن ،منطقی فکر کردن و
منطقی عمل کردن را برای هوش مصنوعی برشمردند (ديلمقانی3141 ،؛ مک کارتی )8552 ، 8که به سرعت ،پس از
بحث و جدل پيرامون عوامل هوش مصنوعی ،رايانهها به کمک ريز پردازندهها و ميکروپروسسورها 1آمده و با ترکيب اين
دو ابزار قدرت مند برای سرعت بخشيدن و بهبود در عمليات ،يکی از بحث انگيزترين و پرطرفدارين ابزارها به نام «ربات»
يا بازوی ماشينی را خلق نمودند (سيروس.)3100 ،
رباتها تنها برای نظامهای پيچيده طراحی نمیشوند بلکه برای عمليات و امور سادهتری برگزيده شده تا جايگزينی
برای نيروی انسانی و سرعت بخشيدن به فرايند و روند کار يا توليد باشند .از اين رو در سالهای اخير نه تنها کارخانجات
و صنايع توليدی و علم پزشکی بلکه کتابخانهها و مراکز فرهنگی به عنوان سازمانهای ارائه دهنده خدمات در انديشه
بهرهگيری از اين ابزار مدرن برای تسهيل و تسريع در امر ارائه خدمات بهينه هستند (محبعلی.)3128،
در صورت بهرهگيری از اين حوزه ،کتابداران و کارشناسان علم اطالعات و دانششناسی میتوانند در بهبود ارتقاء
سطح خدمات فنی و عمومی و ارائه خدمات به مراجعان نقش بسيار تأثيرگذاری را ايفا نمايند .وارد شدن زمينه شگفتآور
هوش مصنوعی در علوم رايانه نويد تحوالت بسياری را در نوع ارائه خدمات کتابداری و اطالعرسانی میدهد .برای اين
که بتوانيم زمينههای کاربردی هوش مصنوعی را در کتابخانهها متصور شويم بايد ماهيت ،مسائل اساسی و موانع توسعه
اين نظام و سيستمها را در کتابخانهها بشناسيم .از طرفی بايد بتوانيم آنها را با خدمات سنتی کتابخانه تطبيق دهيم ،به
طوری که در نهايت هم کاربران و هم کارشناسان اطالعرسان از مزايای فناوری جديد بهرهمند شوند (فالح و شيرزاد،
.)3113
در دنيای فناوری امروز ،کتابخانهها باتوجه به تغيير در سبک ارائه خدمات خود و حرکت از شيوههای سنتی به سوی
شيوهای نوين ،استفاده از فناوری رباتيک را مورد توجه قرار دادهاند .کتابخانه آستان قدس رضوی نيز با توجه به اين که
همواره سعی بر آن داشته است که با فناوریهای روز دنيا همگام باشد .با توجه به جايگاه کتابخانه آستان قدس رضوی
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در ميان کتابخانههای اسالمی و همچنين حجم منابع در دسترس و خدمات گستردهای که ارائه مینمايد ،امکان استفاده
از اين فناوری مورد توجه قرار گرفته است .اين امر نيازمند بررسی همه جوانب و تجربه کتابخانههای ديگر در استفاده از
اين فناوری است .مقاله حاضر با هدف مرور تجربه کتابخانههای استفاده کننده اين فناوری ،سعی در ارائه نتايج به دست
آمده از اين بررسیها جهت تصميمگيریهای بعدی دارد.

پیشینه نظری
علم رباتيک در بسياری از زمينههای فعاليتهای کتابخانهای کاربرد دارد و تاکنون مقاالت مروری و پژوهشی مختلفی به
اين موضوع پرداختهاند و کاربردهای گوناگون استفاده از علم رباتيک در کتابخانهها را مورد بررسی قرار دادهاند .در ادامه
مهمترين مقاالت پژوهشی در اين موضوع معرفی میشوند.
پروفسورپابيل 3در مقالهای که شاگردانش در سال  8550منتشر نمودند يکی از ويژگیهای ربات کتابخانهای را
وجود دوربين و گيرندههای حسی و دريافتی معرفی میکند؛ به گونهای که ربات سيار و متحرک با استفاده از سنسورهای
مسيرياب بتواند کتاب را در قفسهها سرجای خود قرار داده و يا انتخاب کند .يعنی با استفاده از دوربينهای حساس فرايند
شناخت و تطبيق کتاب را به راحتی انجام دهد ،همچنين زمانی که درخواست ارائه کتابی را دريافت میکند ،نرمافزار
صداشناسی آن ،از طريق کد رده بندی کتاب که در پايگاه دادهای موجود میباشد ،عنوان مورد نظر را پيدا میکند؛ سپس
به جستجو در پايگاه دادهای میپردازد تا شناسايی کند که بايد به سراغ کدام کتاب در قفسه کتابها برود .به طور کل
ربات با کمک سنسورهای مادون قرمز برای رسيدن به قفسه کتاب جهتيابی کرده و کتب را از شعاع چهار متری اسکن
میکند .زمانی که ربات به محل کتاب میرسد ،شروع به استفاده از دوربينهای خود میکند ،او باحرکت بازوی خود که
دوربين در آن قرار دارد از قفسه کتاب عکس میگيرد سپس با پردازش تصوير و با استفاده از تصويرشناسی بصری
میتواند عنوان کتاب را خوانده و از محل آن مطلع گردد .ربات بايد با علم به اين که کتاب در کجا قرار دارد ،کتاب را
برداشته و از قفسه خارج نمايد که اين عمليات نيازمند طراحی سرانگشتان خاص با ناخنهای بلند است .پروفسور پابيل و
گروهش پس از چند سال تحقيق در جنبههای مختلف رباتيک برای ارائه خدمات با هدف بهبود قابليتهای آن اميدوارند
که پيشرفتهای قابل توجهی از نسل رباتهای متحرک ،برای به کار گرفتن آنها در کتابخانهها ،موزهها و بيمارستانها
با استفاده از باالترين تکنولوژی که ترکيبی از مسيريابهای سنسور محور به همراه رابط کاربر پيشرفته است بتوانند هر
مانع و مشکلی را برطرف نمايند.
پروفسور آسی 8و گروهی از دستيارانش با ارائه مقالهای در سال  8530هدف از تحقيقات گسترده خود را برای ايجاد
يک ربات کتابدار در يک کتابخانهای با  32555موجودی به همراه کتابداران متخصص و کارشناس،کمک به جستجوی
خودکار و مرتب نمودن کتب و منابع اطالعاتی در قفسهها به همراه کمک به کتابداران در يافتن کتب و به طور کلی
1. Pobil
2. Assi.Professor, Department of ECE,SNS College of Engineering, ,Coimbatore
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برای سيستم موجودی کتابخانه بيان نمودند .چنان که ربات مذکور با استفاده از آخرين فناوریهای مدرن مانند
سنسورهای عملکننده برای پيگيری ترتيب کتب در قفسه و دريافت دادهها به سراغ کتاب مد نظر رفته و از طريق سه
ابزار مدرن از جمله :بارکد خوان 3فرستنده و گيرنده و زنگ اخبار يا زنگ خطر که در ربات طراحی شده است به جستجوی
هدف میپردازد .همچنين از تکنولوژی  RFIDبه همراه تگها از امکان فيزيکی کتب و اعمال وجين و قابليت رديابی
کتب ميان اعضاء به وسيله ربات مورد نظر میتوان بهره جست.
جيانگ هوانگ 8و همکارانش از دانشگاه سنگاپور در سال  8530در کنفرانس بين المللی  IEEEرباتهای هوشمند
و سيستمهای ( )IROSمرکز کنگره هامبورگ ،با ارائه مقالهای به معرفی يک ربات کتابدار با نام  AuRoSSکه میتواند
به صورت هوشمند در شب فعاليت خود را در کتابخانه آغاز کند ،پرداختند .در واقع اين فناوری ربات با اسکن کردن عطف
کتابها و قفسهها شروع به جمعآوری اطالعات میپردازد و با ارسال آنها به سامانهای خاص در کتابخانه ،کتابدار را از
نبود بعضی از کتابها و همچنين قرار گرفتن کتب در محل غيرمرتبط کتابخانه مطلع میکند .اين ربات اطالعات مرتبط
به کتابها را با کمک تگهايی به نام «تشخيص فرکانس راديويی »1که روی کتابها قرار گرفته ،جمعآوری میکند.
ربات کتابدار با داشتن ليزر و حسگرهای فرا آوايی ،میتواند عمل اسکن را با دقت باال در ميان قفسههای کتابخانه انجام
دهد .با به کارگيری اين ربات میتوان نظم بيشتری در کتابخانه ايجاد کرد و با توسعه  ،AuRoSSمیتوان سامانه وای
فای ،بلوتوث و دوربين روی آن نصب کرد.

تصویر  .1ربات AuRoSS

نگويان 0و همکارانش در پژوهشی که در سال  8530انجام گرفت کاربرد دست در تعامل و تبادل اطالعات بين
انسان و ربات را بررسی نمودند .اين پژوهش ابتدا از طريق دست ساخته شده پژوهشگران انجام گرفت و در مرحله بعد،

1. Barcode Reader
2. Zhiyong Huang
)3. Radio Frequency Identification(RFID
4. Nguyen
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کاربران واقعی کتابخانه در اين پژوهش همکاری کردند .اين طرح باعث ايجاد روابط دوستانه بين انسان و ربات و ايجاد
تعامل بيشتر در محيط کتابخانه و در نهايت موجب رضايت بيشتر کاربران از خدمات کتابخانه قرار گرفت.

تصویر  .5کاربرد دست در ارتباط با ربات

مايانک پاتاک 3و همکارانش ( )8530از طراحی و ساخت روباتی با نام «ربات مديريت کتابخانه »8در کتابخانههای
هند صحبت میکنند که عملکرد آن میتواند عالوه بر حل مشکالت ،يافتن کتاب در زمانی که سيستم جستجوی
رايانهای در کتابخانه وجود ندارد ،يافتن و برگشت کتاب به قفسه و همکاری با کتابداران ،زمانی که تعداد قفسههای
کتابخانه زياد است و صرفهجويی در هزينههای مديريت کتابخانه را انجام دهد.

تصویر  .3ربات تولید شده پاتاک و دیگران

1. Pathak
2. Library management robot
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تال )8585( 3در مقالهای با عنوان «رباتها به کتابخانهها میآيند .آيا کتابداران آماده اسکن هستند؟» آينده استفاده
از رباتها در کتابخانه را بررسی کرده است .اين نوشتار اين پرسش و نگرانی اساسی کتابداران را مطرح کرده است که آيا
کتابداران آماده حضور رباتها در کتابخانهها هستند؟ در اين مقاله  0نوع ربات در کتابخانه شامل ربات قفسهخوان ،8ربات
آنالين ،1ربات انساننما 0و چت ربات 0معرفی شدهاند که هر يک از آنها در جهت سهولت خدمات کتابداران طراحی
شدهاند .در اين صورت کتابداران فرصت دارند تا کارهايی فراتر از قفسهخوانی و جابهجايی کتابها را انجام دهند .پس
رباتها میتوانند در کنار کتابداران قرار بگيرند و کارهای سختتر را انجام دهند و باعث افزايش عملکرد کتابخانه شوند.
عاصمی ،0کو 2و نوکاريزی ( )8585در مقاله «کتابخانههای هوشمند :مروری بر سيستمهای خبره ،هوش مصنوعی و
ربات» به بررسی مقاالت مرتبط با کتابخانههای هوشمند پرداختند .يافتهها نشان میدهد سيستمهای اطالعاتی کنونی
پتانسيل بااليی برای بهبود هوش مصنوعی و ارتقاء فناوری در کتابخانهها را دارند .با توجه به نوع خدمات در کتابخانهها
که شامل خدمات فنی و عمومی است ،هر دو دسته میتوانند از سيستمهای هوشمند ،برخوردار شوند .مقاالت بررسی شده
نشان میدهند در فعاليتهايی مانند نمايهسازی ،خدمات مرجع ،ذخيره و بازيابی اطالعات و ميز امانت از سيستم هوشمند
استفاده شده است .هرچند سادهترين روش استفاده از رباتهای کتابدار برای شناسايی و جايگزينی کتابهای موجود در
قفسه است.
هايو )8585( 4در مقاله «ايدهپردازی و به کارگيری ربات هوشمند در بخش فهرست موجودی کتابهای کتابخانه:
مطالعه موردی کتابخانه دانشگاه کشاورزی چين» به بررسی مسير پيشرفت کتابخانه از وضعيت دستی به وضعيت
هوشمند پرداخته است .در اين مقاله استفاده از بارکد ،آر.اف.آی.دی و قفسههای هوشمند در کتابخانه جديد دانشگاه
کشاورزی چين بررسی میشود .سه روش ذکر شده به عنوان روشهای هوشمندسازی کتابخانه معرفی شدهاند.
بر اساس مقاالت معرفی شده ،رباتهای کتابخانهای در فعاليتهايی مانند چيدمان و جستجوی کتاب از قفسه،
بيشتر از ديگر موارد مورد استفاده قرار میگيرند.

مزایای استفاده از علم رباتیک در کتابخانهها
بهرهگيری از ربات ،منافع بسياری به دنبال دارد چنانکه يک ربات میتواند معموالً کار  1تا  0نيروی انسانی را به تنهايی
انجام دهد و در مقابل هزينه مستقيم نيروی کار کاهش چشمگيری میيابد .رباتها میتوانند در محيطهای نامناسب

1. Tella
2. Shelf-reading robots
3. Telepresence robots
4. Humanoid robots
5. chatrobot
6. Asemi
7. Ko
8. Hao yu
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بدون هيچ مسئلهای کارکنند و در هزينههای فراهم سازی يک محيط مطلوب کاری ،مانند نور ،گرما ،سرما ،ايمنی و غيره
صرفه جويی میشود ،از جمله مزايای استفاده از علم رباتيک شامل موارد زير است:
افزایش بهرهوری :رباتها در شرايط خطرناک و سخت کارها را چندين برابر خيلی سريعتر از نيروی انسانی انجام
میدهند.
افزایش کارائی :برای انجام کارها و فعاليتهای تکراری استفاده از ربات باعث کاهش در تعداد نيروی انسانی
است بدون يک لحظه احساس خستگی و کسالت و کندی در کارها ،امور يکنواخت و با دقت انجام میشود و يک ربات
هرگز مريض نشده و يا اعتصاب و شکايت يا تقاضای افزايش حقوق و مرخصی نمیکند؛ به همين دليل هر روز به
مقبوليت و استقبال از رباتها افزوده میشود.
بهبود در کیفیت کار :استفاده از رباتها باعث افزايش کارائی و بهرهوری کارکنان شده و همچنين باعث ايجاد
فرصت بيشتری برای عرضه خدمات بهتر به مراجعان و مشتريان میشود (محبعلی.)3128 ،
امروزه رباتها نقش مؤثر و چشمگيری در فعاليتهای کتابخانهای به عهده دارند .يک گروه تحقيقاتی مربوط به
ربات ها در دانشگاه جائوم آی در اسپانيا کار بر روی تشکيل يک کتابخانه رباتی را شروع نمودند که حاصل تحقيقات و
بررسیهای به عمل آمده ،رباتی به نام  Jaumاست .اين ربات در آزمايشگاه هوش رباتيک اين دانشگاه به وسيله گروهی
از پژوهشگران با سرپرستی پروفسور پابيل ساخته شده است.
ربات مورد نظر ،دارای ويژگیهايی است که اين قابليتها و توانمندیها عبارتند از:
 -3بينايی :اين ربات با دارا بودن دوربينها و سنسورها قابليت مسيريابی در داخل کتابخانه با سيستمهای باز و بسته
را داراست.
 -8تشخيص کتابها (با دوربين) :اين ربات دارای قابليت تشخيص و تميز دادن کتابها از يکديگر به کمک
دوربينهاست.
 -1کار شبانهروزی :اين ربات عالوه بر فعاليت در ساعتهای اداری ،قابليت فعاليت و تشخيص کتابها در شب را
نيز داراست که موجب صرفهجويی زيادی در زمان میشود.

تصویر  .5ربات کتابدار
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 -0بازوهای متحرک :اين ربات دارای دو بازوی متحرک است که قابليتهای برداشتن کتابها از قفسه ،گذاشتن
کتابها در قفسه مورد نظر ،جابهجايی کتابها و مرتب کردن کتابها را امکان پذير میسازد.
ديلمقانی ( )3141در مقالهای دو ربات کتابخانهای در کتابخانههای ويسپورت و کاليفرنيا را معرفی میکند .کتابخانه
عمومی ويسپورت در امريکا با رباتی انساننما به نام  NAOبا يک برنامهنويسی کامل برای ايجاد مهارتهای زيادی از
جمله ربات متحرک و جابهجاگر با کمک مدير اجرايی کتابخانه ديجيتال؛ هدف خود را تبديل يک کتابخانه عمومی به
وسيله رباتها اعالم نمود .کتابخانه ويسپورت با همکاری شرکت گوگل به طراحی رباتهايی پرداخت که در سراسر
جهان به ويژه در موزهها و مدارس قابل استفاده است .اين ربات میتواند با تشخيص چهره و صدا و همچنين کمک از
سنسورهای لمسی و احساسی در پيشبرد اهداف کتابخانهها کمک شايان توجهی کند.

تصویر  .0ربات NAO

از نمونههای ديگر ربات کتابدار ،از ربات موجود در کتابخانه دانشگاه کاليفرنيا میتوان نام برد که از آن برای کتب
مخزن و ارائه خدمات به مراجعان استفاده میشود و همچنين ربات دانشگاه جان هاپکينز که برای نسخ خطی قرون
وسطی مورد استفاده قرار میگيرد .ربات دانشگاه شيکاگو و کتابخانه اکستروم دانشگاه لوييزوايل نيز خدمات مشابهی را در
امر بازيابی اطالعات انجام میدهد (ديلمقانی.)3141 ،
به نظر میرسد ،پيادهسازی رباتها در نظر اول غيرممکن باشد اما يک برنامهريزی دقيق و موشکافانه ،مديريت
را قادر میسازد تا برای به حداقل رساندن آثار مشکالت و تنگناهای موجود اقدامات الزم را انجام دهد .چنان که به
منظور اطمينان از موفقيت رباتها فرايند زير میبايد مورد توجه دقيق قرار گيرد.
الف .ارزيابی فرايندهای فعلی :محيط و فضای فعلی و آينده سازمان مورد نظر را میبايست مورد ارزيابی و بررسی
کارشناسانه قرار داد و نيازها و اولويتهای برنامهای شناخته شود .بررسی و شناخت اين نيازها در استفاده از سيستم موفق
نقش اساسی دارد.
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ب .مشخص کردن اهداف بلندمدت :مديريت سازمان میبايست شرايط داخلی سازمان را تجزيه و تحليل ،اهداف
بلندمدت سازمان را مشخص نمايد و در برنامهريزی خود جهت استفاده از ربات ،اين اهداف و چشم اندازها را مد نظر قرار
دهد.
ج .به دست آوردن اطالعات الزم برای حصول اطمينان از خوب به اجرا درآمدن يک نظام رباتيک ،سازمان
میبايست در مورد به وجود آمدن يک محيط ايدهآل اطالعات الزم را جمعآوری و هزينههای دقيق انجام اين کار را
برآورده کند.
د .انتخاب کارشناسان و نيروی انسانی مناسب :جهت کاهش مقاومت مديران و کارکنان در برابر برنامهريزی و به
اجرا درآوردن يک نظام رباتيک میبايد اشخاص مناسب و خوش ايدهای را به کار گرفت .برداشت کارکنانی که جزئی از
فرايند برنامهريزی هستند از تغييرات ناشی استفاده از ربات مهم است .قبل از به کارگرفتن رباتها ،در ضمن نصب و پس
از نصب و راهاندازی رباتها آموزش کارکنان الزامی است.
و در آخر بايد در نظر داشت که بهره گيری و استفاده از کاربرد رباتيک مستلزم تحمل بار سنگين مالی خواهد بود.
مديريت سيستماتيک و مهارت های پشتيبانی مورد نياز است .چگونگی انجام مؤثر کارها برای کاربر و کارکنان نيز مورد
پرسش است .ميزان تعامل کارکنان با رباتها که نياز به يک محيط تعاملی است نيز بسيار مهم است.

کاربرد ربات در کتابخانه آستان قدس رضوی
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی يکی از قديمیترين و بزرگترين کتابخانههای ايران
محسوب میشود .تحوالت مثبتی که در اين سازمان در طول سه دهه گذشته صورت گرفته است ،توانسته آن را از يک
کتابخانه سنتی با حداقل فعاليتها ،به يک کتابخانه ترکيبی 3در حوزه علم اطالعات و دانششناسی ،نسخ خطی ،مرمت،
آرشيو و موزهداری در سطح ايران مطرح نمايد (کريمی.)3118 ،
بر اساس معيارهای مطرح کتابخانههای هوشمند ،کتابخانه آستان قدس رضوی با در نظر گرفتن سه عامل مهم
ذيل در جهت حفظ و بقای خود به عنوان نسل جديدی از کتابخانههای مدرن به دنبال کاربردهای هوش مصنوعی است
که به عنوان ابزاری قدرتمند منجر به تسهيل ،تسريع ،کاهش هزينه و ديگر موارد ،در ارائه خدمات و انجام فعاليتها و
مديريت مؤثر سازمان کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی شود .اين سه عامل عبارتند از:
 .1نوع فناوری به کار رفته در کتابخانه؛
 .5کاربرانی که از اين کتابخانه غنی بهرهمند میشوند؛
 .3کاربردها ،تسهيالت و امکاناتی ويژه که در اين کتابخانه وجود دارد.

1. Hybrid
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تغييرات و تحوالت دهههای اخير در سازمانها و فناوری اطالعات و ارتباطات ،از مشخصههای بارز قرن بيست و
يکم است و فعاليت در چنين محيطی ،برای سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مانند ديگر
سازمانها ،فرصتها و تهديدهايی را به همراه دارد .برنامهريزی راهبردی و بهرهگيری از حوزه فنآوری اطالعات در کنار
ارائه خدمات مشاورهای در زمينه اطالعات؛ نظارت بر استفاده از آخرين دستاوردهای تکنولوژی در زمينه تجهيز ،خريد،
ارتقاء و نظارت در امور نرمافزار و سختافزار را باعث گرديده است .اين سازمان درصدد تأمين فناوریهای نوين و
امکانات ساختاری مناسب در جهت توسعه زيرساختهای فناورانه خود است ،لذا به نظر میرسد ،نهادينهسازی اصل
توسعه و پيشرفت عوامل هوشمند به همراه علم رباتيک برای گسترش و ارتقاء سطح خدمات بهينه و کمک به ارتقاء
سطح دانش و درک عوامل هوشمند در قالب تدوين برنامههای بلند مدت و تخصيص بهينه منابع مالی از ضرورتهای
اين اداره در سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است .چنان که با يک بررسی سطحی میتوان
به نياز شديد اين فناوری در بدنه سازمان پی برد.
کتابخانه آستان قدس رضوی در زمينه ماشينیسازی و خودکار نمودن فعاليتهای کتابخانهای و سهولت در
فرآيندهای کتابداری تاکنون پروژههای متعددی را پيادهسازی و اجرا نموده است که از آن جمله میتوان به موارد ذيل
اشاره نمود.
 استفاده از بارکد جهت سهولت در امانت و رف خوانی مخازن و تشخيص کسریهای کتب مخازن
 استفاده از نقاله کتاب بر (تله ليفت) جهت ارسال کتاب از مخازن به بخشهای مختلف کتابخانه
 پيشبينی و اجرای محدود تگهای  RFID3در جلد کتاب جهت سهولت پروسه امانت و برگشت کتاب در
ايستگاههای امانت خودکار
 استفاده از اسکنرهای خودکار جهت ديجيتالسازی منابع کتابخانهای در بخش فيلمتک
 استفاده از فناوری  OCRجهت استخراج متون از فايلهای تصويری در بخش کتابخانه ديجيتال.
تمامی تالشهای انجام شده در اين زمينه صرفاً کمک به خودکارسازی و ماشينیسازی فعاليتهای کتابداری بوده
و افزايش سرعت عملکرد کتابداران را در پی دارد و نمیتوان اين فناوریها را در در زمره فناوری رباتيک قلمداد کرد،
ضمن اين که پيادهسازی پروژههای نام برده شده زمانی در کتابخانه آستان قدس رضوی اتفاق افتاده که بسياری از
کتابخانههای ديگر ايران و جهان نيز از اين فناوریها استفاده کرده و فناوری مذکور يک فناوری دست اول حساب
نمیشده است .افزون بر همه اين موارد ،هر يک از اين پروژهها خود مستلزم صرف هزينههای سنگينی برای کتابخانه
آستان قدس رضوی بوده است؛ لذا حرکت به سوی يک فناوری نوين که در حال حاضر در مراحل آزمايشی خود به سر
میبرد و شکست يا موفقيت آن در هالهای از ابهام است برای اغلب کتابخانهها و از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی
ضمن در بر داشتن بار مالی بسيار ،از نقطه نظر مديريتی منطقی نخواهد بود.

1. Radio Frequency Identification
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نتیجهگیری
تالشها و تجربياتی که تاکنون در زمينه بهکارگيری رباتها در کتابخانهها انجام شده است گويای اين مطلب است که
استفاده از ربات در زمينه فعاليتهای کتابداری صرفاً به جابجايی فيزيکی کتابها در بين قفسهها و ايستگاههای کاری
کتابداران منتهی شده و انجام فعاليتهای پيچيدهتر تاکنون به نتيجه مثبت و اميدوارکنندهای منتج نشده است .استفاده از
فناوریهايی نظير تگهای  RFIDو يا استفاده از برچسبهای بارکدی روی کتاب صرفاً کمک به خودکارسازی و
ماشينیسازی فعاليتهای کتابداری بوده و افزايش سرعت عملکرد کتابداران را در پی دارد و نمیتوان اين فناوریها را در
در زمره فناوری رباتيک قلمداد کرد ،پيادهسازی رباتها در محيطهای کتابخانهای در نظر اول غيرممکن به نظر میرسد
اما يک برنامهريزی دقيق و موشکافانه ،مديريت را قادر خواهد ساخت تا برای به حداقل رساندن آثار مشکالت و
تنگناهای موجود اقدامات الزم را انجام دهد .جنبههای اين برنامهريزی شامل:
الف :ارزيابی فرايندهای فعلی :محيط و فضای فعلی و آينده سازمان مورد نظر میبايست مورد ارزيابی و بررسی
کارشناسانه قرار گيرد و نيازها و اولويتهای برنامهای شناخته شود .بررسی و شناخت اين نيازها در استفاده از سيستم
موفق نقش اساسی دارد.
ب :مشخص کردن اهداف بلندمدت :مديريت سازمان میبايست شرايط داخلی سازمان را تجزيه و تحليل ،اهداف
بلندمدت سازمان را مشخص نمايد و در برنامهريزی خود جهت استفاده از ربات اين اهداف و چشماندازها را مد نظر قرار
دهد.
ج :به دست آوردن اطالعات الزم برای حصول اطمينان از خوب به اجرا درآمدن يک نظام رباتيک ،سازمان
میبايست در مورد به وجود آمدن يک محيط ايدهآل اطالعات الزم را جمعآوری و هزينههای دقيق انجام اين کار را
برآورد کند.
د :انتخاب کارشناسان و نيروی انسانی مناسب :جهت کاهش مقاومت مديران و کارکنان در برابر برنامهريزی و به
اجرا درآوردن يک نظام رباتيک میبايد اشخاص مناسب و خوش ايدهای را به کار گرفت .برداشت کارکنانی که جزئی از
فرايند برنامهريزی هستند از تغييرات ناشی استفاده از ربات مهم است .قبل از به کارگرفتن رباتها ،در ضمن نصب و پس
از نصب و راهاندازی رباتها آموزش کارکنان الزامی است.
و در آخر بايد در نظر داشت که بهره گيری و استفاده از کاربرد رباتيک مستلزم تحمل بار سنگين مالی خواهد بود با
توجه به وجود نيروی کار ارزان نسبت به خريد تجهيزات رباتيک میتوان گفت که اين مسئله از نقطهنظر مديريتی صرفه
اقتصادی نداشته و بايد مورد بررسی و دقت نظر قرار گيرد .همچنين جهت راهاندازی رباتيک در کتابخانه ،مديريت
سيستماتيک و مهارت های پشتيبانی مورد نياز است .چگونگی انجام مؤثر کارها برای کاربر و کارکنان نيز مورد پرسش
است .ميزان تعامل کارکنان با رباتها که نياز به يک محيط تعاملی دارد نيز بسيار مهم است.
پيشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی در خصوص ضرورت استفاده از فناوریهای رباتيک در کتابخانه آستان قدس
رضوی و همچنين تأثير استفاده از اين فناوری بر کارکنان و کاربران کتابخانه مورد بررسی قرار گيرد.
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منابع
 تحقيقات کتابداری و،با تأکيد بر هوشمندسازی خدمات،  نسل آينده کتابخانهها.)3141(  علی، نادر؛ معينی، ميترا؛ نقشينه،ديلمقانی
. 385-10 ،)00(00 ،اطالعرسانی دانشگاهی
.13-12 ،)30( ، حسابدار، آشنايی با ربات ها.)3100(  کاوه،سيروس
 کنفرانس بينالمللی مدلسازی، کاربرد سيستمهای خبره و هوش مصنوعی درکتابخانه.)3113(  مجيد، محسن؛ شيرزاد،فالح
http://www.civilica.com/Paper-ICNMO  دسترس پذير در.غيرخطی و بهينهسازی

،)83( 0 ، نشريه الکترونيکی شمسه، خدمات و امکانات، تاريخچه: کتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوی.)3118(  مهدی،کريمی
.3-33
- 82،)34( ، مطالعات مديريت بهبود و تحول.  افزايش بهره وری در سازمانهای کشور با استفاده از ربات ها. ) 3128(  داود،محبعلی
.00
 دانشگاهی کيان: تهران. مهدی عابدی و داود خاتمی نژاد: ترجمه، هوش مصنوعی کاربردی.)3110(  راوی بهوشان،ميشرا
https://article.tebyan.net/164463 : قابل بازيابی در، آشنايی با هوش مصنوعی.)3115(  مريم،نايب زاده
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