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گيری از هوش ترين مباحث در حوزه فناوری اطالعات، بهرهيکی از بحث برانگيزترين و کاربردیهای اخير، با پيشرفت سريع فناوری اطالعات در دهه
ريزی شده توسط ای از اقدامات خودکار و کارهای برنامهمصنوعی است. رباتيک به عنوان زيرمجموعه هوش مصنوعی، قادر به انجام مجموعه پيچيده

 . استرايانه 
های هوشمند در ربات کارگيری هب امکان به بررسی ،ها ه و اجزای تشکيل دهنده و انواع مختلف رباتچبا ارائه تاريخاين نوشتار بر آن است تا  هدف:

 بپردازد. و کتابداری ها حوزه کتابخانه
زمينه استفاده از های ديگر در  ای و مرور مقاالت پژوهشی و تجربه کتابخانه اين مقاله با استفاده از شيوه کتابخانه شیوه گردآوری اطالعات:

 است. شدهفناوری رباتيک در ارائه خدمات خود، تدوين 
مزايای همچنين اند و ای استفاده کردههای کتابخانههايی که از فناوری رباتيک در انجام برخی از فعاليتدر اين مقاله تجربه کتابخانه ها: یافته

های انجام گرفته در اين پژوهش مشخص گرديد که در حال حاضر خودکارسازی شود. با توجه به بررسیبيان می فناوری رباتيک استفاده از
امکان استفاده از ربات در و  حال انجام و گسترش است ها درهای اطالعاتی و هوش مصنوعی در کتابخانهای و استفاده از فناوریهای کتابخانه فعاليت

ای محدود به خدمات کتاب های کتابخانهياز به هوش مصنوعی باال در ساخت رباتتوجه به تخصصی بودن اين خدمات و ن ای باخدمات کتابخانه
 . استچينی، امانت، اسکن منابع و پاسخگويی به کاربران 

 

 .، فناوری اطالعاتکتابخانه آستان قدس رضوی، هوش مصنوعی، ربات )آدم واره( :ها کلیدواژه
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 مقدمه

گيری که با بهرهشود. چنانهای اصلی کاربرد هوش مصنوعی محسوب میيکی از زمينهبه عنوان رباتيک دانشی است که 

از امکانات هوش مصنوعی به دو صورت طراحی، کنترل و کاربرد ربات در بسياری از علوم کاربردی و خدماتی تغيير 

ها به مهندسی مکانيک مربوط است، اما کنترل آن نياز  چشمگيری مشاهده شده است. در اصل طراحی انواع مختلف ربات

رو علوم بسياری به منظور ارتقاء و بهبود در وضعيت و جايگاه خود در اين امر دخيل  از اين ؛ای دارد به رويکردی بين رشته

 (. 8554، 3اند )ميشرا بوده

ای مشابه عملکردهای هوش انسانی مثل استدالل، تعامل،  بنيان هوش مصنوعی، توسعه عملکردهای رايانه

گونه عمل کردن، منطقی فکر کردن و  ، انسانطور کل اهدافی چون، انسانی فکرکردنه يادگيری و حل مسئله است و ب

( که به سرعت، پس از 8552،  8؛ مک کارتی3141 منطقی عمل کردن را برای هوش مصنوعی برشمردند )ديلمقانی،

آمده و با ترکيب اين  1ها و ميکروپروسسورهاها به کمک ريز پردازندهبحث و جدل پيرامون عوامل هوش مصنوعی، رايانه

« ربات»مند برای سرعت بخشيدن و بهبود در عمليات، يکی از بحث انگيزترين و پرطرفدارين ابزارها به نام دو ابزار قدرت

 (.3100، سيروس) يا بازوی ماشينی را خلق نمودند

تری برگزيده شده تا جايگزينی  شوند بلکه برای عمليات و امور ساده های پيچيده طراحی نمی ها تنها برای نظامربات

های اخير نه تنها کارخانجات نيروی انسانی و سرعت بخشيدن به فرايند و روند کار يا توليد باشند. از اين رو در سالبرای 

های ارائه دهنده خدمات در انديشه  ها و مراکز فرهنگی به عنوان سازمان و صنايع توليدی و علم پزشکی بلکه کتابخانه

 (.3128)محبعلی، هستندتسريع در امر ارائه خدمات بهينه گيری از اين ابزار مدرن برای تسهيل و بهره

توانند در بهبود ارتقاء  شناسی می گيری از اين حوزه، کتابداران و کارشناسان علم اطالعات و دانشدر صورت بهره    

آور نه شگفتارائه خدمات به مراجعان نقش بسيار تأثيرگذاری را ايفا نمايند. وارد شدن زمي سطح خدمات فنی و عمومی و

 دهد. برای اين رسانی می تحوالت بسياری را در نوع  ارائه خدمات کتابداری و اطالعنويد هوش مصنوعی در علوم رايانه 

ها متصور شويم بايد ماهيت، مسائل اساسی و موانع توسعه های کاربردی هوش مصنوعی را در کتابخانهکه بتوانيم زمينه

ه ها را با خدمات سنتی کتابخانه تطبيق دهيم، ب ها بشناسيم. از طرفی بايد بتوانيم آنبخانهها را در کتااين نظام و سيستم

 مند شوند )فالح و شيرزاد، رسان از مزايای فناوری جديد بهره که در نهايت هم کاربران و هم کارشناسان اطالع طوری

3113.) 

های سنتی به سوی  سبک ارائه خدمات خود و حرکت از شيوهباتوجه به تغيير در  ها در دنيای فناوری امروز، کتابخانه

اند. کتابخانه آستان قدس رضوی نيز با توجه به اين که  شيوهای نوين، استفاده از فناوری رباتيک را مورد توجه قرار داده

 آستان قدس رضویکتابخانه جايگاه با توجه به  اشد.های روز دنيا همگام ب همواره سعی بر آن داشته است که با فناوری

 
1. Mishra 

2. McCarthy 

3. Microprocessors 
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نمايد، امکان استفاده  ای که ارائه می های اسالمی و همچنين حجم منابع در دسترس و خدمات گسترده در ميان کتابخانه

های ديگر در استفاده از  است. اين امر نيازمند بررسی همه جوانب و تجربه کتابخانه گرفتهاز اين فناوری مورد توجه قرار 

دست ه های استفاده کننده اين فناوری، سعی در ارائه نتايج ب با هدف مرور تجربه کتابخانهحاضر . مقاله استاين فناوری 

 های بعدی دارد. گيری ها جهت تصميم آمده از اين بررسی

 

 پیشینه نظری

مختلفی به تاکنون مقاالت مروری و پژوهشی  ای کاربرد دارد وهای کتابخانه های فعاليتعلم رباتيک در بسياری از زمينه

اند. در ادامه ها را مورد بررسی قرار دادهاند و کاربردهای گوناگون استفاده از علم رباتيک در کتابخانهاين موضوع پرداخته

 شوند. مهمترين مقاالت پژوهشی در اين موضوع معرفی می

ای را ی ربات کتابخانههامنتشر نمودند يکی از ويژگی  8550ای که شاگردانش در سال در مقاله 3پروفسورپابيل

ای که ربات سيار و متحرک با استفاده از سنسورهای  به گونه ؛کندهای حسی و دريافتی معرفی میوجود دوربين و گيرنده

های حساس فرايند يعنی با استفاده از دوربين .ها سرجای خود قرار داده و يا انتخاب کند مسيرياب بتواند کتاب را در قفسه

افزار  کند، نرم همچنين زمانی که درخواست ارائه کتابی را دريافت می ،کتاب را به راحتی انجام دهد شناخت و تطبيق

سپس  ؛کندباشد، عنوان مورد نظر را پيدا می ای موجود میاز طريق کد رده بندی کتاب که در پايگاه داده ،صداشناسی آن

طور کل ه ها برود. ب بايد به سراغ  کدام کتاب  در قفسه کتاب ی کند کهيپردازد تا شناسا ای میبه جستجو در پايگاه داده

يابی کرده و کتب را از شعاع چهار متری اسکن  ربات با کمک سنسورهای مادون قرمز برای رسيدن به قفسه کتاب جهت

بازوی خود که ، او باحرکت کند می های خود رسد، شروع به استفاده از دوربين کند. زمانی که ربات به محل کتاب می می

استفاده از تصويرشناسی بصری  گيرد سپس با پردازش تصوير و با دوربين در آن قرار دارد از قفسه کتاب عکس می

که کتاب در کجا قرار دارد، کتاب را  اينبه با علم ربات بايد تواند عنوان کتاب را خوانده و از محل آن مطلع گردد.  می

. پروفسور پابيل و استهای بلند اين عمليات نيازمند طراحی سرانگشتان خاص با ناخنبرداشته و از قفسه خارج نمايد که 

های آن اميدوارند های مختلف رباتيک برای ارائه خدمات با هدف بهبود قابليتگروهش پس از چند سال تحقيق در جنبه

ها ها و بيمارستانها، موزهکتابخانه ها در کار گرفتن آنه های متحرک، برای بهای قابل توجهی از نسل ربات که پيشرفت

بتوانند هر است های سنسور محور به همراه رابط کاربر پيشرفته با  استفاده از باالترين تکنولوژی که ترکيبی از مسيرياب

 مانع و مشکلی را برطرف نمايند.

ت گسترده خود را برای ايجاد هدف از تحقيقا 8530ای در سال ارائه مقاله و گروهی از دستيارانش با8پروفسور آسی 

موجودی به همراه کتابداران متخصص و کارشناس،کمک به جستجوی  32555ای با يک ربات کتابدار در يک کتابخانه

طور کلی ه ها به همراه کمک به کتابداران در يافتن کتب و بخودکار و مرتب نمودن کتب و منابع اطالعاتی در قفسه

 
1. Pobil 

2. Assi.Professor, Department of ECE,SNS College of Engineering, ,Coimbatore 
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های مدرن مانند که ربات مذکور با استفاده از آخرين فناوری بيان نمودند. چنان برای سيستم موجودی کتابخانه

از طريق سه  ها به سراغ کتاب مد نظر رفته وکننده برای پيگيری ترتيب کتب در قفسه و دريافت دادهسنسورهای عمل

ربات طراحی شده است به جستجوی  فرستنده و گيرنده و زنگ اخبار يا زنگ خطر که در 3ابزار مدرن از جمله: بارکد خوان

ها از امکان فيزيکی کتب و اعمال وجين و قابليت رديابی به همراه تگ  RFIDپردازد. همچنين از تکنولوژیهدف می

 توان بهره  جست.وسيله ربات مورد نظر میه کتب ميان اعضاء ب

های هوشمند ربات  IEEEبين المللیکنفرانس  در 8530سال در دانشگاه سنگاپور  و همکارانش از 8جيانگ هوانگ

تواند که می AuRoSSنام  ای به معرفی يک ربات کتابدار با( مرکز کنگره هامبورگ، با ارائه مقالهIROSهای )و سيستم

در واقع اين فناوری ربات با اسکن کردن عطف  .به صورت هوشمند در شب فعاليت خود را در کتابخانه آغاز کند، پرداختند

ای خاص در کتابخانه، کتابدار را از ها به سامانه پردازد و با ارسال آنآوری اطالعات می ها شروع به جمعو قفسهها کتاب

اين ربات اطالعات مرتبط  .کندها و همچنين قرار گرفتن کتب در محل غيرمرتبط کتابخانه مطلع مینبود بعضی از کتاب

کند. آوری میها قرار گرفته، جمعکه روی کتاب« 1رکانس راديويیتشخيص ف»هايی به نام ها را با کمک تگبه کتاب

های کتابخانه انجام تواند عمل اسکن را با دقت باال در ميان قفسهربات کتابدار با داشتن ليزر و حسگرهای فرا آوايی، می

توان سامانه وای  ، میAuRoSSتوان نظم بيشتری در کتابخانه ايجاد کرد و با توسعه کارگيری اين ربات میه با ب .دهد

  .فای، بلوتوث و دوربين روی آن نصب کرد

 

 

 

 

 

 

 

 AuRoSSربات  .1 تصویر                                         

 

انجام گرفت کاربرد دست در تعامل و تبادل اطالعات بين  8530و همکارانش در پژوهشی که در سال  0نگويان

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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ايجاد روابط دوستانه بين انسان و ربات و ايجاد کاربران واقعی کتابخانه در اين پژوهش همکاری کردند. اين طرح باعث 

 تعامل بيشتر در محيط کتابخانه و در نهايت موجب رضايت بيشتر کاربران از خدمات کتابخانه قرار گرفت. 

 

 
 کاربرد دست در ارتباط با ربات .5ر تصوی

 

های در کتابخانه «8کتابخانه ربات مديريت»( از طراحی و ساخت روباتی با نام 8530و همکارانش )3مايانک پاتاک 

يافتن کتاب در زمانی که سيستم جستجوی  ،تواند عالوه بر حل مشکالتکنند که عملکرد آن میهند صحبت می

های  زمانی که تعداد قفسه ،کتابخانه وجود ندارد، يافتن و برگشت کتاب به قفسه و همکاری با کتابداران ای در رايانه

 های مديريت کتابخانه را انجام دهد. جويی در هزينه کتابخانه زياد است و صرفه

 

 
 راندیگربات تولید شده پاتاک و  .3 تصویر

 

 
1. Pathak 

2.  Library management robot 
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آينده استفاده  «آيند. آيا کتابداران آماده اسکن هستند؟ ها می ها به کتابخانه ربات»ای با عنوان  ( در مقاله8585) 3تال

اساسی کتابداران را مطرح کرده است که آيا و نگرانی  اين پرسشها در کتابخانه را بررسی کرده است. اين نوشتار  از ربات

، ربات 8خواننوع ربات در کتابخانه شامل ربات قفسه 0ها هستند؟ در اين مقاله ها در کتابخانهکتابداران آماده حضور ربات

ها در جهت سهولت خدمات کتابداران طراحی  اند که هر يک از آن فی شدهمعر 0و چت ربات 0نما ، ربات انسان1آنالين

جايی کتابها را انجام دهند. پس  خوانی و جابه اند. در اين صورت کتابداران فرصت دارند تا کارهايی فراتر از قفسه شده

 ث افزايش عملکرد کتابخانه شوند. تر را انجام دهند و باع توانند در کنار کتابداران قرار بگيرند و کارهای سخت رباتها می

های خبره، هوش مصنوعی و  های هوشمند: مروری بر سيستم کتابخانه» ( در مقاله8585و نوکاريزی ) 2کو ،0عاصمی

های اطالعاتی کنونی دهد سيستمها نشان میهای هوشمند پرداختند. يافتهبه بررسی مقاالت مرتبط با کتابخانه «ربات

ها ها را دارند. با توجه به نوع خدمات در کتابخانهبرای بهبود هوش مصنوعی و ارتقاء فناوری در کتابخانهپتانسيل بااليی 

های هوشمند، برخوردار شوند. مقاالت بررسی شده توانند از سيستم، هر دو دسته میاستکه شامل خدمات فنی و عمومی 

مرجع، ذخيره و بازيابی اطالعات و ميز امانت از سيستم هوشمند سازی، خدمات هايی مانند نمايهدهند در فعاليتنشان می

های موجود در  های کتابدار برای شناسايی و جايگزينی کتابترين روش استفاده از رباتاستفاده شده است. هرچند ساده

 .استقفسه 

های کتابخانه:  تابکارگيری ربات هوشمند در بخش فهرست موجودی که پردازی و ب ايده»( در مقاله 8585) 4هايو

به بررسی مسير پيشرفت کتابخانه از وضعيت دستی به وضعيت  «مطالعه موردی کتابخانه دانشگاه کشاورزی چين

های هوشمند در کتابخانه جديد دانشگاه  هوشمند پرداخته است. در اين مقاله استفاده از بارکد، آر.اف.آی.دی و قفسه

 اند.  های هوشمندسازی کتابخانه معرفی شده شده به عنوان روش شود. سه روش ذکر کشاورزی چين بررسی می

هايی مانند چيدمان و جستجوی کتاب از قفسه، ای در فعاليتهای کتابخانهبر اساس مقاالت معرفی شده، ربات

 گيرند.بيشتر از ديگر موارد مورد استفاده قرار می

 

 هامزایای استفاده از علم رباتیک در کتابخانه

نيروی انسانی را به تنهايی  0تا  1تواند معموالً کار که يک ربات میمنافع بسياری به دنبال دارد چنان ،ری از رباتگيبهره

های نامناسب  توانند در محيط ها می يابد. رباتانجام دهد و در مقابل هزينه مستقيم نيروی کار کاهش چشمگيری می

 
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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سازی يک محيط مطلوب کاری، مانند نور، گرما، سرما، ايمنی و غيره  اهمهای فر ای کارکنند و در هزينه بدون هيچ مسئله

 :استشود، از جمله مزايای استفاده از علم رباتيک شامل موارد زير  صرفه جويی می

تر از نيروی انسانی انجام  خيلی سريعچندين برابر شرايط خطرناک و سخت کارها را  ها در ربات وری: افزایش بهره

  .دهند می

باعث کاهش در تعداد نيروی انسانی استفاده از ربات های تکراری  برای انجام کارها و فعاليت افزایش کارائی:

شود و يک ربات دقت انجام می است بدون يک لحظه احساس خستگی و کسالت و کندی در کارها، امور يکنواخت و با

به همين دليل هر روز به  ؛کندو مرخصی نمیهرگز مريض نشده و يا اعتصاب و شکايت يا تقاضای افزايش حقوق 

 شود.  ها افزوده میمقبوليت و استقبال از ربات

ايجاد همچنين باعث وری کارکنان شده و ها باعث افزايش کارائی و بهرهرباتاستفاده از  بهبود در کیفیت کار:

 (.3128)محبعلی، شود  فرصت بيشتری برای عرضه خدمات بهتر به مراجعان و مشتريان می

ای به عهده دارند. يک گروه تحقيقاتی مربوط به های کتابخانهها نقش مؤثر و چشمگيری در فعاليتامروزه ربات

ها در دانشگاه جائوم آی در اسپانيا کار بر روی تشکيل يک کتابخانه رباتی را شروع نمودند که حاصل تحقيقات و ربات

در آزمايشگاه هوش رباتيک اين دانشگاه به وسيله گروهی  . اين رباتاست Jaumرباتی به نام  ،های به عمل آمدهبررسی

 ساخته شده است. با سرپرستی پروفسور پابيل پژوهشگراناز 

 ها عبارتند از: ها و توانمندی که اين قابليت استهايی  ربات مورد نظر، دارای ويژگی  

های باز و بسته  سيستم باليت مسيريابی در داخل کتابخانه ها و سنسورها قاب بينايی: اين ربات با دارا بودن دوربين -3

 .سترا دارا

ها از يکديگر به کمک  اين ربات دارای قابليت تشخيص و تميز دادن کتاب ها )با دوربين(: تشخيص کتاب -8

 .ستها دوربين

را ها در شب  تشخيص کتابهای اداری، قابليت فعاليت و  روزی: اين ربات عالوه بر فعاليت در ساعتکار شبانه -1

 شود.جويی زيادی در زمان مینيز داراست که موجب صرفه

 

 

 

 

 

 

 
ربات کتابدار .5تصویر   
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ها از قفسه، گذاشتن  های برداشتن کتاب که قابليت استبازوهای متحرک: اين ربات دارای دو بازوی متحرک  -0

 سازد. ها را امکان پذير می کردن کتابها و مرتب  جايی کتاب هها در قفسه مورد نظر، جاب کتاب

کند. کتابخانه  معرفی میرا های ويسپورت و کاليفرنيا  ای در کتابخانه ای دو ربات کتابخانه ( در مقاله3141ديلمقانی )

های زيادی از  نويسی کامل برای ايجاد مهارتبا يک برنامه  NAOنما به نام عمومی ويسپورت در امريکا با رباتی انسان

ه هدف خود را تبديل يک کتابخانه عمومی ب ؛جاگر با کمک مدير اجرايی کتابخانه ديجيتال هله ربات متحرک و جابجم

هايی پرداخت که در سراسر  ها اعالم نمود. کتابخانه ويسپورت با همکاری شرکت گوگل به طراحی ربات ربات وسيله

تواند با تشخيص چهره و صدا و همچنين کمک از ربات میها و مدارس قابل استفاده است. اين ويژه در موزهه جهان ب

 ها کمک شايان توجهی کند.سنسورهای لمسی و احساسی در پيشبرد اهداف کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 NAOربات  .0 تصویر

 

کتب برای از آن که توان نام برد  می ربات موجود در کتابخانه دانشگاه کاليفرنيااز های ديگر ربات کتابدار، از نمونه

برای نسخ خطی قرون که و همچنين ربات دانشگاه جان هاپکينز  شود فاده میمخزن و ارائه خدمات به مراجعان است

خدمات مشابهی را در  نيزربات دانشگاه شيکاگو و کتابخانه اکستروم دانشگاه لوييزوايل  گيرد. قرار میوسطی مورد استفاده 

 (. 3141نی، دهد )ديلمقا امر بازيابی اطالعات انجام می

ريزی دقيق و موشکافانه، مديريت ها در نظر اول غيرممکن باشد اما يک برنامهسازی ربات رسد، پياده به نظر می    

که به  سازد تا برای به حداقل رساندن آثار مشکالت و تنگناهای موجود اقدامات الزم را انجام دهد. چنانرا قادر می

 بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد.ا فرايند زير میهمنظور اطمينان از موفقيت ربات

بايست مورد ارزيابی و بررسی  ارزيابی فرايندهای فعلی: محيط و فضای فعلی و آينده سازمان مورد نظر را می .الف

تم موفق ای شناخته شود. بررسی و شناخت اين نيازها در استفاده از سيسهای برنامهداد و نيازها و اولويت کارشناسانه قرار

 نقش اساسی دارد.
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بايست شرايط داخلی سازمان را تجزيه و تحليل، اهداف مشخص کردن اهداف بلندمدت: مديريت سازمان می .ب

اين اهداف و چشم اندازها را مد نظر قرار  ،ريزی خود جهت استفاده از ربات در برنامه بلندمدت سازمان را مشخص نمايد و

 دهد.

الزم برای حصول اطمينان از خوب به اجرا درآمدن يک نظام رباتيک، سازمان  دست آوردن اطالعاته ب .ج

های دقيق انجام اين کار را آوری و هزينهل اطالعات الزم را جمعآ بايست در مورد به وجود آمدن يک محيط  ايده می

 کند. هبرآورد

ريزی و به ارکنان در برابر برنامهانتخاب کارشناسان و نيروی انسانی مناسب: جهت کاهش مقاومت مديران و ک .د

گرفت. برداشت کارکنانی که جزئی از  کاره ای را ببايد اشخاص مناسب و خوش ايدهاجرا درآوردن يک نظام رباتيک می

ها، در ضمن نصب و پس کارگرفتن رباته قبل از ب .ريزی هستند از تغييرات ناشی استفاده از ربات مهم استفرايند برنامه

 ها آموزش کارکنان الزامی است.اندازی رباتراه از نصب و

گيری و استفاده از کاربرد رباتيک مستلزم تحمل بار سنگين مالی خواهد بود. در آخر بايد در نظر داشت که بهره و

د های پشتيبانی مورد نياز است. چگونگی انجام مؤثر کارها برای کاربر و کارکنان  نيز مور مديريت سيستماتيک و مهارت

 بسيار مهم است. نيز ها که نياز به يک محيط تعاملی است است. ميزان تعامل کارکنان با ربات پرسش

 

 کاربرد ربات در کتابخانه آستان قدس رضوی

های ايران  ترين و بزرگترين کتابخانهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی يکی از قديمی ها، موزه سازمان کتابخانه

تحوالت مثبتی که در اين سازمان در طول سه دهه گذشته صورت گرفته است، توانسته آن را از يک شود.  محسوب می

شناسی، نسخ خطی، مرمت،  در حوزه علم اطالعات و دانش 3ها، به يک کتابخانه ترکيبی کتابخانه سنتی با حداقل فعاليت

 (. 3118داری در سطح ايران مطرح نمايد )کريمی، آرشيو و موزه

های هوشمند، کتابخانه آستان قدس رضوی با در نظر گرفتن سه عامل مهم  س معيارهای مطرح کتابخانهاسا بر

های هوش مصنوعی است های مدرن به دنبال کاربردذيل در جهت حفظ و بقای خود به عنوان نسل جديدی از کتابخانه

ها و ه خدمات و انجام فعاليتئر موارد، در اراتسريع، کاهش هزينه و ديگ ،که به عنوان ابزاری قدرتمند منجر به تسهيل

 اين سه عامل عبارتند از: ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی شود.مديريت مؤثر سازمان کتابخانه

 کتابخانه؛  نوع فناوری به کار رفته در .1

 شوند؛  مند میکاربرانی که از اين کتابخانه غنی بهره .5

 امکاناتی ويژه که در اين کتابخانه وجود دارد. تسهيالت و کاربردها، .3

 
1. Hybrid 



 05                                                                                               1055 ، بهار و تابستان01-05شماره ، 13دوره ، شمسه

های بارز قرن بيست و ها و فناوری اطالعات و ارتباطات، از مشخصههای اخير در سازمانتغييرات و تحوالت دهه

ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مانند ديگر ها، موزهيکم است و فعاليت در چنين محيطی، برای سازمان کتابخانه

آوری اطالعات در کنار گيری از حوزه فنريزی راهبردی و بهرهها و تهديدهايی را به همراه دارد. برنامهها، فرصتسازمان

آخرين دستاوردهای تکنولوژی در زمينه تجهيز، خريد،  نظارت بر استفاده از؛ ای در زمينه اطالعاتارائه خدمات مشاوره

های نوين و  باعث گرديده است. اين سازمان درصدد تأمين فناوریرا ار افزافزار و سخت ارتقاء و نظارت در امور نرم

سازی اصل  رسد، نهادينهلذا به نظر می است،های فناورانه خود امکانات ساختاری مناسب در جهت توسعه زيرساخت

به ارتقاء توسعه و پيشرفت عوامل هوشمند به همراه علم رباتيک برای گسترش و ارتقاء سطح خدمات بهينه و کمک 

های های بلند مدت و تخصيص بهينه منابع مالی از ضرورتسطح دانش و درک عوامل هوشمند در قالب تدوين برنامه

توان  که با يک بررسی سطحی می . چناناستها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه اين اداره در سازمان کتابخانه

 ن پی برد.به نياز شديد اين فناوری در بدنه سازما

ای و سهولت در  های کتابخانه سازی و خودکار نمودن فعاليت کتابخانه آستان قدس رضوی در زمينه ماشينی

توان به موارد ذيل  سازی و اجرا نموده است که از آن جمله می های متعددی را پياده فرآيندهای کتابداری تاکنون پروژه

 اشاره نمود.

 های کتب مخازن مانت و رف خوانی مخازن و تشخيص کسریاستفاده از بارکد جهت سهولت در ا 

 های مختلف کتابخانه استفاده از نقاله کتاب بر )تله ليفت( جهت ارسال کتاب از مخازن به بخش 

 3های  بينی و اجرای محدود تگ پيش
RFID  در جلد کتاب جهت سهولت پروسه امانت و برگشت کتاب در

 های امانت خودکار ايستگاه

 ای در بخش فيلمتک سازی منابع کتابخانه اسکنرهای خودکار جهت ديجيتال استفاده از 

  استفاده از فناوریOCR های تصويری در بخش کتابخانه ديجيتال جهت استخراج متون از فايل. 

های کتابداری بوده  سازی فعاليت کمک به خودکارسازی و ماشينی های انجام شده در اين زمينه صرفاً تمامی تالش

ها را در در زمره فناوری رباتيک قلمداد کرد،  توان اين فناوری افزايش سرعت عملکرد کتابداران را در پی دارد و نمیو 

های نام برده شده زمانی در کتابخانه آستان قدس رضوی اتفاق افتاده که بسياری از  سازی پروژه که پياده ضمن اين

ها استفاده کرده و فناوری مذکور يک فناوری دست اول حساب  اوریهای ديگر ايران و جهان نيز از اين فن کتابخانه

های سنگينی برای کتابخانه  ها خود مستلزم صرف هزينه هر يک از اين پروژه ،شده است. افزون بر همه اين موارد نمی

سر ه بسوی يک فناوری نوين که در حال حاضر در مراحل آزمايشی خود ه لذا حرکت ب ؛آستان قدس رضوی بوده است

جمله کتابخانه آستان قدس رضوی  ازها و  ای از ابهام است برای اغلب کتابخانه برد و شکست يا موفقيت آن در هاله می

 ضمن در بر داشتن بار مالی بسيار، از نقطه نظر مديريتی منطقی نخواهد بود.

 
1. Radio Frequency Identification 
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 گیرینتیجه

ها انجام شده است گويای اين مطلب است که ابخانهها در کتکارگيری ربات هها و تجربياتی که تاکنون در زمينه بتالش

های کاری  ها و ايستگاه ها در بين قفسه ی فيزيکی کتابيبه جابجا های کتابداری صرفاًاستفاده از ربات در زمينه فعاليت

ست. استفاده از ای منتج نشده اتر تاکنون به نتيجه مثبت و اميدوارکنندههای پيچيدهکتابداران منتهی شده و انجام فعاليت

کمک به خودکارسازی و  های بارکدی روی کتاب صرفاًو يا استفاده از برچسب RFIDهای هايی نظير تگفناوری

ها را در توان اين فناوریهای کتابداری بوده و افزايش سرعت عملکرد کتابداران را در پی دارد و نمیسازی فعاليتماشينی

 رسد به نظر میای در نظر اول غيرممکن های کتابخانهها در محيطسازی رباتکرد، پيادهدر زمره فناوری رباتيک قلمداد 

ريزی دقيق و موشکافانه، مديريت را قادر خواهد ساخت تا برای به حداقل رساندن آثار مشکالت و اما يک برنامه

 ريزی شامل:های اين برنامهجنبهتنگناهای موجود اقدامات الزم را انجام دهد. 

بايست مورد ارزيابی و بررسی لف: ارزيابی فرايندهای فعلی: محيط و فضای فعلی و آينده سازمان مورد نظر میا

ای شناخته شود. بررسی و شناخت اين نيازها در استفاده از سيستم های برنامهو نيازها و اولويت گيرد کارشناسانه قرار

 موفق نقش اساسی دارد.

بايست شرايط داخلی سازمان را تجزيه و تحليل، اهداف : مديريت سازمان میب: مشخص کردن اهداف بلندمدت

اندازها را مد نظر قرار  ريزی خود جهت استفاده از ربات اين اهداف و چشم در برنامه بلندمدت سازمان را مشخص نمايد و

 دهد.

ام رباتيک، سازمان دست آوردن اطالعات الزم برای حصول اطمينان از خوب به اجرا درآمدن يک نظه ج: ب

های دقيق انجام اين کار را آوری و هزينهل اطالعات الزم را جمعآ بايست در مورد به وجود آمدن يک محيط  ايده می

 برآورد کند.

ريزی و به د: انتخاب کارشناسان و نيروی انسانی مناسب: جهت کاهش مقاومت مديران و کارکنان در برابر برنامه

گرفت. برداشت کارکنانی که جزئی از  کاره ای را ببايد اشخاص مناسب و خوش ايدهم رباتيک میاجرا درآوردن يک نظا

ها، در ضمن نصب و پس کارگرفتن رباته قبل از ب .ريزی هستند از تغييرات ناشی استفاده از ربات مهم استفرايند برنامه

 ها آموزش کارکنان الزامی است.اندازی رباتاز نصب و راه

 با گيری و استفاده از کاربرد رباتيک مستلزم تحمل بار سنگين مالی خواهد بودآخر بايد در نظر داشت که بهرهدر  و

نظر مديريتی صرفه  توان گفت که اين مسئله از نقطه توجه به وجود نيروی کار ارزان نسبت به خريد تجهيزات رباتيک می

مديريت  ،کتابخانه اندازی رباتيک در گيرد. همچنين جهت راهاقتصادی نداشته و بايد مورد بررسی و دقت نظر قرار 

پرسش های پشتيبانی مورد نياز است. چگونگی انجام مؤثر کارها برای کاربر و کارکنان نيز مورد  سيستماتيک و مهارت

 بسيار مهم است. دارد نيزها که نياز به يک محيط تعاملی است. ميزان تعامل کارکنان با ربات

های رباتيک در کتابخانه آستان قدس های بعدی در خصوص ضرورت استفاده از فناوری شود در پژوهشپيشنهاد می

 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  ،ها ،با تأکيد بر هوشمندسازی خدماتکتابخانه(. نسل آينده 3141) معينی، علی ؛ديلمقانی، ميترا؛ نقشينه، نادر

 . 385-10، (00)00، رسانی دانشگاهیاطالع

 .13-12(، 30، )حسابدار ،(. آشنايی با ربات ها3100سيروس، کاوه )

سازی  المللی مدل کنفرانس بين ،های خبره و هوش مصنوعی درکتابخانه(. کاربرد سيستم3113شيرزاد، مجيد ) ؛فالح، محسن

 http://www.civilica.com/Paper-ICNMO در سازی. دسترس پذير غيرخطی و بهينه

، (83) 0، نشريه الکترونيکی شمسه ،کتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوی: تاريخچه، خدمات و امکانات(. 3118کريمی، مهدی )

33-3. 

 - 82(،34(  . افزايش بهره وری در سازمانهای کشور با استفاده از ربات ها . مطالعات مديريت بهبود و تحول، )3128محبعلی، داود )

00. 

 ترجمه: مهدی عابدی و داود خاتمی نژاد. تهران: دانشگاهی کيان ،هوش مصنوعی کاربردی(. 3110) ميشرا، راوی بهوشان

 https://article.tebyan.net/164463قابل بازيابی در:  ،ايی با هوش مصنوعی(. آشن3115نايب زاده، مريم )
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