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كتاب داراى هفت فصل 
است كه هر يك از آنها 

به گوشه اى از بحث 
مجموعه قواعد جديد 
در بستر سازماندهى 
اطالعات مى پردازد

اليـور، كريـس. آشـنايى بـا مبانـى آر.دى.اى. (توصيـف و  ■ 
دسترسـى)2. ترجمـه: عبـاس گيلورى. تهـران: نشـر كتابدار. 

1390، 223 صفحه.
شابك: 5 – 011 – 241 – 600 – 978 ■

مقدمه
ــزوم بازنگرى در مجموعه قواعد  ــش از يك دهه از توجه به ل بي
ــطح بين المللى مى گذرد، و احساس نياز به  فهرست نويسى در س
ــه منابع اطالعاتى  ــى ب ــى جدى در امر توصيف و دسترس تحول
ــش مجموعه قواعد  ــن در ويراي ــه ايجاد حركتى بنيادي ــر ب منج
موجود و مورد استفاده در فهرست نويسى توصيفى گرديد. پس از 
ــترش هاى آتى مجموعه قواعد  كنفرانس بين المللى اصول و گس
ــى در جهت ارائه  ــال 1997، نياز بين الملل ــن3 در س انگلوامريك
ــوم مجموعه قواعد انگلوامريكن رسمًا اعالم گرديد.  ويرايش س
ــال تأخير، در سال 2004 كميته اصول  ــش س با وجود اين، با ش
ــى انگلوامريكن4 دلسى5 را به سرپرستى تيم  قواعد فهرست نويس
ــال پس از  ــش جديد اين قواعد گمارد. تنها يك س تدوين ويراي

ــيد، با توجه به حجم عظيم  ــود كه كميته به اين نتيجه رس آن ب
تغييرات در محيط اطالعاتى و بالتبع ميزان ويرايش مورد نياز در 
مجموعه قواعد انگلوامريكن، تغييرى اساسى در رويكرد ويرايش 
بعدى مجموعه قواعد فهرست نويسى مورد نياز دارد. از اين زمان 
ــاختارى متفاوت، تحت  بود كه تدوين مجموعه قواعد جديد با س
ــى» كليد  عنوان «آر.دى.اى: مجموعه قواعد توصيف و دسترس
ــامبر  ــن پيش نويس اين قواعد در دس ــورد. بخش اول از اولي خ
2005 به منظور ارزيابى در اختيار عموم قرار گرفت، و فصل هاى 
ــال هاى 2006 و 2007 به آن  ــدى اين قواعد به تدريج در س بع
اضافه شد. در نهايت، در سال 2008 اولين پيش نويس كامل اين 
ــطح وب منتشر گرديد و ويرايش نهايى  مجموعه از قواعد در س
آن در سال 2009 به دست چاپ سپرده شد. اين در حالى بود كه 
ــى، در قالب يك ابزار تحت  ــه ابزار قواعد توصيف و دسترس جعب
ــترك راهبرى  ــال 2010 راه اندازى گرديد (كميته مش وب در س

توسعه آر.دى.اِى.6 2010). 
ــى به  ــه فهرست نويس ــى توجه جامع ــه هم زمان ــا توجه ب ب
الگوهاى مفهومى ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتاب شناختى، 
ملزومات كاركردى پيشينه هاى مستند و نيز ملزومات كاركردى 
ــاختار اين قواعد بر مبناى اين  ــينه هاى مستند موضوعى؛ س پيش
الگوها پى ريزى شد تا در آينده دست اندركاران مشكالت كمترى 
ــى در  ــازى الگوهاى پيش گفته و فهرست نويس در زمينه پياده س
ــت اندركاران  ــند. با وجود اين، تالش دس ــته باش قالب آنها داش
ــت كه  ــتوار بوده اس اين مجموعه قواعد همواره بر اين اصل اس
پيشينه هاى تدوين شده بر پايه قواعد قبلى، در عصر رواج قواعد 
توصيف و دسترسى منبع همچنان كارآمدى خود را حفظ نمايند 
(كويل و هيلمن، 2007 و كميته مشترك راهبرى توسعه آر.دى.

اى. 2009).

معرفى پديدآورندگان
ــتين اليور7 فهرست نويس و سرپرست بخش سازماندهى و  كريس
ــتندات دانشگاه مك گيل در كانادا، با بيش از 20 سال  كنترل مس
ــت. وى هم  اكنون دبير كميته  ــابقه كار مفيد در اين حوزه اس س

دكتر شعله ارسطوپور1 ■
عضو هيئت علمى مركز منطقه اى اطالع رسانى علوم و فناورى

آشنايى با مبانى آر.دى.ِاى.

پروند ه ويژه نظام هاي نوين سازماندهي اطالعاتپروند ه ويژه نظام هاي نوين سازماندهي اطالعات
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در فصل سوم كتاب، 
به تفصيل در مورد 
الگوهاى ملزومات 
كاركردى پيشينه هاى 
كتاب شناختى و نيز 
ملزومات كاركردى 
پيشينه هاى مستند 
در بخش مرورى بر 
اف.آر.بى.آر. و اف.آر.
اى.دى. صحبت شده 
است

ــت اندركاران تدوين  ــوده و از جمله دس ــى كانادا ب فهرست نويس
ــال ها  ــمار مى آيد. س ــى به ش مجموعه قواعد توصيف و دسترس
فعاليت در اين حوزه و شركت در نشست هاى مختلف، وى را به 

انديشمندى توانا در اين حوزه بدل ساخته است.
ــانده  دكتر عباس گيلورى كار ترجمه اين اثر را به انجام رس
ــازمان تحقيقات،  ــو هيئت علمى س ــت. وى هم اكنون عض اس
ــاورزى بوده و تجربه تدوين و ترجمه متون  آموزش و ترويج كش
زيادى در حوزه هاى مختلف علوم كتابدارى و اطالع رسانى و نيز 

چاپ و نشر را داراست.

جايگاه اثر
ــطح كشور، متون مختلفى  ــازماندهى اطالعات در س در حوزه س
ــت. با وجود اين، نظر به آنكه مجموعه قواعد  ــده اس ــر ش منتش
ــر شده و رفته رفته  ــطح جهانى منتش آر.دى.اى. به تازگى در س
ــرد عام مى يابد، مطلبى كه به بيان بنيان هاى نظرى مرتبط  كارب
ــود. هرچند پاره اى  ــور ديده نمى ش ــا آن قواعد بپردازد، در كش ب
ــاره هايى به اين قواعد  ــى به صورت منفرد اش از مقاالت پژوهش
ــر مباحث نظرى  ــه به صورت عميق ت ــته اند، جاى كتابى ك داش
ــازد، خالى بوده  ــى مطرح س مرتبط با اين قواعد را به زبان فارس

است.

درباره كتاب
ــه اى  ــت كه هر يك از آنها به گوش ــاب داراى هفت فصل اس كت
ــازماندهى اطالعات  ــتر س ــث مجموعه قواعد جديد در بس از بح
ــت»، در واقع  ــوان «آر.دى.اى. چيس ــردازد. فصل اول با عن مى پ
ــازى مخاطب خود با  ــعى در آشناس ــا طرح مباحث مقدماتى، س ب
ــى  ــوب نظرى و بنيادين مجموعه قواعد توصيف و دسترس چارچ
دارد. در اين فصل، بنيان نظرى كه مجموعه قواعد مذكور براساس 
ــكل گرفته است، مطرح شده و سپس به صورت مختصر به  آن ش
ــئله مناسبت مجموعه قوانين جديد با محيط ديجيتالى كنونى  مس
مى پردازد. در نهايت، با اشاره به استقالل مجموعه قواعد توصيف 
ــو، و قالب  ــتفاده از يك س ــى از طرح فراداده اى مورد اس و دسترس
ــنده به حوزه پوشش اين مجموعه  ــو، نويس جديد قواعد از ديگرس
ــپس با مقايسه اين مجموعه قواعد با ويرايش  قواعد پرداخته و س
ــى انگلوامريكن، به بحث تأثير استفاده از  دوم قواعد فهرست نويس

اين قواعد در بهسازى جست وجو و بازيابى اطالعات مى پردازد.
ــاره به بحث مجموعه قواعد توصيف  فصل دوم كتاب با اش
ــعى  ــتانداردها و قواعد بين المللى، س ــى در پيوند با اس و دسترس
ــاى بين المللى دارد. در  ــى از اين قواعد در فض ــه دورنماي در ارائ
ــاره به قواعد سنتى انگلوامريكن از  بخش اول از اين فصل، با اش
ــو، و الگوى ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتاب شناختى  يك س
از ديگرسو، بحث آغاز شده و در بخش دوم، دورنما و مالحظات 
ــى مدنظر قرار  ــط با كاربرد جهانى قواعد توصيف و دسترس مرتب

گرفته است.

ــات كاركردى  ــاى ملزوم ــث الگوه ــه مبح ــوم ب فصل س
ــتند، و همچنين كاربرد آنها در  ــينه هاى كتاب شناختى و مس پيش
مجموعه قواعد توصيف و دسترسى منبع مى پردازد. در اين فصل 
ــرورى جامع بر دو الگوى ملزومات  ــبتًا طوالنى، در بدو امر م نس
ــن ملزومات  ــناختى و همچني ــينه هاى كتاب ش ــردى پيش كارك
ــينه هاى مستند ارائه شده، و سپس در بخش دوم  كاركردى پيش
ــه هايى از مجموعه قواعد جديد كه دربرگيرنده اصول و  به گوش
مفاهيم موضوع الگوهاى پيش گفته هستند، پرداخته شده است. 
ــه اى در  ــعى كرده به صورت مقايس ــمت نگارنده س در اين قس

بخش هاى مختلف پيش برود.
ــا قواعد  ــتگى ب ــا عنوان «پيوس ــارم كتاب ب ــل چه فص
ــش 2»، در واقع رابطه  ــن ويراي ــى انگلوامريك فهرست نويس
ــع با قواعد  ــى منب ــه قواعد توصيف و دسترس ــان مجموع مي
ــاره  ــت. اين فصل با اش ــين را مورد توجه قرار داده اس پيش
ــه قواعد، به اين  ــى واحد اين دو مجموع ــاختار مديريت به س
ــد جديد بر پايه قواعد  ــاره مى كند كه مجموعه قواع نكته اش
ــت. در همين  ــده اس ــى انگلوامريكن تدوين ش فهرست نويس
ــه برخى  ــك تناظر يك به يك، به مقايس ــتا، در قالب ي راس
ــه مى پردازد؛  ــر دو مجموع ــان قواعد ه ــترك مي وجوه مش
ــه اى كه در اصل نشان دهنده وام گيرى قواعد توصيف  مقايس
ــى انگلوامريكن  ــى از مجموعه قواعد فهرست نويس و دسترس
ــه قواعد ارتباط  ــه دو مجموع ــت زمانى ك ــت. بديهى اس اس
ــينه هايى كه بر پايه  ــند، پيش تنگاتنگ خود را حفظ كرده باش
ــوند نيز با يكديگر سازگارى خواهند داشت.  آنها تدوين مى ش
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بسيارى از مفاهيمى 
كه در اين كتاب به 
صورتى ساده ارائه 

شده اند، از جمله 
مباحث بحث برانگيز 
در حوزه سازماندهى 

اطالعات هستند

ــه مجموعه قواعد جديد  ــاره به اينك در نهايت، نگارنده با اش
ــى در جهت بازنگرى بنيادين در قواعد فهرست نويسى  تالش
ــاى مفهومى  ــا الگوه ــويى آن ب ــت، هم س ــن اس انگلوامريك
ــينه هاى كتاب شناختى و مستند را از  ملزومات كاركردى پيش

نقاط قوت آن مى داند.
ــتراك اين دو  ــى كه فصل چهارم كتاب به وجوه اش در حال
ــوه افتراق اين  ــردازد، فصل پنجم به وج ــه قواعد مى پ مجموع
ــه دستورالعمل هاى  ــعى مى كند از طريق مقايس دو پرداخته و س
ــتورالعمل هاى مشابه در قواعد  ــى با دس قواعد توصيف و دسترس
ــه صورتى عينى به مخاطب خود  ــن، وجوه تمايز را ب انگلوامريك
ــى همچون اصول، اهداف  ــان دهد. در اين فصل ويژگى هاي نش
ــعه پذير، شيوه  و الگوهاى مفهومى، تأكيد بركاربر، چارچوب توس
انتشار، عناصر داده اى شامل عناصر اضافى و عناصر هسته، مورد 
تأكيد قرار گرفته و ساختار اين مقايسه بر پايه ويژگى هاى مذكور 
قوام يافته است. در قسمت دوم فصل، قواعد و دستورالعمل هاى 
ــده، و در  ــه ش مختلف به صورت نظير به نظير بايكديگر مقايس
ــى، به نكات مهم  ــه خالصه اى از اين بررس ــان فصل با ارائ پاي
ــده در سراسر فصل در قالب يك جمع بندى اشاره شده  مطرح ش

است.
ــم كتاب به بحث عملياتى سازى مجموعه قواعد  فصل شش
توصيف و دسترسى مى پردازد. رويكرد ويژه اين بخش همان گونه 
ــمت قواعد  ــامل بحث حركت از س كه از عنوان آن برمى آيد، ش
ــت. در اين راستا، فصل  ــمت قواعد جديد اس انگلوامريكن به س
ــى منبع»،  ــزار قواعد توصيف و دسترس ــه بخش «جعبه اب به س
ــذارى و نمايش داده هاى قواعد»، و «اجراى هماهنگ و  «رمزگ
سازمان يافته» تقسيم بندى مى شود. در قسمت جعبه ابزار آر.دى.
ــده و از آن به عنوان  ــه قابليت هاى اين ابزار توجه ويژه ش اى. ب
ــردى جديد در فضاى مجازى ياد كرده، و در مورد امكانات  راهب
آن از قبيل كليدهاى جهشى، نحوه ارائه جزئيات مجموعه قواعد 
ــده است. اين در  ــتفاده از آن توضيحاتى ارائه ش و چگونگى اس
حالى است كه در قسمت رمزگذارى و نمايش داده هاى قواعد، با 
تأكيد بر لزوم حفظ داده هاى قبلى، بر لزوم اعمال برخى تغييرات 
در جهت به كار بستن اين قواعد اشاره شده است. در بخش پايانى 
ــترك و لزوم عملكرد  از همين فصل، بر زمينه هاى همكارى مش
ــت اندركار فهرست نويسى  هماهنگ در ميان نهادهاى عمده دس

در استفاده از آر.دى.اى. تأكيد شده است.
فصل پايانى كتاب با عنوان «مزايا، وضعيت موجود و آتى» 
ــر كل مباحث مطرح در  ــه اى مى توان يك جمع بندى ب را به گون
كتاب دانست. در اين فصل، عالوه بر اينكه به وضعيت موجود و 
مزاياى استفاده از مجموعه قواعد توصيف و دسترسى منبع براى 
كاربران مختلف اشاره مى شود، دورنمايى از نتايج استفاده از اين 
ــرار مى گيرد؛ دورنمايى  ــز در اختيار خوانندگان كتاب ق قواعد ني
ــتيابى به هر يك از  ــر تدريجى بودن دس ــه كه بيانگ واقع گرايان

مصاديق مزاياى پيش گفته است.

نگاهى تحليلى به كتاب
ــمار نمى آيد. با وجود  ــاب حاضر جزء كتاب هاى پرقطر به ش كت
ــخ دهى به سؤاالت مخاطبان خود  اين، منبعى خوب جهت پاس
ــتى و به كارگيرى مجموعه  در زمينه هاى مختلف مرتبط با چيس
ــه ويژگى هاى  ــت. از جمل ــى منبع اس قواعد توصيف و دسترس
ــتقالل فصل ها در عين حفظ انسجام كليت  بارز اين كتاب، اس
ــك از مباحث،  ــه مخاطبان كتاب به هر ي ــت. چنانچ كتاب اس
ــند،  ــه اى عالقه مند باش ــه گرفته تا مطالعات مقايس از تاريخچ
ــورد نظر مراجعه  ــان فصل(هاى) م ــتقيمًا به هم مى توانند مس
ــرف كنند؛ بدون آنكه  ــاى اطالعاتى خود را برط كرده و نيازه
ــند. با وجود  ــته باش ــاير فصل ها داش نيازى به مطالعه عميق س
ــجام متن  ــتقل فصل ها خللى در انس ــن ماهيت مس ــن، همي اي
ــك مقدمه در باره  ــت؛ به گونه اى كه متن با ي ــاد نكرده اس ايج
ــتى آر.دى.اى. آغاز شده و با نيم نگاهى به آينده و استفاده  چيس
از اين مجموعه قواعد پايان مى پذيرد. بنابراين، به نظر مى رسد 
ــانى كه با مجموعه قواعد توصيف و دسترسى منبع، مبانى  كس
ــينه هاى  نظرى آن (همچون الگوهاى ملزومات كاركردى پيش
ــابه ميان اين  ــز و تش ــوه تماي ــتند) و وج ــناختى و مس كتاب ش
ــنايى دارند، مخاطبان  مجموعه قواعد با قواعد انگلوامريكن آش
بالقوه فصل هاى پنجم، ششم و هفتم كتاب حاضر خواهند بود. 
اين در حالى است كه چنانچه اين آشنايى زمينه اى با مجموعه 
ــد، مطالعه  ــته باش قواعد جديد براى مخاطب كتاب وجود نداش

چهار فصل مقدماتى به خواننده توصيه مى شود.
ــورد الگوهاى  ــه تفصيل در م ــاب، ب ــوم كت در فصل س
ملزومات كاركردى پيشينه هاى كتاب شناختى و نيز ملزومات 
ــش مرورى بر اف.آر. ــتند در بخ ــينه هاى مس كاركردى پيش

ــده است. با وجود اين، در  بى.آر. و اف.آر.اى.دى. صحبت ش
ــودن مثال هاى مطرح در  ــا توجه به محدود ب ــى موارد ب برخ
ــل، مخاطبان بى نياز از مراجعه به اصل گزارش هاى  اين فص
و  ــناختى  كتاب ش ــينه هاى  پيش كاركردى  ملزومات  الگوهاى 
ــخصى  ــود. لذا، چه براى مجموعه هاى ش ــتند نخواهند ب مس
ــم آورى اين كتاب،  ــار فراه ــراى كتابخانه ها در كن ــه ب و چ
ــوى ملزومات  ــش از گزارش هاى دو الگ ــه آخرين ويراي تهي
ــات  ملزوم ــز  ني و  ــناختى  كتاب ش ــينه هاى  پيش ــردى  كارك

كاركردى پيشينه هاى مستند توصيه مى شود.
ــازى مفاهيم  از جمله ديگر ويژگى هاى كتاب اوليور، ساده س
ــيارى از مفاهيمى كه در اين كتاب به صورتى  ــت. بس پيچيده اس
ساده ارائه شده اند، از جمله مباحث بحث برانگيز در حوزه سازماندهى 
ــتند. مباحثى كه بعضاً با مطالعه اصل گزارش ها و يا  اطالعات هس
مستندات اوليه براى مخاطب ناآشنا قابل فهم نيستند. اين نكته از 
ــت. نويسنده با توجه به تجارب  ويژگى هاى مثبت كتاب حاضر اس
ــل در تدوين قواعد توصيف و  ــود در كارگروه هاى مختلف دخي خ
ــى منبع، يكى از مراجع قابل استناد جهت برطرف ساختن  دسترس

برخى از شبهات مطرح در اين حوزه است.

آشنايى با مبانى آر.دى.اِى. آشنايى با مبانى آر.دى.اِى. 
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با توجه به اينكه در 
حوزه مجموعه قواعد 
توصيف و دسترسى 
منبع تا كنون مطلب 
جامعى به زبان فارسى 
منتشر نشده است، 
ترجمه اين كتاب را 
مى توان گامى مؤثر در 
توسعه و ترويج مطالب 
نظرى در اين زمينه 
دانست

برخى كاستى ها 
در رابطه با اين كتاب و ترجمه آن مى توان به چند مسئله جزئى 

اشاره كرد:
ــب به قلم نويسنده است؛  كتاب اوليه، فاقد مقدمه اى مناس ●
ــار در يك يا دو  ــال آنكه انتظار مى رود هر كتاب در هنگام انتش ح
ــه مترجم با افزودن  ــود. اگرچ ــط مؤلف خود معرفى ش صفحه توس
ــعى در رفع اين نقيصه داشته است،  مقدمه خود به ابتداى كتاب س
ــنده متفاوت از  ــر ماهيت و محتوا، مقدمه نويس ــت از نظ بديهى اس

مقدمه مترجم خواهد بود.
ــده به  ــاى متن برگردان ش ــاب در جاى ج ــب كت مخاط ●
اصطالحاتى برمى خورد كه بعضًا كمتر در بين متخصصان اين زمينه 
ــى رواج دارد. اين مسئله  ــطح ايران و به زبان فارس موضوعى در س
ــوارى متن براى مخاطبان عادى  مى تواند در نوع خود منجر به دش
شود. به عنوان نمونه مى توان به برگردان واژه ”Expression“ به 
«صورت» اشاره كرد (مثًال در صفحه 25)، در حالى كه واژه «بيان» 
ــتفاده  ــترى دارد. اس ــى رواج بيش در متون اين حوزه به زبان فارس
ــر» براى واژه ”User“ نمونه اى  ــظ «بهره گير» به جاى «كارب از لف
ــت است (مثًال در صفحه 28). استفاده از برابرنهاده  ديگر از اين دس
«صفت» براى واژه ”Attribute“ (مثًال در صفحه هاى 46 و 47)، 
ــون تخصصى حوزه طراحى پايگاه و هم در  ــى كه هم در مت در حال
حوزه علوم كتابدارى و اطالع رسانى برابرنهاده «ويژگى» مصطلح تر 
 Search” است. استفاده از عبارت «ميانجى هاى جست وجو» براى
ــت وجو» از  ــناى «رابط كاربر جس Interface“ به جاى عبارت آش
نمونه هاى ديگر به شمار مى آيد (مثًال در صفحه 9). استفاده از اين 
واژه ها نادرست نيست، چرا كه با نگاهى به فرهنگ واژگان مى توان 
دريافت كه موارد پيش گفته برابرنهاده هاى به حق واژه هاى مذكور 
ــئله اينجاست كه تمام تالش نويسنده كتاب حاضر  هستند، اّما مس
ــن مخاطبان خود را با  ــاده ترين زبان ممك ــت كه به س آن بوده اس
مفاهيم مورد نظر آشنا سازد. بديهى است در چنين شرايطى انتخاب 
واژگان مناسب و يا نام آشناتر براى خوانندگان كمتر مشكل زا خواهد 

بود.
ــكاالت جزئى نگارشى و ويرايشى قابل  در متن برخى اش ●
ــت. به عنوان مثال، استفاده از عبارت نادرست «با اين  مشاهده اس
وجود» به جاى «با وجود اين»، و يا برخى اشتباه هاى تايپى جزئى 
ــكل ديگر  ــه اميد مى رود در چاپ هاى بعدى مرتفع گردد. اّما مش ك
ــى از صفحات از  ــت كه عمًال در برخ ــوط به تصاوير كتاب اس مرب
ــوان نمونه، تصويرهاى  ــتند. به عن ــبى برخوردار نيس خوانايى مناس
صفحه هاى 135، 141، و يا 145 كه بعضًا به واسطه كوچك شدن و 

يا بزرگ شدن بيش از اندازه كيفيت اوليه خود را از دست داده اند.
ــت  ــاس فهرس ــت كه براس همچنين، الزم به توضيح اس ●
ــه نيز در  ــتى از منابع قابل مطالع ــى، فهرس ــات كتاب اصل مندرج
ــخه از  ــت كه در اين نس ــت. اين در حالى اس ــده اس كتاب ارائه ش
ترجمه كتاب، اين فهرست به چشم نمى خورد. انتظار مى رفت حّتى 
ــمت از كتاب حذف شده  ــت ترجمه اين قس ــخه در دس اگر در نس

ــى در جهت تهيه و افزودن اين بخش به متن انجام  ــت، تالش اس
ــه در فرايند چاپ ترجمه كتاب اين بخش  مى پذيرفت. حال چنانچ
ــمت در چاپ هاى بعدى  ــت، انتظار مى رود اين قس از قلم افتاده اس

به كتاب افزوده شود. 

نتيجه گيرى
ــى  ــا توجه به اينكه در حوزه مجموعه قواعد توصيف و دسترس ب
ــى منتشر نشده است،  منبع تا كنون مطلب جامعى به زبان فارس
ــعه و ترويج  ــوان گامى مؤثر در توس ــن كتاب را مى ت ــه اي ترجم
مطالب نظرى در اين زمينه دانست. با وجود اين، همان گونه كه 
ــد، تالش در رفع برخى كاستى هاى جزئى اثر  پيشتر نيز بيان ش
حاضر در چاپ هاى بعدى، گامى مؤثر در جهت نزديك شدن به 
ــدف اوليه تدوين كتاب و بهره گيرى بهتر و مؤثرتر خوانندگان  ه

از اثر خواهد بود.
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