
، شماره  یا شابک .)ان.بی.اس.آي(  کتاب  المللی شماره استاندارد بین
  استفاده  براي  کتاب  فرد یک منحصر به

  اطالعات  خودکار بازیابی  هاي در نظام
  دانستن  بدون  توان می  و با آن  است

  و حتی  کتابشناختی  سایر مشخصات
  که  بازیابی  ، از بروز اشتباهات ترتیب  این  به. کرد  را بازیابی  ، کتابی زبان

، ناشر، و سایر  نویسنده  ها، مشخصات عنوان  بودن  در نتیجه یکسان
 . شود می  آید، جلوگیري پدید می  مشخصات

از   و استفاده  کتاب  المللی بین  گذاري شماره  نظام  نیاز به.  تاریخچه

درباره   تحقیق  المللی بین  کنفرانس  بار در سومین  نخستین  براي  آن
  از ناشران  ، تعدادي زمان  در آن. شد  مطرح 1966، در نوامبر  بازار کتاب

  پردازش  را براي  از رایانه  در اروپا، استفاده  کتاب  کنندگان و توزیع
  این. کردند می  بررسی  انبار کتاب  موجودي  ها و کنترل سفارش
کارآمد خودکار، وجود   نظام  نیاز یک پیش  داد که  ها نشان بررسی
  .  است  منتشر شده  محصوالت  شناسایی  يبرا  یکتا و ساده  اي شماره

  شرکت  ، توسط.) ان.بی.سا.آي(  شماره استاندارد کتاب  کارگیري به
  گیري در شکل  ، نقطه عطفی1967، در  در انگلستان  ویتکر و پسران

از   استفاده  به  ، دیگر نیازي شماره  از این  با استفاده. بود  شابک  نظام
  ، و سایر مشخصات نویسنده  ، نام عنوان  از قبیل  کتابشناختی  اطالعات

ها نیز در  ، امریکایی زمان  یندر هم. نبود  اي رایانه  هاي نشر در نظام
  توسط  کردند که  و همکاري  مشارکت  با کشور انگلیس  طرحی  اجراي
  در سطح  کتاب  مبادالت  گسترش .  یافت  و توسعه  باوکر بسط  شرکت

  شد که  باعث  کتاب  المللی بین  هاي نمایشگاه  و برپایی  المللی بین
گردد و در   مطرح  المللی بین  در سطح  از شماره استاندارد کتاب  استفاده

استاندارد،   المللی بین  سازمان  فنی  ، کمیته مستندسازي زمان  همان
  انگلیسی  گذاري شماره  نظام  بسط  درباره امکان  تحقیق  را براي  گروهی

،  نتیجه تحقیقات. کرد  تعیین  المللی بین  در سطح  استفاده  براي

در   از شماره استاندارد کتاب  استفاده  براي 2108 استاندارد  گیري شکل
  جهانی  سازمان. مشهور شد.  ان. بی. اس. آي  به  بود که  المللی بین  سطح
  کار خود را شروع  مؤسسه مستقل  یک  عنوان به 2006  از سال  شابک

و  2108تغییر استاندارد   شابک  نظام  هاي از برنامهیکی . ه استکرد
ه است دبو  رقم  سیزده  به  رقم  از ده  ارقام  تار و افزایشتغییر ساخ

و دغدغه   الکترونیک  و منابع  چاپی  هاي انتشار کتاب  شتابان  افزایش.
و کمیته   شابک  جهانی  دور، سازمان  چندان  نه  اي در آینده  شماره  اتمام

 .ها بیفتند ارهشم  ظرفیت  فکر افزایش  تا به  داشت  را بر آن  نظام  اجرایی

  از سیزده  رقم  ده  جاي شد به  گرفته  زیاد، تصمیم  هاي از بررسی  پس
. شود  استفاده.  آي. ان. اي. اي  کاال و خدمات  رمزگذاري نظام  رقم

 ییاجرا 2007  از ابتداي  شابک  شدن  رقمی  سیزده  به  مربوط  تغییرات
  پنج  به  از چهار قسمت  ، شابک روش  از این  با استفاده .ه استشد

  نظام 978شماره  پیش  شابک  ابتداي  و بهیافته  تغییر  قسمت
از   با استفاده  شابک  کنترل  و رقم شده است  اضافه.  آي. ان. اي. اي

کند  می  تغییر، کمک  این. شود تولید می.  آي. ان. اي. اي  استاندارد نظام
 979شماره   ، از پیش کتاب  مخصوص 978شماره   بر پیش  عالوه  که

  در این. شود  استفاده  شابک  نیز براي  موسیقی  آثار چاپی  به  مربوط
 .شود دو برابر می  شابک  ظرفیت  شیوه

  ، مسئولیت المللی بین  ، سازمانی شابک  اصول  کردن  پیاده  براي
  در برلین  مقر آن  که  گرفت  را برعهده  جهان  در سطح  گذاري شماره

  جهانی  سازمان  و به  است)  آلمان(
در هر کشور . دارد  شهرت  شابک

، و  ملی  در سطح  نمایندگی  نیز یک
  ، مسئولیت اي منطقه  در مواردي

  را براي  ناشران  گروه  هدایت
  کشور جهان 150در   شابک  امروزه. دارد  ها برعهده کتاب  گذاري شماره

 . شود می  استفاده

ها را  کتاب  گذاري شماره  مسئولیت 1372 از سال  ایران  مؤسسه شابک
 1373، در  کار آزمایشی  سال از یک  و پس  گرفت  برعهده  ملی  در سطح
  ، که از خانه کتاب  واحدي  صورت به  داد و اکنون  کار خود ادامه رسماً به
در . دارد  ، فعالیت است  و غیرانتفاعی  رسانی و اطالع  فرهنگی  اي مؤسسه

مرکز هستند و   عضو این  ناشر ایرانی 5000بر   حاضر، بالغ  حال
  گذاري ، شماره شابک  استانداردهاي  خود را بر اساس  هاي کتاب

  . کنند می
  کاال و خدمات  المللی بین  گذاري شماره  سازمان  شابک  جهانی  سازمان
  ، و انجمن )آي.ان.اي.اي(اروپا 

.) سی.سی.یو(  یکسان  کدگذاري
  منظور استاندارد کردن به

کد یا   از بارکد یا رمزینه  هاستفاد
  به  منعقد کردند و مقرر شد شابک  قراردادي  در حوزه کتاب میله اي

در کنار سایر   عرضه کتاب  تولید و امکان  رایانه  براي  خواندن  قابل  شکل
  . کاالها میسر شود
  ، معادل شابک  نظام، در " کتاب"واژه  . شابک  دامنه شمول

 "نگاشت تک  که  آثاري  و تمام  است  شده  درنظر گرفته " نگاشت تک"
  شابک  توانند در نظام ، می شکلشان  به  توجه  شوند، بدون می  محسوب

.  نیست  مهم  چندان  کتاب  ظاهري  ، شکل بنابراین. شوند  گذاري شماره
ها  ، مانند کتاب آثار چاپی  د شاملشون می  آنها داده  به  شابک  که  موادي

، مانند  عالوه مواد غیرچاپی ها؛ به و نقشه  بریل  هاي ، کتاب و جزوات
بر   شده  ضبط(گویا   هاي ، کتاب آموزشی  ویدئو، اسالیدهاي  نوارهاي
  مانند نوارهاي(  الکترونیکی  ، ریزنگارها، انتشارات) فشرده  یا لوح  کاست
  اي چندرسانه  ، و انتشارات) اینترنتی  ، انتشارات فشرده  ، لوح خوان ماشین

  . شود می
  سازمان  نظارتی  ، شوراي1984در .  ان. بی. اس. آي  کنفرانس  در دهمین

  . کرد  افزارها تصویب نرم  را براي  شابک  نظام  ، بسط شابک  المللی بین



اضر بوده که درحال ح رقمی  شماره ده  یک  شابک . ساختار شابک

  .  استبه عددي سیزده رقمی تبدیل شده   978با اضافه شدن عدد 
که بیش شماره (  978 شماره  پیش بدون درنظر گرفتن عدد  این

  تقسیم  متفاوت  هاي با طول  قسمت 4  به) مخصوص کتاب است 
شود،  جدا می  تیره  خط  با یک  چاپ  در هنگام  شود و هر قسمت می

هر   اول  قسمت  سه  هاي تعداد رقم. ISBN 0-8436-1072-7: مانند
  گروه  هاي شناسه  ، یعنی شابک

، و کمتر  بیشتر ملی(
، ناشر، و ) و زبانی  اي منطقه
  . متغیر هستند  عنوان

  شابک  قسمت  نخستین
بر   که  است  شناسه گروه

،  ملی  هاي بندي گروه  اساس
  یابد و براساس می  اختصاص  انیجه  سازمان  توسط  ، و زبانی اي منطقه

، شناسه  قسمت  دومین. شود می  تعیین  گروه  انتشارات  برآورد حجم
  ناشر تعیین  انتشارات  برآورد حجم  و براساس  است  ناشر و نشانی

  هاي ناشر بیشتر باشد، شناسه  یا یک  گروه  یک  انتشارات  هرچه. شود می
مؤسسه   توسط  ناشران  هاي شناسه. بدیا می  او تخصیص  به  تري کوتاه
  شابک  ، مؤسسه ملی در ایران. شود می  داده  اختصاص  شابک  ملی

  سومین. را دارد  ناشران  شابک  اختصاص  مسئولیت  زیرنظر خانه کتاب
  که  ناشر است  یک  از کتاب  خاصی  یا ویرایش  ، شناساننده عنوان قسمت
  است  شابک  قسمت  ، آخرین کنترل  رقم .یابد می  ناشر اختصاص  توسط

  رقم  هرگاه. شود می  محاسبه 2تا  10  هاي و با وزن 11  در مبناي  که
  محاسبه رقم  براي. شود می  استفاده xاز   آن  جاي باشد به 10  کنترل
  ضرب 10تا  2  اعداد بین  ترتیب زیر به  مثال  شکل  به  اول  رقم 9  کنترل

عدد   و سپس  شده 11بر   ها تقسیم ضرب  حاصل  وعشوند، مجم می
). 18: 1(  است  ، عدد کنترل مانده شود، باقی می  کم 11از   حاصل

- 7  دیگر شابک  رقم 9از محاسبه   کنترل  رقم  آوردن  دست به  عملیات
  :  زیر است  شرح  به 0- 1072-8436

           0    8    4    3    6    1    0    7    2              شابک  اول  رقم  نه
    کنترل  رقم  بدون
  10    9   8    7    6    5    4    3    2     ارقام شابک ها در وزن  ضرب

   0   72    32    21    36    5    0    21    4       =ها  ضرب  حاصل
   191=   ضرب  حاصل  مجموع

  191÷11 = 17) 4باقیمانده (
   11- 4=  7)  کنترل  رقم( 

،  زبان  انگلیسی  کشورهاي  شناسه زبان "1"و  "0"شناسه   مثال  براي
کانادا،   زبان  انگلیسی  در استرالیا، بخش  اي جداگانه  هاي مؤسسه

  . ، و سوازیلند است جنوبی  ، زالندنو، افریقاي ، امریکا، زیمبابوه انگلستان
  دست به  که  را از تولید تا زمانی  ، کتاب شابک .کاربردها

تولید،   فرایندهاي  تمام. کند می  برسد همراهی  کننده نهایی استفاده
  به  از شابک  خودکار با استفاده  هاي در نظام  کتاب  رسانی ، و اطالع توزیع

از   یکی  عنوان به  حاضر، شابک  در حال. شود پذیر می امکان  راحتی
  در دنیاي  بسیار مهمی  نقش  منتشر شده  هاي کتاب  ر اطالعاتیعناص
 . کند ایفا می  کتاب
  ها کاربرد زیادي ها، و کتابفروشی فروشی ، عمده در مراکز توزیع  شابک

، تهیه  کتاب  تجارت  براي  کتابشناختی  هاي ایجاد پایگاه  همچنین. دارد
  ــ شبیه  الکترونیکی  باطاتارت  براساس  سفارش  انبار، خدمات  موجودي

ــ   اینترنت  یا از طریق .)آي.دي.اي(  اطالعات  الکترونیکی  تبادل
ها و  در کتابخانه. آید کار می اسناد، و مانند آنها نیز به  ، کنترل حسابداري

  کنند، شابک می  عرضه  اي متمرکز کتابخانه  خدمات  که  هایی سازمان
  ها، کنترل سفارش  ، پردازش فروشان و عمده  ناشران  به  سفارش  براي

،  مالی  سندهاي  ، کنترل ، حسابداري داخلی  فرایندهاي  ، بررسی موجودي
  . رود کار می به  قبیل  و از این
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