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معرفی شرکت نوسا
شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران )نوسا( با بیش از 22 سال سابقه در طراحی و تولید 
نرم افزارهای کاربردی در دو زمینه ی نرم افزارهای مالی و نرم افزارهای کتابخانه ای، در 
سال 1367، س��ری نخست نرم افزارهای کتابخانه ای نوس��ا را که در شبکه  های محلی 
داخل کتابخانه ها قابل اس��تفاده بود، ارائه نمود. بدین ترتیب، کاربران برای جستجوی 
کتاب یا سایر منابع کتابخانه ای و اطالع از موجودی کتابخانه ها می بایست به محل آن ها 
مراجعه می کردند. در سال 1376، با پیدایش اینترنت، سری دوم از این نرم افزارها ارائه 
ش��د و امکان جس��تجوی منابع کتابخانه ها را از طریق اینترنت فراه��م کرد. با این کار، 
برای جس��تجوی منابع مذکور، دیگر نیاز نبود کاربران به مکان کتابخانه مراجعه نمایند 
و ب��ا مراجعه به وب س��ایت همان کتابخانه این امر امکان پذیر ش��ده ب��ود. دیری نپایید 
ک��ه با افزایش کتابخانه ها و مراکز اس��ناد در اینترنت، کاربران به جس��تجوی همزمان و 
یکباره در وب س��ایت های این مراکز نیاز پیدا کردند. ش��رکت نوس��ا برای پاسخگویی به 
این نیاز، در س��ال 1380، سری س��وم نرم افزارهای کتابخانه ای خود را با نام »سیمرغ« 

عرضه نمود.

سیمرغ
س��یمرغ در حقیقت مجموعه نرم افزاری اس��ت که کارهایی چون مدیریت پایگاه های 
اطالع��ات متن��ی، نگه��داری منابع دیجیت��ال و گردش امان��ات را انج��ام می دهد. هر 
کتابخانه یا مرکز اسنادی که مجهز به نرم افزار سیمرغ باشد، به شبکه سیمرغ در شبکه 
اینترن��ت متصل می ش��ود و از این راه هر کاربر با اتصال ب��ه یکی از کتابخانه های دارای 
س��یمرغ، می تواند در تمام شبکه سیمرغ به جس��تجوی کتاب یا سایر منابع کتابخانه ای 
خود بپردازد و به اطالعات فهرس��ت نویسی آن دست یابد. با وجودی که اطالعات ارائه 
ش��ده در شبکه س��یمرغ قابل توجه و بسیار مفید اس��ت، با این حال کاربرانی که در این 
ش��بکه به جستجو می پردازند در بسیاری از مواقع خواس��تار اطالعات بیشتری از کتاب 
چون عکس روی جلد، متن خالصه و نیز اطالعات ناش��ر هس��تند. در این عرصه هم 
ش��رکت نوسا بر آن شد تا در کنار نرم افزار س��یمرغ، یکی از پرکاربردترین سرویس های 
 NOSA BOOKS نرم افزاری را با اس��تفاده از آخری��ن فناوری  های روز طراحی و با نام
عرضه کند. این س��رویس، عملکردی مشابه Google Books دارد با این تفاوت که با 
در نظر گرفتن خواس��ته های ناشران و برای رفع نیازهای کاربران در ایران طراحی شده 

است.
برای توضیح بیش��تر، ابتدا ش��رح مختصری درب��اره ی Google Books می دهیم و 
س��پس به معرفی و بررسی NOSA BOOKS و بیان مزایای آن به ویژه برای ناشرانی 

که با نوسا در این طرح همکاری می کنند خواهیم پرداخت.

Google Books
Google Books از بهترین س��رویس های »گوگل« به شمار می  رود که امکان ارائه ی 

اطالعات کامل تری را از کتاب ها، چون عکس روی جلد، عکس پشت جلد، اطالعات 
ناش��ر، مت��ن خالصه و در برخی از م��وارد متن کامل، را در نتایج جس��تجو فراهم آورده 
است. کاربران می توانند بر روی یک نتیجه از نتایج جستجوی Google Books کلیک 
نماین��د تا در یک واس��ط کاربری، اطالعات کتاب را مش��اهده نم��وده و یا چاپ نمایند. 
همچنی��ن گ��وگل در این واس��ط کاربری، لینک هایی را برای دسترس��ی به وب س��ایت 
ناشران و فروشندگان کتاب فراهم آورده است. به خاطر افزایش تنوع محتوایی مطالب 
در وب و قرار داشتن اطالعات تعداد کثیری از کتاب های التین در گوگل، این سرویس 
جایگاه بس��یار مفید و ارزش��مندی را به دس��ت آورده اس��ت. چون کاربرانی که از طریق 
جس��تجوی محتوای��ی و مفهومی به دنبال مطال��ب مورد نیاز خ��ود می گردند به راحتی 
ب��ه اطالعات موجود در کتاب های مربوط به آن، در قالبی دس��ته بندی ش��ده، هدایت 
می گردند. این س��رویس روز  به  روز در حال محبوب تر ش��دن اس��ت و رفته رفته شاخص 

اعتبار کتاب ها برای کاربران، میزان در دس��ترس بودن آن ها در این س��رویس می شود؛ 
یعنی کتابی معتبرتر ارزیابی می شود که به واسطه ی این سرویس بیشتر معرفی گردد.

NOSA BOOKS
شرکت نوسا برای بر طرف کردن نیاز جستجوگران به جستجوی مفهومی و دسترسی 
به اطالعات کامل تر کتاب ها، قصد دارد س��رویس های متع��ددی را در ایران راه اندازی 
کن��د. اولی��ن نس��ل این س��رویس ها با ن��ام NOSA BOOKS ک��ه کاربردی مش��ابه با 
Google Books دارد، ب��رای ارائه ی خدمات در حوزه ی کتاب تولید ش��ده اس��ت. این 

س��رویس  پاس��خگوی دو گروه عمده از کاربران اس��ت: گروه اول دانش��جویان و س��ایر 
کاربران��ی هس��تند که از کتابخانه های دانش��گاه ها، س��ازمان ها و دیگ��ر مراکز مجهز به 
نرم افزار س��یمرغ نوس��ا به جس��تجو می پردازند. گروه دوم، عموم کاربرانی هستند که از 

طریق اینترنت، به صورت آزاد به جستجوی مورد نیاز خود می پردازند.
این س��رویس ها برای هر دو گروه جستجوگران امکانی را فراهم می کند تا کتاب مورد 
نظر خود را جستجو کنند و پس از یافتن آن، از شش امکان مهم دیگر بهره مند شوند:

1( مالحظه ی اطالعات کامل و دقیق کتاب از مراجع اصلی فهرست نویسی آن چون 
کتابخانه ملی ایران 

 2( مالحظ��ه ی اطالعات دیجیتال کتاب، مانن��د عکس روی جلد و معرفی کتاب، که 
توسط ناشر در اختیار شرکت نوسا قرار گرفته است 

3( مالحظه ی صفحه ی اختصاصی ناش��ران فعال در پروژه ی NOSA BOOKS که 
شامل مشخصات ناشر و اطالعات دسته بندی شده ی کتاب های دیگر او نیز است
4( دسترسی به وب سایت ناشر کتاب در صورتی که دارای وب سایت دیگری نیز باشد

5( مالحظه ی موجودی کتاب در کتابخانه های عضو شبکه سیمرغ
6( دسترسی به وب سایت کتابخانه ی دارای کتاب مورد نظر و استفاده از سرویس های 

کتابخانه ای آن
در این مس��یر کاربران می توانند کلیه کتاب های مورد نیاز خود را به دقیق ترین ش��کل 
جس��تجو نمایند، س��پس با کمک اطالعات به دس��ت آمده از نتایج جستجو، کتاب های 
مذکور را از ناشر کتاب و یا از هر کتابخانه ای که دسترسی بهتری به آن دارند تهیه کنند.

صفحه ارائه ی اطالعات کامل کتاب به همراه موجودی آن
در کتابخانه های موجود در شبکه سیمرغ
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مزایای NOSA BOOKS برای ناشران
هر فعالیت تجاری برای کس��ب موفقیت، نیازمن��د معرفی خدمات و محصوالت خود 
به صورت مؤثر و متناس��ب با س��اختارش است. ناش��ران نیز از این امر مستثنی نیستند 
و می بایس��ت کتاب ه��ای خود را به مخاطبان معرفی کنند. ام��روزه در بین فناوری های 
اطالع��ات، اینترن��ت به دلیل دسترس��ی عموم مردم به آن، از محبوبیت بس��یار باالیی 
برخوردار اس��ت. بدین ترتیب اغلب ناش��ران مشهور، اقدام به راه اندازی وب سایت خود 
می نمایند و این امر در عصر حاضر اجتناب ناپدیر اس��ت و دیر یا زود تمام ناش��رانی که 
می خواهند از بازار رقابت جا نمانند ناگزیرند به داش��تن صفحات اختصاصی در اینترنت 

روی بیاورند.
اما کار به همین جا ختم نمی ش��ود. هزینه هایی نظیر هزینه ی اولیه راه اندازی سایت، 
هزینه ی نگهداری دامنه و میزبانی آن و همچنین هزینه ی ورود اطالعات شناسنامه ای 
کتاب ه��ا و به  روز رس��انی محتویات��ش باید در نظر گرفته ش��ود. از طرفی ب��ا وجود تعداد 
کثیری از وب سایت های متنوع با انواع تبلیغات و روش های مختلف جذب بازدید کننده 
در اینترنت، معرفی وب سایت برای دستیابی ناشر، به طریقی تأثیر گذار که بیانگر اعتبار 
وب س��ایت او باش��د، نیز بسیار حائز اهمیت است. برای دستیابی به این هدف ناشر باید 

به دنبال روشی باشد تا مراجعه به سایت خود را به صورتی مفید افزایش دهد. 
نکته ی قابل مالحظه ی دیگر این اس��ت که با گس�ترش اینترنت، نس�ل جدیدی از 
جس�تجوگران پا به عرصه گذاش�ته اند که بخ�ش عمده ای از ترافیک وب س�ایت ها 
را تأمی�ن می کنند. این دس�ته از جس�تجوگران کتاب در بس�یاری از موارد به ش�کل 
محتوایی به دنبال مطلبی خاص می گردند و برای آن ها مهم نیست این مطلب در کدام 
کتاب و یا چاپ کدام ناش��ر باش��د. این افراد مس��تقیمًا به وب سایت هیچ ناشری مراجعه 
نمی کنند، بلکه وارد سیستم های جستجو می شوند و از طریق آن ها به دنبال کتاب خود 
می گردند. جذب این کاربران برای بازدید از وب س�ایت های ناشران کاری پر هزینه 

و نیازمند طرحی گسترده است.
 NOSA BOOKS ش��رکت نرم افزار و سخت افزار ایران )نوس��ا(، با ارائه ی سرویس
به گونه ای پس��ندیده، برای تمام مسائل مطرح ش��ده ی فوق، راهکارهایی ارزنده برای 

ناشران فراهم آورده است.
در ادامه به ذکر چگونگی پاسخگویی این پروژه به مسائل مورد نظر می پردازیم:

شرکت نوسا برای هر ناشری که با این پروژه همکاری کند صفحه ای اختصاصی همراه 
با دس��ته  بندی کتاب های آن، مناسب با سلیقه ی ناشر طراحی می کند و آن را به صورت 
رای��گان در اختیار ناش��ر قرار می دهد. بدین ترتیب هزین��ه ی راه اندازی اولیه، هزینه ی 

نگهداری و هزینه ی به روز رسانی )با همکاری خود ناشر( را نوسا بر عهده می گیرد. 

در صفحه ی اختصاصی هر ناشر اطالعات زیر ارائه می شوند:
• مشخصات عمومی چون نام، آرم، تلفن و نشانی 

• فهرست طبقه بندی شده ی کتاب های ناشر 
• ه��ر گونه فایل دیجیتال در ارتباط با کتاب که ناش��ر در اختیار ش��رکت نوس��ا قرار 

می دهد، چون عکس رو و پشت جلد، معرفی کتاب یا صفحات برگزیده ی آن 
• امکان مالحظه ی موجودی آن در شبکه ی کتابخانه های سیمرغ 

• لینک به وب سایت ناشر، برای ناشرانی که دارای وب سایت دیگری نیز هستند
همچنین شرکت نوسا برای حل مسأله ی بازدیدکنندگان صفحات اختصاصی ناشران 
و ارج��اع جس��تجوهای مفهومی هر دو گروه کاربران )کاربران داخل ش��بکه س��یمرغ و 

کاربران عمومی در اینترنت( به وب سایت ناشر، راه حلی هوشمندانه در اختیار دارد:
• کاربران داخل ش��بکه س��یمرغ، با اتصال ب��ه هر کتابخانه می توانند در کل ش��بکه 
س��یمرغ به طور همزمان به دنبال کتاب یا س��ایر منابع کتابخانه ای خود بگردند. 
این ش�بکه در حال حاضر بزرگ ترین و مهم ترین ش�بکه ی جستجوی منابع 
کتابخان�ه ای در ایران اس�ت و بیش از 80 میزبان فع�ال با موجودی بیش از 
10 میلیون جلد کتاب گوناگون و س�ایر منابع کتابخانه ای دارد. در این مس��یر، 
ش��رکت نوس��ا، ترافیک ناش��ی از جس��تجوهای این گروه از کاربران را به سمت 
صفحه ی ناشران روانه می کند و تعداد قابل توجهی بازدید کننده را برای صفحات 

اختصاصی ناشرانی که با نوسا همکاری می کنند، فراهم می آورد.
• گ��روه دوم کارب��ران ک��ه جس��تجوگران اینترنتی هس��تند هم با مراجعه به س��ایت

www.nosabooks.com و ی��ا از طری��ق موتوره��ای جس��تجو ب��ه صفحات 

اختصاصی ناشران در NOSA BOOKS دسترسی پیدا می کنند. 
در  ناش��ران  اختصاص��ی  ب��ه صفح��ات  مراجع��ه  از  پ��س  کارب��ران  بدی��ن طری��ق 
NOSA BOOKS ع��الوه ب��ر مش��اهده ی اطالع��ات بیش��تر در رابطه با کت��اب مورد 

جس��تجو، با مجموعه ی دیگر کتاب های ناش��ر نیز آش��نا می ش��وند و برای خرید کتاب 
مذکور و یا کتاب های دیگر مرتبط با موضوع مورد عالقه ی خود تشویق خواهند شد. 

در خاتمه، س��رویس های NOSA BOOKS برای ناش��ران را می توان به صورت زیر 
خالصه کرد:

• ارائه و به روز نگه داشتن صفحه اختصاصی ناشر در اینترنت 
• ارائه ی اطالعات بیشتر، چون عکس روی جلد و یا گزیده ی صفحات کتاب 

• معرفی ناشر و کتاب های او به جستجوگران، هنگام جستجوی کتاب

NOSA BOOKS نمونه ای از صفحه اختصاصی ناشران در

www.nosabooks.com
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تهران، خیابان سپهبد  قرنی، خیابان شاد اب شرقی، پالک 4
نمابر: 79 29 8882 - 60 53 8883 تلفن/

info@nosa.com :پست الکترونیک

پاسخ های نوسا به چند پرسش رایج ناشران
در پایان چند پرسش رایج ناشران از شرکت نوسا را در مورد همکاری با پروژه ی NOSA BOOKS به همراه پاسخ آن ها، می توانید مالحظه نمایید:

1. آیا برای مشارکت در این پروژه باید هزینه ای به شرکت نوسا پرداخت کنیم؟
خیر. ش��رکت نوس��ا در قبال همکاری ناش��ران محترم، تمام مزایای مذکور در بروش��ور را در اختیار آنان قرار می دهد و برای این کار از ایش��ان یا هیچ نهاد دیگری 

هزینه ای دریافت نمی کند.
2. حال که به ازای ارائه ی این خدمات هزینه ای دریافت نمی کنید، این پروژه چه نفعی برای شرکت نوسا دارد؟

درس��ت اس��ت که در قب��ال ارائه ی این خدمات هزینه ای دریاف��ت نمی کنیم و حتی برای راه اندازی، نگهداری و پش��تیبانی این س��رویس ها هزینه ی باالیی متقبل 
می ش��ویم، اما این پروژه در دراز مدت س��ود مورد نظر را به ما بر می گرداند. توجه کنید که به واس��طه داش��تن اطالعات دسته بندی شده ی کتاب ها به همراه ناشران 
آن ها، کاربران با جس��تجوی خود، چه در ش��بکه ی س��یمرغ، چه به صورت مس��تقیم در اینترنت، به سمت این اطالعات هدایت می  ش��وند و رفته  رفته به واسطه ی 
داشتن اطالعاتی مناسب و کامل از کتاب ها، تعداد بازدیدکنندگان افزایش می یابد. بازدید کننده ی بیشتر برابر است با تبلیغ بیشتر و گسترش آوازه ی شرکت نوسا و ...

3. آیا الزم است که ناشر، وب سایت اختصاصی داشته باشد تا بتواند در این طرح شرکت کند؟
خیر. شرکت نوسا به ازای هر ناشری که در این طرح مشارکت کند صفحه ای را به او اختصاص می دهد که در آن اطالعاتی نظیر مشخصات عمومی )نام، آرم، تلفن 
و نشانی(، فهرست طبقه بندی شده ی کتاب های ناشر و سایر اطالعاتی را که پیش از این در بروشور توضیح داده شده است، قرار می دهد. در صورتی که ناشر، از 

قبل وب  سایتی مختص خود داشته باشد، در صفحه ی اختصاصی مذکور، لینکی برای دستیابی به آن فراهم گردیده است.
4. ناشرانی که خود وب سایت دارند، چرا باید با شما همکاری کنند؟

وجود وب س��ایت بدون بازدید کننده ارزش چندانی ندارد. حداقل مزایایی که یک ناش��ر به واس��طه ی همکاری با شرکت نوسا از آن بهره مند می شود به دست آوردن 
تعداد کثیری بازدید کننده اس��ت که از طریق ش��بکه س��یمرغ به سمت وب س��ایت او هدایت می ش��وند. عالوه بر آن، تجمیع کتاب های اکثر ناشران در یک مکان و 

استفاده از آخرین فناوری های جستجو و بازیابی کتاب، سبب مراجعه بیشتر کاربران خواهد شد.
5. کتاب های برخی از ناشران روی اینترنت در چند سایت دیگر هم هست، فرق شرکت نوسا با آن ها چیست؟

در پروژه NOSA BOOKS، کاربرانی که با جس��تجوی معنایی به دنبال کتاب های مورد نیاز خود می گردند نیز به صفحه ی مخصوص ناش��ران و وب س��ایت های 
آن ها هدایت می ش��وند که وب س��ایت های دیگر چنین امکانی را برای ناش��ر فراهم نمی کنند. از طرف دیگر بازدید کننده عالوه بر اطالعات س��اده ی کتاب می تواند 
اطالعات کامل تری که از منابع مرجع مانند کتابخانه ملی تهیه شده اند را نیز مشاهده کند و از وجود یا عدم وجود کتاب در کتابخانه های شبکه سیمرغ نیز مطلع شود.

6. ش��رکت نوس��ا که اطالعات کتاب های ناشران را دارد، کسی هم که از تبلیغ ش��دن کتاب هایش بدش نمی آید، خودتان آن ها را روی سایت بگذارید، 
پس چه نیازی به همکاری ناشران دارید؟

در حقیقت ش��رکت نوس��ا قصد دارد اطالعاتی که بر روی س��ایت NOSA BOOKS قرار می گیرد توس��ط خود ناشران تأیید ش��ود تا اعتبار بیشتری داشته باشد. در 
ضمن شرکت نوسا به اطالعات کامل تری از کتاب ها نیاز دارد که تنها در اختیار ناشران است تا با آن ها نیازهای بیشتری از کاربران را هنگام جستجو برآورده کند.

7. آیا ناشر می بایست اطالعات تمامی کتاب های خود را به طور کامل در اختیار شرکت نوسا قرار دهد؟
خیر. هر ناش��ر می تواند به صالحدید خود، هر میزان اطالعات از هر کدام از کتاب های مورد نظرش را در اختیار نوس��ا قرار دهد. الزم به ذکر اس��ت که هر چقدر این 
اطالعات کامل  تر باش��ند، جس��تجوهای کاربران، بیشتر به سمت صفحه ی مختص ناش��ر هدایت می شود. پس بهتر است حداقل مواردی مانند عکس روی جلد و 

معرفی کتاب توسط ناشر در اختیار شرکت نوسا قرار گیرد.
8. آیا مسئولیت وارد کردن اطالعات مربوط به کتاب های ناشر در سیستم بر عهده ی خود اوست؟

خیر. اطالعات فهرست نویسی کتاب ها به صورت مستقیم از کتابخانه ملی ایران وارد سیستم می شود و نیازی به وارد کردن اطالعات ناشران به صورت جداگانه نیست.
9. دسته بندی کتاب ها در صفحه اختصاصی یک ناشر در NOSA BOOKS چگونه انجام می شود؟

دسته بندی کتاب ها طبق نظر ناشر صورت می پذیرد و در صفحه ی اختصاص یافته به آن ها در NOSA BOOKS قرار می گیرد.
10. در صورتی که اطالعات ثبت شده ی کتاب ناشر در NOSA BOOKS به اشتباه وارد شده باشد، چه کار باید کرد؟

از آنجا که این اطالعات به طور مس��تقیم از اطالعات ثبت ش��ده در کتابخانه ملی ایران وارد سیس��تم شده است، پس اطالعات مندرج در کتابخانه ملی با اطالعات 
ثبت ش��ده توس��ط ناش��ر برای این کتاب، دارای تناقض است و با دیده شدن این تناقض، ناش��ر متوجه آن می شود و می تواند هر چه سریع تر با کتابخانه ملی تماس 

بگیرد و نسبت به تصحیح آن اقدام نماید.
11. آیا شرکت نوسا قصد دارد این کتاب ها را برای فروش ارائه کند؟

به هیچ وجه. شرکت نوسا تنها بازدیدکنندگان بسیاری را به صفحه اینترنتی ناشر هدایت می کند تا فاصله ی بین مخاطب )خواننده کتاب( و تولید کننده )ناشر( را تا 
می تواند کمتر کند که در نتیجه به فروش بیشتر ناشر و داشتن حق انتخاب بهتر و بیشتر خواننده کتاب منجر می شود.

همکاری در این پروژه بدون اینکه هزینه ای در بر داش��ته باش��د مزایای بس��یاری را برای ناش��ران محترم فراهم می کند. ناش��ران مایل به ش��رکت و همکاری در پروژه 
NOSA BOOKS می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر و پر نمودن فرم تفاهم نامه همکاری با ش��رکت نوس��ا تماس بگیرند.
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