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شركت نرم افزار و سخت افزار ایران )نوسا( دارای بیش از 20 سال تجربه در طراحی و ساخت و پشتیبانی 
نرم افزارهای مدیریت پایگاه های اطالعات است. سیمرغ یك مجموعه از نرم افزارهای به هم مرتبط 
می باشد كه آخرین نسل از سری نرم افزارهای مدیریت پایگاه های اطالعات نوسا را تشكیل می دهد.

در طول س��الیان گذش��ته درک صحیح از مش��كالت كاربران كتابخانه ها و مراكز اس��ناد، قابلیت 
اطمین��ان، انعطاف پذی��ری و كیفی��ت باالی نرم اف��زار به همراه پش��تیبانی اس��تانداردهای جدید 
در كنار پش��تیبانی بی وقفه ی تیم متخصص ش��ركت نوس��ا، نرم افزار س��یمرغ را در بین بهترین 
و پ��ر طرفدارتری��ن نرم افزاره��ای اتوماس��یون كتابخانه ه��ا و مراك��ز اس��ناد ق��رار داده اس��ت.

وی��ژه  ب��ه  و  فن آوری ه��ا  آخری��ن  از  بهره گی��ری  ب��ا  س��یمرغ  نرم اف��زار  حاض��ر  ح��ال  در 
داده ه��ای  و  دیجیت��ال  مناب��ع  بازیاب��ی  و  ذخی��ره  اس��تانداردهای  آخری��ن  پیاده س��ازی 
رایان��ه ای در كن��ار اطالع��ات كتابش��ناختی، تنه��ا نرم اف��زار قاب��ل اس��تفاده در محی��ط اینترنت 
می باش��د. دیجیت��ال  عص��ر  در  اس��ناد  مراك��ز  و  كتابخانه ه��ا  مدیری��ت  ب��رای  اینتران��ت  و 

قابلیت انعطاف و امنیت نرم افزار س��یمرغ به حدی اس��ت كه تمامی مراكز اس��ناد اعم از متوسط با 
سرویس های داخلی صرفا كتابشناختی تا مراكز اسناد اقماری با ساختار پیچیده و دارای انواع منابع 
عادی و دیجیتال می توانند با اطمینان از آن در شبكه های گسترده، شلوغ و نا امن امروز استفاده كنند.

سيستمجامعاطالعرسانی
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قس��مت های مختلف نرم افزار سیمرغ به گونه ای طراحی ش��ده اند كه با وجود ذخیره 
اطالعات در مركز اطالع رس��انی صاحب اطالعات، بتوان آن را از هر نقطه در اینترنت 

بازیابی كرد.

سیمرغ از سه بخش سرورهای سیمرغ، واسطه های اطالعاتی و نرم افزار رابط كاربر 
تشكیل شده است.

سرورهای سیمرغ
در ش��بكه سیمرغ سه نوع س��رور اطالعات وجود دارد. نوع اول سرورهای اطالعات 
مواد كتابشناختی نظیر كتاب ها می باشند كه با استفاده از نرم افزار سرور سیمرغ اقدام به 
نگهداری و آماده سازی اطالعات اس��ناد می كنند. این سرور به دلیل پیچیدگی نیازها، 
ب��ه خصوص در مورد منابع كتابش��ناختی فارس��ی، با اس��تفاده از ف��ن آوری اختصاصی 
ش��ركت نرم افزار و س��خت افزار ایران تهیه ش��ده است. نوع دوم س��رورهای اطالعات 
مناب��ع دیجیت��ال و فایل های كامپیوتری نظیر فایل های pdf می باش��ند كه با اس��تفاده 
از نرم اف��زار نگه��داری منابع دیجیت��ال اقدام به نگه��داری این فایل ها و آماده س��ازی 
اطالعات آنها می كنند. نوع س��وم س��رورهای امانت می باش��ند كه اطالعات مربوط به 
اعضای سیس��تم گ��ردش امانات و رخدادهای آنها را ذخیره می كنند. س��رورهای منابع 
 SQL  دیجیتال و سیستم گردش امانات با بهره گیری از آخرین فن آوری های مبتنی بر

Server و +COM تهیه شده اند.

واسطه های اطالعاتی
واسطه های اطالعاتی وظیفه های بسیار مهم زیر را بر عهده دارند:

خواندن اطالعات از س��رورها ب��ه فرمت های خاص و تبدیل آنه��ا به فرمت های   l
استاندارد نظیر HTML و XML برای استفاده در اینترنت

ایجاد ارتباط بین سرورهای سیمرغ در اینترنت و انتقال درخواست های جستجوی   l
كاربران به مركز مربوطه

تطبیق اطالعات منابع دیجیتال موجود در س��رورهای منابع دیجیتال با اطالعات   l
كتابشناختی موجود در سرورهای اطالعات كتابشناختی و در اختیار قرار دادن كل 

اطالعات به فرم یكپارچه برای استفاده در رابط كاربر 
خوان��دن اطالعات امانی اعضا و اس��ناد از س��رورهای امانت و انتق��ال آنها به فرم   l

مناسب رابط كاربر

نرم افزارهای رابط کاربر
الیه آخر نرم افزار كه اس��تفاده كنندگان مس��تقیما با آن س��رو كار دارند وظیفه دریافت 
نیازه��ا از كاربران به س��اده ترین ش��كل ممكن، پردازش و ارس��ال آن به واس��طه های 

اطالعاتی و یا مستقیما به سرور را برعهده دارد.

 Windows در س��یمرغ دو نوع رابط كاربر وجود دارد. نوع اول رابط های مخصوص
 Web دارن��د و حاوی امكانات تخصصی تری هس��تند. ن��وع دوم رابط های مخصوص

هستند كه در محیط های اینترنتی و برای استفاده عموم طراحی شده اند.

ساختار چند الیه و گسترده نرم افزار سیمرغ
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یك��ی از مهم تری��ن ویژگی های نرم افزار س��یمرغ ام��كان تعریف كام��ل هرپایگاه
اطالعاتمتنی می باشد كه عالوه بر انطباق كامل ورود و خروج اطالعات و استخراج 

آنها سبب ذخیره بهینه اطالعات نیز می گردد.

کاربرد قابلیت تعریف ساختارهای پایگاه های اطالعات
هر مركز اطالع رس��انی عالوه ب��ر مدارک كتابش��ناختی معمول مانند كتاب، دارای   l
م��دارک اختصاص��ی خود نیزمی باش��د ك��ه معم��وال ارزش اطالعاتی زی��ادی نیز 
دارن��د. برای ایجاد امكان ذخیره س��ازی و جس��تجوی مناس��ب مناب��ع خاص هر 
مرك��ز، با تعری��ف و اصالح پایگاه اطالعات می توان امكان ذخیره س��ازی بازیابی 

و طبقه بندی اطالعات تخصصی آنها را فراهم كرد.
با اصالح س��اختار اطالع��ات در پایگاه ه��ای تخصصی، دقیقا هم��ان اطالعاتی   l

ذخیره و بازیابی می شود كه مورد نیاز مركز است. 
ب��ا افزایش نیاز ب��ه ذخیره و بازیابی اطالع��ات جدیدتر و نیز نیاز به فرم و ش��كل   l
جدیدتر، پش��تیبانی این  نیازها با امكان تعریف و اصالح س��اختارهای پایگاه های 

اطالعات در نرم افزار سیمرغ پیش بینی شده است. 

قابلیت تعریف مداخل جستجوی مستقل از فیلدهای پایگاه  
در نرم اف��زار س��یمرغ فیلده��ای پای��گاه  و كاربرگ ه��ای ورود اطالع��ات  مطاب��ق  ب��ا 
نیازه��ای  »جمع آوری اطالع��ات« طراحی می ش��وند تا اطالعات  با س��ریعترین  روش  و 
بدون  كمترین  تغییر، وارد سیستم  شوند ولی  این    ویژگی جستجوگران   را مجبور نمی كند 
ك��ه  اطالع��ات   را فقط  بر مبنای  فیلده��ای  تخصصی    بازیابی     كنند. مداخل  جس��تجوی 
 هر پایگاه  بطور مس��تقل  و بر مبنای  نیاز جس��تجوگران  طراحی  می ش��ود و با ابزارهای 

 پیشرفته، رابطه  آنها با فیلدهای  اطالعاتی  پایگاه  تعیین   می گردد.

امکان جستجوی ساده برای غیر متخصصین در کنار جستجوی 
پیشرفته برای کتابداران و متخصصین 

امكان تعریف محاوره های مختلف س��اده و پیش��رفته، مطابق با نیازهای متفاوت در 
س��یمرغ پیش بینی شده است تا جس��تجوگران بتوانند بر مبنای پیشینه اطالعاتی خود 

مطالب مورد نیازشان را جستجو كنند.

وجود پایگاه های اطالعات مستندات مستقل
یك��ی از مهمتری��ن ویژگی های س��یمرغ، امكان اس��تفاده از پایگاه های  مس��تندات  
موضوعی  و مش��اهیر برای  یكنواخت كردن ورود اطالعات و جس��تجوی موضوعات و 

مشاهیر می باشد.

عالوه  بر این در س��یمرغ با وجود پایگاه های  اطالعات متفاوت برای اس��ناد مختلف، 
امكان اس��تفاده مشترک همه آنها از یک سری پایگاه های مستند موضوعی و مشاهیر 

و... وجود دارد. با این روش  از پراكندگی اطالعاتی مراكز پیشگیری می شود.

قابلیت تطبیق با استانداردهای مختلف
یك��ی ازامكان��ات پایگاه های س��یمرغ، قابلیت تعریف فرمت ه��ای مختلف نمایش و 
همچنین پش��تیبانی فرمت های مختلف فایل های صادره می باش��د. با اس��تفاده از این 
قابلی��ت می توان اطالعات تم��ام پایگاه های مختل��ف كه دارای س��اختارهای متفاوتی 
هستند را در كنار یكدیگر با یک استاندارد مثال Dublin Core جستجو و مشاهده كرد.

پشتیبانی انواع اسناد
ب��ه دلیل قابلی��ت تعریف پایگاه های اطالعات مختلف برای تمام انواع اس��ناد ش��امل 
كتاب، نش��ریه، مقاله، پایان نامه، مواد دیداری – ش��نیداری و...، امكان ورود اطالعات 
كتابشناختی برای هریک از انواع اسناد در ساختار مناسب و كاربرگ های خاص خود جهت 
ساده تركردن ورود اطالعات و جلوگیری از ریزش اطالعات تخصصی اسناد وجود دارد.

پشتیبانی روش های مختلف طبقه بندی
lروش Dewey،  بیشتر دركتابخانه های عمومی استفاده می  شود

lروش LC، بیشتر در كتابخانه های فنی و مهندسی استفاده می شود
lروش NLM، در كتابخانه های پزشكی استفاده می شود

lروش Rousseau )روسو(،بیشتر در آرشیوها استفاده می شود

فراخوانی مس��تقیم اطالع��ات کتاب از کتابخان��ه ملی ایران، 
کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه ملی پزشکی آمریکا 

با این امكان استثنایی كاربران تنها با وارد كردن شابک )ISBN( كتاب مورد نظر خود 
در كاربرگ ورود اطالعات به راحتی تمام اطالعات كتاب را بطور مس��تقیم وارد كاربرگ 
می كنند.با این روش، س��رعت ورود اطالعات كتاب های فارسی و التین در سیمرغ به 

نحو چشمگیری افزایش یافته  است.   

فراخوانی اطالعات از سایر منابع  اطالعاتی
lفراخوانی فایل NOSA_2 )فرمت اختصاصی سیمرغ(

ISO2709 فراخوانی فایلl
Tagged Format فراخوانی فایلl

DBF فراخوانی فایلl

تهیه گزارش های متنوع کتابشناسی
lانواع  كتابشناسی های توصیفی و تحلیلی، تازه های كتابخانه، نمایه های مختلف  

lدفتر ثبت و گزارش اطالعات مورد نیاز رف خوانی
lگزارش ه��ای آماری و توصیفی از خدمات فنی كتابخانه، كاركرد منابع كتابخانه ای 

و عملكرد نیروهای انسانی
 ISO ،WORD ,PDF ،NOSA2 امكان  ذخیره گزارش های تولید شده با فرمتl

و متن 
lام��كان ذخی��ره و نمای��ش گزارش های تهیه ش��ده مانند تازه ه��ای كتابخانه برای 

جستجوگران

تهیه گزارش های متنوع چاپی
lامكان تعریف فرم های گزارش چاپی برای انواع گزارش ها

lچاپ انواع برچسب های عطف و امانت
Barcode چاپ انواع برچسب هایl

RFID چاپ انواع برچسب هایl
lمرتب سازی و چاپ انواع فهرست برگه

قابلیت تعریف و اصالح
سرویس های تخصصی کتابداریساختارهای پایگاه های اطالعات
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امکانات جستجوی پیشرفته عالوه بر جستجوهای معمول
lامكان تغییر، تنظیم و اس��تفاده از، بیش از یک نوع محاوره جستجو برای تطبیق 

بیشتر با نوع مدارک و نیاز كاربران
lوجود عملگرهایی نظیر همجواری، نزدیكی، بزرگتر، كوچكتر و محدود به، به  عنوان 
ابزاری ضروری برای جستجو در منابع اختصاصی نظیر چكیده مقاالت و پایان  نامه ها

 جستجوی همزمان در مراکز مختلف از طریق اینترنت
 یكی از مهم ترین ویژگی های نرم افزار س��یمرغ ایجاد ش��بكه  سیمرغ بین كتابخانه ها 
و مراك��ز  اطالع رس��انی می باش��د. مراكز  اطالع رس��انی مختلف پس از نص��ب نرم افزار 
سیمرغ، وارد یک شبكه از مراكز مجهز به سیمرغ می شوند و استفاده كنندگان می توانند 

از هر نقطه در اینترنت به صورت همزمان در تمامی این مراكز جستجو كنند.

 جستجوی ارجاعات موضوعی و مشاهیر به صورت خودکار
 از این طریق اس��تفاده كنندگان هنگام جس��تجوی موضوعی بدون آنكه متوجه شوند 
می توانند از ارجاعات و مترادفات موضوعی به جای موضوع اصلی مدرک استفاده كنند.
عالوه بر آن هنگام جستجوی نویسندگان یا سایر پدید  آوران می توانند از اسامی دیگر 

آنها مانند نام خالصه یا نام مستعار نیز استفاده كنند. 

حرکت بین مدارک مرتبط با هم
وجود ارتباط بین ركوردها باعث می ش��ود  اس��تفاده كننده پس از جس��تجوی عبارات 
مورد نظر خود عالوه  بر اطالعات كامل آن ركورد، با لینک های متعددی بتواند مدارک 

مرتبط از نظر موضوع، نویسنده و سایر موارد را نیز مشاهده كند.

امکانات جس��تجوی منابع  دیجیتال )صدا، عکس، فیلم، تمام 
متن،...(

lجستجوی منابع دیجیتال در كنار جستجوی منابع كتابشناختی
lمحدود كردن جس��تجوی منابع دیجیتال برحس��ب نوع محت��وی، چكیده، متن،      

فایل صوتی، فایل تصویری، كل اثر، تصویر
lجستجو در متن اثر)fulltext(، شرح، كلید واژه، قالب اثر، نام و اندازه فایل

جستجوی مفهومی با استفاده از تزاروس
در این روش استفاده كنندگان ابتدا بر اساس عبارت مورد نظرشان از نزدیكترین نقطه 
در درخ��ت موضوعی وارد آن ش��ده و ب��ا حركت در درخت موضوع��ی می توانند عبارت 
دقیق مورد نظرخود را به  همراه نتیجه جستجوی  آن در مراكز مجهز به سیمرغ بیابند.
عالوه برآن، مالحظه س��رعنوان های موضوعی فارس��ی در كنار معادل های انگلیسی 
آنها امكان حركت بین منابع فارسی و التین مرتبط با یكدیگر را نیز فراهم كرده  است. 
اس��تفاده از آخرین نس��خه های LCSH و MESH هنگام جس��تجو یك��ی از امكانات 

استثنایی این سرویس می باشد.

گس��ترش فیزیك��ی ش��هرها و تخصصی ش��دن كتابخانه ه��ا و مراكز اطالع رس��انی، 
دش��واری های بسیاری را برای جس��تجوگران و محققان در دستیابی به اسناد و مدارک 
موجود در این مراكز ایجاد كرده اس��ت. شبكه س��یمرغ بهترین راه حل برای دسترسی 

جستجوگران به اسناد و مدارک پراكنده در شبكه اینترنت است.

امکان جستجو و مالحظه اطالعات هر مرکز از طریق اینترنت
تمام مراكز مجهز به س��یمرغ دارای صفحات مخصوص جستجو در اینترنت هستند. 
تا بتوانند در تمامی اس��ناد و مدارک موجود در مركز جستجو كرده و اطالعات مورد نظر 
خود را به فرم های مناس��ب مالحظ��ه و چاپ كنند و از اطالع��ات موجودی و وضعیت 
امان��ی آنه��ا نیزمطلع ش��وند. نحوه جس��تجو و نمایش ه��ر مركز می تواند متناس��ب با 

درخواست آن و ویژگی های خاص مدارک طراحی گردد. 

پشتیبانی استاندارد Dublin Core هنگام جستجو و نمایش 
اطالعات هر مرکز 

مراكز مجهز به س��یمرغ دارای منابع تخصصی گوناگونی هس��تند كه با س��اختارهای 
متفاوت��ی ذخی��ره ش��ده اند. نرم اف��زار س��یمرغ ب��ا بهره گی��ری مناس��ب از اس��تاندارد 
Dublin Core  اطالعات تخصصی و پیچیده مراكز مختلف در ش��بكه س��یمرغ را به 

فرمی ساده و دلپذیر در اختیار جستجوگران قرار می دهد.

پش��تیبانی مراکز اطالع رسانی غیر مجهز به سیمرغ در شبکه 
سیمرغ 

نرم افزار س��یمرغ ب��ه دلیل انطباق بر اس��تاندارد Dublin Core توانایی جس��تجو و 
بازیابی كلیه مراكز قابل انطباق با این اس��تاندارد را در كنار مراكز مجهز به س��یمرغ دارا 
می باشد. برای مثال در حال حاضر سه مركز مهم اطالع رسانی »كتابخانه ملی ایران«، 
 Z3950 كتابخان��ه كنگره آمریكا« و »كتابخانه ملی پزش��كی آمریكا« توس��ط پروتكل«
به ش��بكه سیمرغ وصل شده اند و قابل جس��تجوی همزمان در كنار سایر مراكز سیمرغ 

هستند.

مركز اسناد
مجهز به سيمرغ

دانشگاه
مجهز به سيمرغ كتابخانه

كنگره آمريكا

كتابخانه ملي
پزشكي آمريكا

كتابخانه ملي
ايران

استفاده كننده
خاص در مركز

استفاده كننده
عمومي در اينترنت

پژوهشگاه
مجهز به سيمرغ

رابط سيمرغ

رابط سيمرغ

رابط سيمرغ

نمايي كلي از ساختار شبكه سيمرغ

شبکه سیمرغسرویس جستجو



سيستمنگهداریمنابعدیجيتال

كتابخانه ها و مراكز اس��ناد عالوه بر نگهداری اصل منابع خود به دو دلیل 
نیازمند نگهداری فرم رقمی ش��ده )Digitized( آنها نیز هس��تند. دلیل 
اول گرانبها ب��ودن پاره ای از منابع كتابخانه می باش��د كه محدودیت های 
زی��ادی را برای اس��تفاده از آنها ایج��اد می كند و كتابخانه ه��ا می توانند با 
ارائ��ه فرم رایان��ه ای آنها، مقدار قابل توجهی از نی��از مراجعین را برطرف 
كنن��د. دلیل دوم نیاز به دسترس��ی از راه دور )از طریق اینترنت( به منابع 
و م��دارک می باش��د كه ج��ز با تبدی��ل آنها به ف��رم رایان��ه ای امكان پذیر 
نمی باش��د. س��یمرغ مجهز به ی��ک نرم افزار پیش��رفته نگه��داری منابع 
دیجیت��ال اس��ت كه عالوه بر ام��كان ذخیره و مدیریت مناب��ع دیجیتال، 
ام��كان ایج��اد محدودی��ت در نح��وه دسترس��ی ب��ه ای��ن مناب��ع و تهیه 
آم��ار از آنه��ا را نی��ز در اختی��ار كتابخانه ها و مراكز اس��ناد ق��رار می دهد.
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از عب��ارت »منب��ع دیجیتال« ك��ه ترجم��ه »Digital Resource« می باش��د معانی 
مختلفی برداش��ت می ش��ود ولی پذیرفته ش��ده ترین تعریف آن در دنی��ای كتابداری به 

قرار زیر است:

»منبع دیجیتال، فرمی از یک اثر كتابش��ناختی می باش��د كه به منظور استفاده توسط 
 »Computer File« رایانه تهیه شده است« در زبان انگلیسی از عبارات دیگری نظیر
ی��ا »Electronic Resource« نیز برای همین مفهوم اس��تفاده می ش��ود. یک منبع 
دیجیتال حتما باید درون یک »حامل« قرار گیرد تا بتوان به آن به صورت مستقیم و یا 

از راه دور )بسته به نوع حامل( دسترسی پیدا كرد.

طبق این تعریف، فایل های رایانه ای مثال با فرمت PDF و DOC، همچنین فایل های 
حاوی اطالعات پایگاه های داده و یا سایر فایل های رایانه ای كه برای مشاهده محتویات 
آنها نیاز به نرم افزار می باش��د جزء منابع دیجیتال هس��تند ولی موارد مشابه دیگر نظیر 
لوح های فشرده صوتی و تصویری )Music Compact Discs/Video Discs( كه 
برای استفاده از آنها لزوما به رایانه احتیاجی نیست منبع دیجیتال به حساب نمی آیند.

در ح��ال حاض��ر تقریبا هر نوع مدرک كتابش��ناختی را می توان به ی��ک یا چند فرمت 
مناس��ب از فایل های رایانه ای تبدیل كرده و در حافظه های رایانه )دیسک سخت، لوح 
فش��رده و ...( ذخی��ره كرد. البته برای مالحظه و اس��تفاده از ای��ن فایل ها معموال باید 

نرم افزار مناسبی در رایانه كاربر نصب شده باشد.

نرم افزار نگهداری منابع دیجیتال س��یمرغ توانایی نگهداری و مدیریت انواع مختلف 
منابع دیجیتال را دارد ولی برای راحتی كاربران، این منابع به چند دسته تقسیم شده اند:
متون: تمام فایل های رایانه ای نظیر DOC )مخصوص Microsoft Word( و  l
PDF )مخصوص Adobe Acrobat( كه به طور كلی برای ذخیره فرم رایانه ای 
منابع كتابش��ناختی متنی نظیر كتاب، نشریه، مقاله، پایان نامه و سایر اسناد به كار 

می روند.
تصاوی�ر: تمام فایل های رایانه ای نظی��ر BMP، JPG، PNG و غیره كه برای   l

ذخیره فرم رایانه ای عكس، پوستر و یا تصاویر اسناد به كار می روند.
فایلهایصوتی: تمام فایل های رایانه ای نظیر WAV، MP3 و غیره كه برای  l

ذخیره فرم رایانه ای موسیقی و یا مواد گفتاری نظیر سخنرانی به كار می روند.
فایلهایتصویری:تمام فایل های رایانه ای نظیر MPEG، AVI، DIVX و  l
غیره كه برای ذخیره فرم رایانه ای فیلم ها و تصاویر متحرک )مستقل از صامت یا 

ناطق بودن آنها( به كار می روند.
سایردادههایرایانهای: سایر فایل های رایانه ای نظیر فایل های نرم افزارهای  l
خاص مهندسی )مثال Autocad( و یا هر گونه فایل های اطالعاتی دیگر كه جزء 

چهار دسته قبل نیستند.

ذخیره و بازیابی منابع دیجیتال
از آنجا كه منابع دیجیتال ماهیتا به ش��كل فایل رایانه هس��تند، بنابراین می توان آنها 
را در دایركتوری ه��ای ی��ک یا چند رایانه مختلف كپی كرد و برای دسترس��ی به آنها نیز 
از س��رویس های ساده موجود در سیستم عامل استفاده كرد. در واقع سیستم های نسل 
اول نگه��داری مناب��ع دیجیتال نیز از همین ویژگی اس��تفاده می كردند. به عنوان مثال 
در نرم اف��زار س��یمرغ قبل از ارائه »سیس��تم مدیریت منابع دیجیتال« سرویس��ی تحت 
عنوان »غنی س��ازی اطالعات« ارائه می ش��د كه در آن فایل های رایانه ای مرتبط با آثار 
كتابش��ناختی توسط كارشناس��ان شركت یا كتابخانه در زیر ش��اخه های دایركتوری های 

تعریف و انواع منابع دیجیتال

مش��خصی در س��رور كتابخان��ه  قرار داده می ش��د و لینک ارتباطی آنه��ا در پایگاه های 
اطالعات كتابشناختی وارد می شد و با این روش عالوه بر اطالعات كتابشناختی اسناد، 
اطالع��ات غیر متن��ی مرتبط با آنها نیز در اختیار كاربران قرار می گرفت. ولی این روش 

دارای معایبی است: 

اوال هی��چ كنترلی بر روی كپی اش��تباهی فایل ها و یا حذف احتمالی آنها به خصوص 
بعد از آدرس دهی در منابع كتابشناختی وجود ندارد.

ثانیا ابزار كامل و پیشرفته ای برای جستجوی فایل ها بر اساس مشخصات یا محتوی 
آنها وجود ندارد. همچنین ابزار مدیریتی مناس��بی نیز برای تعیین دسترس��ی كاربران و 

بررسی میزان دسترسی آنها به منابع دیجیتال وجود ندارد.

نرم افزار مدیریت منابع دیجیتال س��یمرغ برای رفع همین معایب و افزودن امكانات 
بیشتر طراحی شده است. ویژگی های این نرم افزار عبارتند از:

از فن آوری Microsoft SQL Server برای ذخیره و نگهداری فایل های منابع   l
دیجیت��ال و ی��ا آدرس آنها اس��تفاده می كند. ب��ا این روش دیگ��ر فایل های منابع 
دیجیتال در زیرشاخه های دیسک سخت رایانه سرور پراكنده نیستند بلكه در یک 

یا چند پایگاه داده موجود در SQL Server قرار گرفته اند.
l اس��تفاده از ساختار درختی برای نگهداری منابع دیجیتال درون پایگاه اطالعات، 
ای��ن امكان را به وجود آورده اس��ت كه همزمان با نگهداری خ��ود یا آدرس منابع 
دیجیتال درون پایگاه اطالعات بتوان ارتباط منابع دیجیتال با یكدیگر را نیز ثبت 
و نگهداری كرد. عالوه بر آن استفاده از كدینگ پیشرفته برای شماره گذاری منابع 

دیجیتال در درخت، امكان شناسایی دقیق آنها را در آرشیو فراهم كرده است.
l رابط كاربر این نرم افزار كامال فارس��ی می باش��د و محیطی س��اده و قابل اس��تفاده 

توسط كاربران معمولی است.
l عالوه بر آنكه می توان توس��ط مش��خصات فایل ها، به راحتی به جستجوی منبع 
دیجیتال مورد نظر پرداخت امكان افزودن ش��رح، كلید واژه و انواع یادداش��ت نیز 
برای منابع دیجیتال در نظر گرفته شده است كه جستجوی آنها را ساده تر می كند.
نظی��ر متن��ی  فایل ه��ای  درون  مت��ن  تم��ام  جس��تجوی  ب��ه  اق��دام  می ت��وان   l
PDF ،TEXT ، DOC و DjVu پرداخ��ت و مناب��ع دیجیت��ال را ع��الوه ب��ر 

مشخصات ظاهری فایل ها، توسط جستجوی متن درون آنها نیز بازیابی كرد.
l به صورت یكپارچه با سیس��تم جامع اطالع رسانی سیمرغ ارائه شده است. به این 
معنی كه اطالعات یک منبع دیجیتال كامال در ارتباط با اطالعات كتابشناختی آن 
و یا مدرک حاوی آن قرار دارد با این روش امكان دسترس��ی به منابع دیجیتال از 

طریق جستجوی كتابشناختی و یا بالعكس بوجود آمده است.
l سیس��تم امنیتی این نرم افزار بر اس��اس آخرین سیستم های امنیتی سیستم عامل 
Windows پیاده سازی شده و به این ترتیب اطمینان كافی برای كنترل دسترسی 

پرسنل كتابخانه و مدیریت منابع دیجیتال وجود دارد.
l در ای��ن ن��رم اف��زار عالوه بر نس��خه آرش��یوی یک منب��ع دیجیتال، یک نس��خه 
مخص��وص نمای��ش در اینترنت نیز ب��رای هر منبع تهیه می ش��ود. این نس��خه 
مخصوص، توس��ط ابزارهای ویژه ای در نرم افزار قابل مش��اهده اس��ت كه عالوه 
ب��ر افزای��ش كارآیی،دارای ضریب امنیت��ی باالیی نیز هس��تند.با این روش برای 

مالحظه یک منبع دیجیتال در اینترنت دیگر نیازی به download آن نیست.

آرشیو و کتابخانه دیجیتال سیمرغ
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یكی از مهمترین ویژگی های سیس��تم نگهداری منابع دیجیتال نوسا امكان استفاده 
از س��اختار درختی با امكانات بسیار زیاد برای ذخیره و بازیابی منابع دیجیتال می باشد.
ع��الوه ب��ر امكانات معمول در س��اختارهای درختی، نرم افزار نوس��ا دارای ویژگی های 

استثنایی زیر است:
1( عناص��ر درون درخت می توانند دارای انواع گوناگونی باش��ند مثال یک گره درخت 
ممكن اس��ت برای دسته بندی منابع دیجیتال زیر گروه خود استفاده شود ولی گره 

دیگری در كنار آن، خود، یک منبع دیجیتال باشد.
2( برخ��الف اكث��ر نرم افزارهای رایج كه ام��كان ذخیره فایل یک منب��ع دیجیتال را 
فقط در س��طح آخر درخت دارند و از سطوح درخت فقط برای دسته بندی استفاده 
می كنن��د در سیس��تم نگه��داری منابع دیجیتال نوس��ا ه��ر گره از درخ��ت، در هر 
س��طحی می تواند همزمان، هم حاوی فایل باش��د و هم برای دس��ته بندی منابع 

دیجیتال اجزای آن، مورد استفاده قرار گیرد.
3( س��طوح مختلف درخت می توانند دارای عمق های متفاوتی باش��ند و محدودیتی 
برای یكس��ان ب��ودن عمق درخت در بخش ه��ای مختلف وجود ن��دارد. بنابراین 
براحتی می توان هر منبع دیجیتال را به اندازه دلخواه به اجزای آن تفكیک كرد.

4( امكان تعیین انواع Fond/SubFond/Series/SubSeries/File/Item برای 
سطوح مختلف درخت برای تطابق با استاندارد ISAD وجود دارد.

5( امكان اس��تفاده از سیس��تم كدینگ بس��یار پیش��رفته، برای ش��ماره گذاری منابع 
دیجیتال به نحوی كه تعداد ارقام زیر گروه هر منبع دیجیتال به صورت اختصاصی 
قاب��ل تعیین اس��ت. به عنوان مثال دریک س��طح می توان یک منب��ع دیجیتال با 
زیرگروه 2رقمی را در كنار یک منبع دیجیتال با زیر گروه سه رقمی نگهداری كرد.

در ادامه به بیان چند نمونه از كاربرد ویژگی های فوق در عمل با ذكر مثال می پردازیم:

اس��تفاده از ساختار درختی برای دسته بندی محتوایی منابع 
دیجیتال

مناس��ب ترین شیوه دس��ته بندی منابع دیجیتال برای آرش��یوهای كوچک و متوسط، 
دس��ته بندی محتوایی منابع دیجیتال اس��ت. در این ش��یوه س��طح اول درخت به انوع 
اصلی منابع دیجیتال اختصاص می یابد و هر نوع اصلی به انواع فرعی خود در س��طوح 
بع��دی درخت تقس��یم می ش��ود.در انتها خود مناب��ع دیجیتال و اج��زای آنها به درخت 
افزوده می ش��وند. این ش��یوه برای نمایش محتوایی منابع دیجیت��ال مرتبط با یكدیگر 

به كاربران بسیار مفید است.

استفاده از س��اختار درختی برای دسته بندی سازمانی منابع 
دیجیتال

در آرش��یوهای ب��زرگ، تع��داد مناب��ع دیجیتال چنان زیاد اس��ت كه ام��كان تفكیک 
محتوای��ی آنه��ا وجود ن��دارد و مناب��ع دیجیتال ب��ا همان دس��ته بندی كه وارد آرش��یو 
می ش��وند باید در سیس��تم ذخیره ش��وند مثال یک س��ازمان بزرگ را در نظر بگیرید كه 
مرتبا آرشیوهای شعبه های تابعه آن برای نگهداری به آرشیو مركزی ارسال می شوند.

بهترین شیوه برای سازماندهی آرشیو مركزی این سازمان، استفاده از ساختار درختی 
برای دسته بندی سازمانی مدارک می باشد.

در این شیوه ساختارآرشیو مدارک در هر شعبه سازمان نیز حفظ می شود و مدارک هر 
شعبه در زیر گروه مربوط به همان شعبه در درخت نگهداری می شود.

اس��تفاده از س��اختار درخت��ی برای ذخی��ره و بازیاب��ی منابع 
دیجیتال مرکب

منابع دیجیتال در اكثر مواقع به صورت س��اده و تک فایل نیس��تند بلكه دارای اجزای 
متعددی می باش��ند. به عنوان مثال یک كتاب ممكن اس��ت دارای چند جلد باشد و هر 
 PDF جل��د كتاب خوددارای چند فصل باش��د و ه��ر فصل كتاب به ص��ورت یک فایل

موجود باشد.

از ط��رف دیگ��ر پ��اره ای از منابع دیجیتال مانن��د فیلم ها دارای اجزای غیر یكس��انی 
هس��تند.مثال ممكن است بخواهیم برای یک فیلم سینمایی فایل های متعددی حاوی 
بخش هایی از فیلم بصورت AVI، موس��یقی فیلم به صورت MP3 و فیلم نامه آن به 

صورت PDF را در كنار یكدیگر ذخیره كنیم.

به دلیل امكان ذخیره منابع دیجیتال یكس��ان یا غیریكس��ان و دارای سطوح اجزای 
متفاوت در سیستم نگهداری منابع دیجیتال نوسا، می توان تمام موارد فوق را به راحتی 

در ساختار درختی ذخیره كرد. 

سازماندهی و ذخیره اطالعات منابع دیجیتال 
در ساختار درختی
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افزودن گروهی منابع دیجیتال
به دلیل س��اختار انعط��اف پذیر درختی در سیس��تم نگهداری منابع دیجیتال نوس��ا، 
می ت��وان فایل ه��ای مربوط به منابع دیجیتالی را  كه در یک فولدر در دیس��ک س��خت 
رایان��ه ق��رار گرفته اند به صورت گروهی و با حفظ س��اختار به یک گ��ره از درخت منابع 
دیجیت��ال اضافه ك��رد بدون آنكه تغییری در س��ایر بخش های درخ��ت منابع دیجیتال 

ایجاد شود.

در ضمن هنگام افزودن گروهی منابع دیجیتال می توان ش��رایط متعددی نیز اعمال 
كرد تا فقط بخش های مورد نظر فایل های منابع دیجیتال به سیستم منتقل شوند.

از ط��رف دیگر اطالعات پیش فرض خاصی مانند ن��وع كدینگ و نوع محتوی برای 
فولدرهای حاوی فایل ها نیز می توان در نظر گرفت تا اصالح اطالعات پس از افزودن 

گروهی منابع دیجیتال را به حداقل رساند.

سازماندهی مجدد منابع دیجیتال 
به دلیل عدم محدودیت در شیوه چیدمان درخت در سیستم نگهداری منابع دیجیتال 
نوس��ا می ت��وان در مواقعی كه به دلی��ل تغییرات جدی در یک س��ازمان احتیاج به تغییر 
شیوه سازماندهی آرشیو به وجود می آید، می توان سازماندهی درخت را از فرم قبلی به 
فرم جدید تبدیل كرد. به عنوان مثال یک دانشگاه را فرض كنید كه در آن پایان  نامه ها 
به تفكیک ابتدا دانش��كده و س��پس س��ال، در درخت مناب��ع دیجیتال ق��رار گرفته اند. 
ممكن است مسئولین آرشیو در زمانی تصمیم بگیرند كه شیوه  سازماندهی پایان نامه  ها 
را تغییر داده و آنها را ابتدا بر اس��اس س��ال و س��پس دانش��كده تفكیک كنند. به دلیل 
ساختار انعطاف پذیر درختی در سیستم نگهداری منابع دیجیتال نوسا، این عمل كامال 

امكان پذیر است.

ساختار درختی اولیه

ساختار درختی بعد از سازماندهی مجدد
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امروزه بس��یاری از اس��تفاده  كنندگان از منابع كتابخانه ها و مراكز اسناد، لزوما درمحل 
كتابخانه ها یا مركز اسناد حضور ندارند و امكان جستجو و دسترسی به منابع دیجیتال از 

طریق اینترنت یكی از الزامات هر سیستم نگهداری منابع دیجیتال است.

سیس��تم نگهداری منابع دیجیتال نوس��ا دارای امكانات مفصل جس��تجو و مالحظه 
منابع دیجیتال در محیط اینترنت می باشد.

جستجوی منابع دیجیتال
در سیس��تم نگهداری منابع دیجیتال نوسا، دو محاوره ساده و پیشرفته برای استفاده 

كاربران مبتدی و پیشرفته در نظر گرفته شده  است.

كاربران می توانند با اس��تفاده از محاوره جستجوی ساده، مشخصات مهم سند مورد 
نظر خود نظیر عنوان یا شرح، كد، نوع و یا قالب آن را تعیین نموده و سیستم، فهرستی 

از منابع دیجیتال دارای شرایط ذكر شده رابه كاربر نمایش می دهد.

از طرف دیگر برای دسترسی به منابع دیجیتال دارای محتوای متنی نظیر فایل های 
DOC،PDF و DjVu امكان جستجوی درون متن این فایل ها نیز در اختیار كاربران 

قرار دارد.

كاربران با اس��تفاده از محاوره جس��تجوی پیش��رفته می توانند عالوه  بر موارد موجود 
در محاوره جس��تجوی س��اده، توسط مش��خصاتی نظیر نام و اندازه فایل، تاریخ ایجاد 
یا ویرایش منبع دیجیتال، كلید واژه ها و یادداش��ت ها و بس��یاری م��وارد دیگر اقدام به 

جستجوی منبع دیجیتال مورد نظر خود كنند. 

عالوه بر آن می توانند نتیجه جس��تجو را مرتب ش��ده بر اس��اس موارد مختلف مانند 
عنوان، تاریخ یا امتیاز جستجو مشاهده كنند.

نمایش نتیجه جستجو
منابع دیجیتال حاصل از جس��تجوی مورد نظر كاربر، به صورت صفحه  به  صفحه در 
اختی��ار وی قرار می گی��رد. در این صفحه اطالعات زیر برای هر منبع دیجیتال نمایش 

داده می شود:
lشرح و عنوان كامل منبع دیجیتال به همراه مسیر كامل آن در درخت منابع 

lكد منبع دیجیتال در درخت منابع دیجیتال
lتصویر كوچک )Thumbnail( منبع دیجیتال

lاطالعات مهم مانند نام و اندازه فایل منبع دیجیتال و سایر یادداشت های مهم
lلینک ارتباطی برای مشاهده اطالعات بیشتر منبع دیجیتال

lلینک ارتباطی برای مشاهده یا دریافت فایل

نمایش درخت منابع دیجیتال 
یكی از مهمترین امكانات سیستم نگهداری منابع دیجیتال نوسا، امكان سازماندهی 
درختی منابع دیجیتال اس��ت. در این سیستم، امكان مش��اهده منابع دیجیتال به فرم 
درخت��ی در اینترن��ت نیز به طور كامل فراهم شده اس��ت. كارب��ران براحتی می توانند در 
درخت منابع دیجیتال حركت كرده و اطالعات كامل تر منبع دیجیتال مورد نظر خود را 
مش��اهده كنند.عالوه  بر آن امكان مش��اهده كامل منبع دیجیتال و یا دریافت آن نیز در 

درخت منابع دیجیتال پیش بینی شده   است.

دسترسی به منابع دیجیتال در اینترنت
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یك��ی از دغدغه ه��ای اصلی كتابخانه ه��ا و مراكز اس��ناد، كنترل دسترس��ی به منابع 
دیجیت��ال خود در اینترنت اس��ت.این مراكز نیاز ب��ه مكانیزمی دارند ك��ه بتوان با وجود 
نمایش منابع دیجیتال در اینترنت حتی االمكان مانع از كپی غیرمجاز این منابع ش��د. 
برای حل این مشكل در سیستم نگهداری منابع دیجیتال نوسا مفهومی به نام »نسخه 

مخصوص اینترنت« پیش بینی شده است كه دارای ویژگی های زیر است:
1( آن را می ت��وان ب��رای انواع منابع دیجیتال مانند كتاب، گزارش، پایان نامه، مقاله 

و مشابه آنها تولید كرد.
2( هنگام تولید نس��خه مخصوص اینترنت می توان كیفیت نمایش آن را تعیین كرد. 

با این روش حداكثر كیفیت اسناد ارائه شده در اینترنت را می تواند كنترل كرد.
3( هن��گام تولید نس��خه مخص��وص اینترنت می توان یک متن یا ی��ک تصویر را در 
زمینه آن حک كرد )Watermark(. با این روش هیچگاه اسناد یک مركز بدون 

تصویر زمینه، در اینترنت قرار نمی گیرد.
4( صفحه های اسناد در این فرمت از یكدیگر تفكیک شده اند تا هم سرعت نمایش 
اس��ناد در اینترنت افزایش یابد و هم بتوان ازش��یوه های رایج تورق برای نمایش 

اسناد استفاده كرد.
5( پردازش های ویژه ای هنگام تولید این نوع فایل ها در سیس��تم انجام می ش��ود كه 
با وجودی كه فقط تصاویر صفحات اس��ناد به كاربر نمایش داده می ش��ود، امكان 
جس��تجو در متن اس��ناد و عالمتگ��ذاری)Highlight( نتایج جس��تجو نیز وجود 

دارد.
6( امكان چاپ محتوای صفحات در اینترنت وجود ندارد.

7( امكان كپی محتویات صفحات توسط ابزاری مانند Copy/paste  وجود ندارد.
8( امكان كپی دسته ای منابع دیجیتال وجود ندارد.

 

سیس��تم نگه��داری منابع دیجیتال نوس��ا دارای اب��زار ویژه ای به نام »مرورگرنوس��ا« 
می باش��د كه به طور خاص برای نمایش »نس��خه مخص��وص اینترنت« منابع دیجیتال 
در اینت��رت طراحی و پیاده س��ازی ش��ده اس��ت.با وجود ای��ن مرورگر، دیگ��ر نیازی به 
download  نس��خه اصل��ی منبع دیجیتال برای نمایش نیس��ت. ای��ن مرورگر دارای  
 DjVu،DOC ،PDF اب��زاری عمومی برای نمایش انواع مناب��ع دیجیتال متنی نظیر
و... می باش��د و كاربر را از نصب برنامه های خ��اص انواع مختلف فایل، بر روی رایانه 

خود بی نیاز می كند.

پاره ای از مهمترین امكانات این مرورگر عبارتند از:
1( دارای ابزارهای نمایش صفحه به صفحه اسناد به همراه امكانات رایج بزرگنمایی 

و تغییر اندازه مناسب تصویر و مشابه آن می باشد.
و  Internet Explorer نظی��ر  رای��ج  تم��ام مرورگره��ای  در  اس��تفاده  قاب��ل   )2

Mozilla FireFox بدون نیاز به نصب هیچ برنامه خاصی می باشد.
3( هنگام نمایش س��ند احتیاج به download كردن تمام صفحه های س��ند ندارد و 

به همین دلیل از كارآیی بسیار باالیی برخوردار است. 
4( امكان جس��تجوی فارس��ی و التین در متن س��ند را بدون خواندن محتوای متنی 
س��ند دارد كه س��بب می ش��ود نیازی به در اختیار قرار دادن متن اصلی اس��ناد در 

اینترنت برای ایجاد امكان جستجوی آنها نباشد.
5( نتیجه جس��تجو را می تواند به صورت قطعات تصویری از بخش های حاوی یافته 
به همراه قالب بن��دی)Layout( واقعی نمایش دهد. این امكان منحصر به فرد، 

درک بهتر نتایج جستجو را قبل از مرور كامل سند به استفاده كننده می دهد.
6( امكان عالمت گذاری)Highlight( یافته ها در تصاویر صفحات سند را دارد. 

7( امكان نمایش دو صفحه ای سند را دارد.

مرورگر نوساامنیت منابع دیجیتال در اینترنت

   نمایش کامل محتوی یک منبع دیجیتالنمایش نتیجه جستجو در یک منبع دیجیتال
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در نرم افزار نگهداری منابع دیجیتال نوسا، امكانات بسیار زیادی برای تعریف، تهیه 
و چاپ گزارش های مختلف پیش بینی ش��ده اس��ت. تمامی گزارش ه��ای این نرم افزار 

كامال قابل تعریف و تنظیم مطابق با نیازهای كتابخانه استفاده كننده می باشد.

این گزارش ها از امكانات قدرتمندی به شرح زیر برخوردار می باشند:
lهر گزارش، دارای تنظیمات و پارامترهای اختصاصی است كه در محاوره ای قبل 

از ارائه گزارش از كاربر اخذ می شود
lمرتب كردن سطرهای گزارش به دلخواه كاربر امكان پذیر است

lاعمال شرایط دلخواه بر روی اطالعات دخیل در هر گزارش میسر است
lبازبین��ی پیش نمایش گزارش ها قب��ل از چاپ )با همان فرم و صفحه بندی( در هر 

گزارش میسر است
lصدور اطالعات گزارش ها در قالب های مختلف مثل HTML و EXCEL برای 
استفاده های گوناگون )مثال فراخوانی در نرم افزارهای دیگر( نیز امكان پذیر است

مالحظه درختی منابع دیجیتال
در نرم اف��زار موج��ود می توان منابع دیجیتال را در درخت كل منابع دیجیتال و در كنار 
منابع دیجیتال مرتبط با آن مش��اهده كرد.عالوه برآن می توان اطالعات كتابش��ناختی 

هر منبع دیجیتال را نیز در كنار اطالعات فایل آن مشاهده نمود.

فهرست منابع دیجیتال موجود در کتابخانه
یك��ی از اساس��ی ترین نیازهای ه��ر مركز، اط��الع از موجودی مناب��ع دیجیتال خود 
است. در نرم افزار منابع دیجیتال نوسا می توان گزارش های متنوعی از موجودی منابع 
دیجیت��ال تهیه ك��رد. منابع دیجیتال دارای مش��خصات متعددی از جمل��ه نام و اندازه 
هستند كه به آنها مشخصات قابل تعریفی نظیر شرح و نوع محتوی و قالب های خاص 

و عام و انواع یادداشتها نیز در نرم افزار افزوده شده است.

هن��گام تهیه گ��زارش می توان بر روی هر ی��ک از این پارامترها ش��رط قرار داد و در 
نهایت گزارش را بر اساس هر یک از آنها نیز مرتب نمود.

ای��ن گزارش ها به ط��ور كامل قابل تعریف هس��تند و می توان گزارش ه��ای متعدد با 
ستون های متفاوت، بسته به نیازهای مختلف مسئولین آرشیو تعریف كرد.

گزارش استفاده از منابع دیجیتال
یك��ی از مهم ترین گزارش های م��ورد نیاز در هر كتابخانه دیجیتال، میزان اس��تفاده 
كارب��ران از منابع دیجیتال اس��ت. در نرم اف��زار نگهداری منابع دیجیتال نوس��ا نه تنها 
می توان چنین گزارشی شامل نام كاربری و آدرس اینترنتی استفاده كنندگان تهیه نمود، 

بلكه می توان این گزارش ها را به فرم سرجمع نیز ارائه كرد.

هن��گام تهی��ه گ��زارش می ت��وان ع��الوه ب��ر مش��خصات مناب��ع دیجیت��ال ب��رای 
اس��تفاده كنندگان نیز ش��رط قرار داد. فرم های نمایش��ی و چاپی گ��زارش، قابل تعریف 

هستند تا هر كتابخانه بتواند بر اساس نیازهای خود آن را تهیه كند.

گزارش ه��ا را می ت��وان تنها ب��رای یک محدوده خ��اص زمانی تهیه ك��رد و از میزان 
استفاده منابع دیجیتال، با دقت بیشتری مطلع شد.

هنگام تهیه گزارش های س��رجمع می توان منابع دیجیتال را بر اساس قالب های عام 
)تصویر، فیلم، موسیقی و ...( یا خاص )فایل JPG و فایل WMI و ...( و همچنین 
نوع محتوی و حتی تاریخ استفاده، گروه بندی نمود و در هر گروه اطالعات مربوطه به 
»تعداد دفعات مراجعه به منابع دیجیتال« و »مجموع حجم اطالعات دریافت ش��ده« را 

مشاهده یا چاپ نمود.

گزارش های نرم افزار مدیریت منابع دیجیتال
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یك��ی از مهم تری��ن ویژگی ه��ای نرم افزارهای كتابخان��ه دیجیتال از جمل��ه نرم افزار 
س��یمرغ، امكان جس��تجوی مت��ون فایل ه��ای TEXT و DOC )خروج��ی نرم افزار 
Microsoft Word( و PDF )خروجی Adobe Acrobat( و DjVu می باش��د. این 
امكان كه پش��تیبانی متون فارس��ی آن نیز روز به روز بیش��تر می ش��ود باعث شده است 
بت��وان كلمات درون این فایل ها را اس��تخراج نمود و نمایه های مفصلی از این كلمات و 
فایل حاوی آنها ایجاد نمود.عالوه برآن این امكان درسیستم نگهداری منابع دیجیتال 
نوس��ا وج��ود دارد كه بت��وان متون مربوط به نس��خه های خطی را كه امكان اس��تخراج 

خودكار آنها مقدور نیست، به صورت دستی در ركورد وارد نمود.

در نتیجه نرم افزارها می توانند با جس��تجو در این نمایه ها و حتی تركیب جستجوهای 
مختلف، فایل مورد نظر جس��تجوگران را مشخص كنند و آن را برای نمایش و یا چاپ 
احضار كنند. سوالی كه در اینجا به ذهن خطور می كند این است كه با وجود این امكان، 
دیگر چه نیازی به فهرست نویس��ی اس��ناد و م��دارک، نظیر كتاب، مقال��ه، پایان نامه و 

مشابه آنها وجود دارد؟ و اصوال نیازی به انجام این عمل طاقت  فرسا می باشد؟

برای پاس��خ مناس��ب به این سوال الزم اس��ت ابتدا دالیل فهرست نویسی را بررسی 
كنیم و س��پس با مقایسه شرایط ببینیم آیا این دالیل در شرایط جدید هنوز پا برجاست 

یا خیر؟ 

از مهم ترین دالیل فهرست نویسی می توان به موارد زیر اشاره كرد:

lتعيينموضوعاتاصلی
مناب��ع متن��ی مانند كتاب ی��ا مقاله معم��وال مفصل هس��تند و از تعداد بس��یار زیادی 
پاراگراف تش��كیل ش��ده اند. عالوه بر آن، ای��ن پاراگراف ها هم ارزش نیز نیس��تند و به 
منظورهای متفاوتی در كتاب یا مقاله قرار داده ش��ده اند. پاره ای از آنها مقدمه نویسنده 
یا ناش��ر هستند و پاره ای دیگر بیوگرافی و مشابه آن، كه اساسا ربط چندانی به محتوی 
كتاب ندارند. حتی در صورت مشخص بودن بخش های اصلی متن، تعیین موضوعات 

اصلی آنها كامال بستگی به معنی آنها دارد.

ب��ه عن��وان مثال ب��ه متن زیر ك��ه اولین پاراگ��راف صفح��ه 13 كت��اب »مقدمه ای بر 
نرم افزارهای آزاد/ متن باز« به شماره ISBN:964-96535-0-3 می باشد توجه كنید:

به FOSS القاب مختلفی اطالق می ش��ود: جنب��ش، تب زودگذر، ویروس، 
جاسوس��ی کمونیس��تی و حتی قلب و روح اینترنت. اما یک نکته درباره 
آن همواره از قلم انداخته می ش��ود. »نرم افزارهای متن باز یک وسیله 
بس��یار موث��ر برای انتق��ال ثروت دنی��ای صنعتی به کش��ورهای در حال 

توسعه می باشد«.

طبیع��ی اس��ت كه جس��تجوی كلمات جنب��ش، تب، وی��روس و جاسوس��ی، همانند 
جس��تجوی »نرم افزاره��ای متن باز« منجر ب��ه قرار گرفتن این كتاب در میان پاس��خ ها 
می ش��ود. به این ترتیب در یک كتابخانه نس��بتا بزرگ تقریبا با جس��تجوی هر كلمه یا 
عب��ارت، بیش از كتاب  های واقعا مورد نیاز، كتاب های دیگر جزء پاس��خ قرار می گیرند. 
این مشكل هیچ راه حلی جز تعیین موضوعات اصلی متون ندارد كه كاری نیازمند هوش 

و دانش بشری است و امكان جستجوی متون، هیچ كمكی به این مساله نمی كند.

lتطبيقموضوعاتاصلیبافرمتهایاستاندارد
جس��تجوی متن فقط وقتی به جس��تجوگر كمک می كند كه جستجوگر دقیقا بداند به 
دنب��ال چه عبارتی باید بگردد ولی در دنیای واقعی اینگونه نیس��ت. وجود عبارت های 
متف��اوت برای یک معنی مانند رایانه و كامپیوتر، وجود عبارت های یكس��ان برای چند 
معنی مانند ش��یر و وجود عبارت های هم معنی ولی به زبان های مختلف مانند استفاده 
از كلمات انگلیس��ی در متون فارسی همگی س��بب می شوند كه حجم زیادی از مدارک 
متنی در نتایج جستجو ظاهر نشوند. یكی از مهم ترین وظایف فهرست نویسان تطبیق 
این عبارات با یک فهرس��ت استاندارد است تا جس��تجوگران بتوانند با انتخاب عبارات 

خود از این فهرست، به پاسخ های مناسب دست یابند.

lتبدیلمتونبهفرمهایمناسببرایطبقهبندی
عب��ارات درون متون مانند ن��ام افراد معموال برای طبقه بندی مناس��ب نیس��تند. به 
عنوان مثال نام پدیدآور كتاب »مقدمه ای بر نرم افزارهای آزاد/متن باز« واقعا به ش��كل 
»دكتر محمد خوانس��اری« ذكر شده اس��ت در صورتیكه برای طبقه بندی مناسب كتاب 

الزم است آن را به فرم مقلوب »خوانساری، محمد« تبدیل كنند.

همانگون��ه ك��ه مش��اهده گردی��د در واقع عم��ل فهرست نویس��ی پروس��ه ای قبل از 
عمل جس��تجو می باش��د و عمل جس��تجو به هر ش��كل آن، فقط در متن های ناشی از 
فهرست نویس��ی منجر به پاسخ مناسب می ش��ود. اگر بخواهیم با تسامح صحبت كنیم 
هنگام تجهیز كتابخانه ها به نرم افزارهای كتابداری و اطالع رس��انی، دو نوع اطالعات 

متفاوت وارد نرم افزار می گردد:
1( اطالعات توصیفی اسناد
2( اطالعات تحلیلی اسناد

عمل جس��تجوی درون متن اگر مفید باش��د صرفا برای تقویت جستجو در اطالعات 
توصیفی اسناد خواهد بود.

در واقع امكان جس��تجوی درون متن فقط وقتی به تنهایی كافی اس��ت كه اطالعات 
توصیفی اس��ناد نیز به تنهایی نیاز جس��تجوگر را برآورده س��ازند. كتابخانه های بس��یار 
كوچک و دارای اسناد یكنواخت و كامال تخصصی در حوزه مهندسی یا پزشكی ممكن 
اس��ت اینگونه باش��ند ولی با افزایش تعداد و تنوع مدارک حتما نیاز به فهرست نویس��ی 

مدارک قبل از جستجو می باشد.

در نهای��ت م��ی توان گف��ت كه جس��تجوی درون متون ی��ک امكان كام��ال مفید در 
كتابخانه ها و مراكز اس��ناد اس��ت كه در نرم افزار س��یمرغ نیز كامال پشتیبانی شده است 
ول��ی ای��ن امكان به هی��چ وجه منجر ب��ه حذف فهرست نویس��ی و نیاز به جس��تجوی 
اطالعات فهرست نویس��ی ش��ده توس��ط نرم افزار نمی ش��ود. با توجه به همین نكات، 
امكان جستجوی درون متن منابع دیجیتال به طور همزمان و در كنار امكانات مفصل 

جستجوی منابع كتابشناختی در نرم افزار سیمرغ قرار گرفته است.

در واق��ع اگ��ر به دنبال حذف فهرست نویس��ی دس��تی )ب��ه دلیل زحمت بس��یار زیاد 
آن( هس��تیم، راه حل آن تقویت جس��تجوی تمام متن نیس��ت، بلك��ه راه حل آن تهیه 
و پیاده س��ازی روش های مكانیزه فهرست نویسی توسط رایانه می باشد. نرم افزارهای 
پردازش متن و فهرست نویس��ی بس��یار پیچیده هس��تند و فن آوری های فعلی هنوز در 

ابتدای این راه قرار دارند.

جستجوی تمام متن و تاثیر آن بر فهرست نویسی
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كتابخانه ه��ا و مراكز اس��ناد به طور س��نتی دارای مناب��ع زیادی مانند كت��اب، مقاله، 
 ISBD نش��ریه، اسناد و مشابه آن هس��تند. این منابع معموال مطابق با استانداردهای
و AACR2 فهرست نویس��ی می ش��وند و به روش های كالس��یک توسط محاوره های 
جس��تجوی اطالعات كتابش��ناختی بازیابی می گردند. هنگامی كه ی��ک كتابخانه اقدام 
به تهیه نس��خه دیجیتال از منابع خود می كند و یا آنكه اساس��ا منابع جدیدی را به فرم 
دیجیت��ال تهیه می كند با مش��كل چگونگی نگهداری و بازیاب��ی منابع دیجیتال مواجه 
می ش��ود. این مش��كل وقتی پر رنگ تر می ش��ود كه كتاب��داران و كارب��ران می خواهند 
اطالعات خاص منابع دیجیتال را در كنار اطالعات كتابشناختی آنها بازیابی و مشاهده 
كنن��د. از طرف دیگر تمایل دارند كه هنگام دسترس��ی به منابع كتابش��ناختی بتوانند با 

لینک های مناسب به منابع دیجیتال مرتبط با آنها نیز برسند. 

ب��ا توجه به نیازهای فوق، یكی از مهم تری��ن ویژگی های نرم افزار كتابخانه دیجیتال 
س��یمرغ، ایج��اد محیطی همگن برای دسترس��ی به ه��ر دو نوع منابع كتابش��ناختی و 

دیجیتال و ایجاد ارتباط بین آنها در محیطی بسیار ساده می باشد.

جستجو
در بخش جستجوی نرم افزار سیمرغ دو نوع محاوره برای جستجوی منابع كتابشناختی 
و جستجوی منابع دیجیتال وجود دارد. با وجودی كه در محاوره های جستجوی منابع 
كتابش��ناختی تكیه اصلی بر روی مداخل جستجوی عمومی كتابشناختی مانند عنوان، 
پدید آور و موضوع می باشد امكانی در آن افزوده شده تا بتوان نتیجه جستجو را فقط به 
ركوردهایی محدود كرد كه دارای نسخه دیجیتال هستند و یا به فرمی با منابع دیجیتال 

ارتباط دارند.

از ط��رف دیگر در محاوره جس��تجوی منابع دیجیتال نیز این امكان افزوده ش��ده كه 
عالوه بر جستجو از طریق مشخصات منابع دیجیتال مانند متن اثر، شرح، كلید ،واژه، 
نام و پسوند فایل، اندازه فایل و یادداشت هابتوان نتیجه جستجو را بر اساس اطالعات 
كتابشناختی مرتبط با منابع دیجیتال مانند عنوان، پدید آور یا موضوع نیز محدود كرد. 

اطالعات كتابش��ناختی معموال اطالعات با ارزشی هستند كه با صرف زمان و هزینه 
زیاد توسط كتابداران به پایگاه ها افزوده می شوند و این امكان مفید، در نرم افزار سیمرغ 

منجر به كاهش قابل مالحظه مشكل جستجوی كاذب در منابع دیجیتال می گردد.

صفحه نمایش خالصه
صفحه نمایش خالصه نتایج جس��تجو در نرم افزار س��یمرغ به نحوی طراحی گردیده 
ك��ه اگ��ر كاربر از طریق محاوره مخصوص منابع كتابش��ناختی به دنبال س��ند مورد نظر 
خود بگردد نه تنها با صفحه ای حاوی اطالعات كتابشناختی ركوردهای نتیجه جستجو 
مواجه می گردد بلكه در هر نتیجه جستجو، فهرستی از منابع دیجیتال مرتبط با آن نیز 
ب��ه نمایش در می آید كه كاربر می تواند با انتخ��اب آنها، منابع دیجیتال مورد نظر را نیز 

مشاهده نماید.

ای��ن صفحه به نح��وی طراحی گردی��ده كه از طرف��ی اطالعات كتابش��ناختی نتایج 
جس��تجو به فرم دسته بندی ش��ده بر اس��اس نوع، موضوع و پدیدآور ارائه شده  است و 
از ط��رف دیگر منابع دیجیتال و فایل های مربوط به نتایج جس��تجو نیز بر اس��اس نوع 
)كل اثر یا چكیده( و قالب )متن، فایل صوتی یا تصویری( در كنار هر نتیجه جستجو، 

نمایش داده  شده  است.

از ط��رف دیگر اگر كارب��ر از طریق محاوره مخصوص مناب��ع دیجیتال به دنبال منبع 
مورد نظر خود بگردد با صفحه دیگری روبرو می ش��ود كه تاكید آن بر اطالعات منابع 
دیجیتال یافت ش��ده اس��ت. با این حال در این صفحه ام��كان منحصر به فردی برای 
اف��زودن اطالعات كتابش��ناختی وج��ود دارد كه با انتخ��اب آن اطالعات كتابش��ناختی 
مربوط��ه ب��ه هر منبع دیجیتال، جس��تجو ش��ده و در كنار اطالعات خ��اص آن نمایش 

داده می شود.

جستجو و نمایش اطالعات منابع دیجیتال 
در کنار منابع کتابشناختی
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نمونه ای از نتیجه جستجوی منابع دیجیتال قبل از افزودن اطالعات کتابشناختی

همان نتیجه جستجو پس از افزودن اطالعات کتابشناختی

فرم اطالعات کامل یک سند
در نرم افزاره��ای معم��ول هن��گام نمای��ش ف��رم كام��ل یک س��ند، فق��ط اطالعات 
كتابش��ناختی آن سند نش��ان داده می ش��ود در صورتی كه در نرم افزار سیمرغ عالوه بر 
اطالعات كتابش��ناختی سند كه با استاندارد Dublin Core به نمایش در می آید، كلیه 
مناب��ع دیجیتال مرتبط با آن س��ند نیز به دس��ته های »چكی��ده«، »كل اثر«، »تصویر«، 
»متن«، »فایل صوتی«، »فایل تصویری« و »س��ایر« تقسیم بندی شده و به كاربر نشان 

داده می شود.

با این روش كاربران می توانند با انتخاب لینک های موجود در این بخش ها به نسخه 
اصلی این منابع دیجیتال نیز دسترسی پیدا كنند.

عالوه  بر آن در مورد كتاب ها، لینكی به »آرش��یو كتاب نوسا« وجود دارد كه اطالعات 
همین كتاب را در آرشیو مخصوص كتاب كه توسط شركت نوسا در حال گردآوری است 

نمایش می دهد.

این آرش��یو كه با آدرس http://www.nosabooks.com نیز قابل دسترسی است 
امكانات زیر را در اختیار كاربران قرار می دهد:

lمالحظه موجودی كتاب در مراكز مجهز به نرم افزار سیمرغ
 Google Books مالحظه اطالعات بیشتر و متن كتاب های التین درl

lمالحظه اطالعات ناشرین كتاب های فارسی

فرم اطالعات کامل سند

فرم اطالعات کامل یک منبع دیجیتال
هرمنبع دیجیتال ممكن اس��ت بابیش از یک سند ارتباط داشته باشد.به عنوان مثال 
یک ش��خص ممكن اس��ت هم نویس��نده باش��د و هم كارگردان. بنابرای��ن تصویر این 
ش��خص ممكن اس��ت هم با كتاب های او در پایگاه كتاب ها مرتبط ش��ده باشد و هم با 
فیلم های او در پای��گاه فیلم ها.فرم كامل اطالعات منبع دیجیتال، تمام ارتباطات یک 
منبع دیجیتال را هم با منابع دیجیتال دیگر و هم با منابع كتابش��ناختی در یک صفحه 

در كنار یكدیگر نشان می دهد. 



سيستمگردشامانات

نرم افزار گردش امانات سیمرغ بخشی از مجموعه نرم افزارهای سیمرغ است 
كه با استفاده از آخرین فن آوری ها، كلیه سرویس های گردش امانت اسناد 
و پیگیری آنها را در اختیار مسئولین كتابخانه ها و مراكز اسناد قرار می دهد. 
امكان پش��تیبانی انواع مختلف اعضا در كنار سرویس های مختلف امانت، 
مطالعه در محل و رزرو سبب استقبال گسترده كتابخانه های متعدد و متنوع 
دانش��گاهی، وزارتخانه ای و عمومی از این نرم افزار ش��ده است. از طرف 
دیگر وجود سرویس های متعدد امانت در اینترنت منجر به كاهش مراجعات 
غیر ضروری اعضا به كتابخانه ها ش��ده اس��ت و با فراهم ش��دن امانت بین 
كتابخانه ای، اعضای كلیه مراكز مجهز به س��یمرغ می توانند بدون مراجعه 
به مراكز مختلف به راحتی از مدارک و اس��ناد آن مراكز نیز اس��تفاده كنند.

از ط��رف دیگ��ر ب��ا اف��زوده ش��دن پش��تیبانی كتابخانه ه��ای اقم��اری، 
سیس��تم  می توانن��د  نی��ز  متع��دد  ش��عبه های  دارای  اس��ناد  مراك��ز 
كنن��د. اداره  و  نگه��داری  متمرك��ز  ص��ورت  ب��ه  را  خ��ود  امان��ت 
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اعضا

در نرم افزار گردش امانات س��یمرغ امكان تعریف ان��واع مختلف اعضا وجود دارد. در 
این سیستم، اعضا به سه دسته كلی »حقیقی درون سازمانی«، »حقیقی برون سازمانی« 

و »حقوقی« تقسیم می شوند.

وجود این تقس��یم بندی ها سبب ش��ده است كه سیس��تم گردش امانات سیمرغ قابل 
نصب برای هر نوع كتابخانه اعم از دانشگاهی، وزارتخانه ای و عمومی باشد.

lاعضایحقيقیدرونسازمانی
ای��ن اعضا ش��امل كلیه افرادی می ش��ود كه در داخل س��ازمان یا دانش��گاه مجهز به 
نرم افزار گردش امانات، فعالیت دارند مانند دانشجویان یا دانش آموزان، اعضای هیئت 

علمی یا مدرسین و كارمندان.

در نرم افزار گردش امانات س��یمرغ برای گروه بندی مناسب اعضا، اطالعات ویژه ای 
پیش بین��ی ش��ده اس��ت. ب��رای گروه بندی اعض��ای مراك��ز دانش��گاهی از یک درخت 
مخصوص دانش��كده ها، گروه های آموزشی و رش��ته های تحصیلی استفاده شده است 

كه ابزار بسیار مناسبی برای مراكز دانشگاهی است.

از طرف دیگر برای گروه بندی كارمندان وزارتخانه ها و سازمان ها از اطالعات مربوط 
به اداره؛ وضعیت استخدامی و مدرک تحصیلی استفاده شده است.

دانشگاه ها
دانشگاه نمونه

فنى مهندسى
علوم پايه

پزشكى
علوم انسانى

هنر
كشاورزى

منابع طبيعى و علوم دريايى
موسسه مطالعات و تحقيقات علوم انسانى

زبان

رياضى

رياضى كاربردى
فيزيك

زيست شناسى
زمين شناسى

شيمى

بيو شيمى
آمار

رياضى محض

lاعضایحقيقیبرونسازمانی
این دس��ته از اعضا ش��امل كلیه افرادی می ش��ود كه در بیرون از س��ازمان یا دانشگاه 
مجه��ز ب��ه نرم افزار گ��ردش امان��ات، فعالیت دارند ولی ب��ه هر دلیل مایل به اس��تفاده 
از س��رویس های كتابخانه هس��تند. ای��ن افراد معموال ب��ه نحوی ب��ه كتابخانه معرفی 
می ش��وند. در نرم افزار گردش امانات سیمرغ چهار گروه دانش��جویان و دانش آموزان، 
اعضای هیئت علمی و مدرس��ین، كارمندان و س��ایر مش��اغل برای این دس��ته از اعضا 
پیش بینی شده اس��ت. در ضمن برای هر عضو بر اساس فعالیت سازمانی او اطالعات 
ویژه ای پیش بینی ش��ده است كه س��رویس های مختلف كتابخانه بر اساس آنها كنترل 

می شوند.

lاعضایحقوقی
این اعضا به دو بخش تقس��یم می شوند. بخش اول شامل موسسات و سازمان هایی 
هس��تند كه خود ی��ا اعضای زی��ر مجموعه آنه��ا می خواهند از س��رویس های كتابخانه 
اس��تفاده كنند و بخش دوم ش��امل پروژه هایی می باش��ند كه در دانشگاه ها و سازمان ها 
ب��رای انج��ام ام��ور مختلف تش��كیل می ش��وند و الزم اس��ت خود ی��ا اعض��ای آنها از 
س��رویس های كتابخانه استفاده كنند. با پیاده سازی این امكان مفید، اعضای كتابخانه 
در مقاطع��ی كه عضو یک پروژه می ش��وند ع��الوه بر امكانات خ��ود، از امكانات پروژه 
مربوطه نیز برخوردار می ش��وند و آن امكانات خاص به محض خروج عضو از پروژه به 

طور خودكار از وی گرفته می شود.

استفاده از کد ملی
یكی از مش��كالت سیستم های امانت در كتابخانه های بزرگ، جلوگیری از پراكندگی 
و س��وء استفاده از طریق تعریف عضو تكراری است. در نرم افزار گردش امانات سیمرغ 
امكان استفاده و كنترل كد ملی اعضا برای جلوگیری از این پدیده پیش بینی شده است. 

اعضای سرگروه
در م��واردی كتابخانه ه��ا به دلیل تعداد زی��اد اعضا و در مواردی ب��ه دلیل كوتاه بودن 
دوره عضویت، تمایلی به نگهداری سابقه دقیق بعضی از اعضای خود ندارند و ترجیح 
می دهن��د برای این گروه خاص اعضای خود یک س��رگروه تعیین كنند و همه س��وابق 
را برای س��رگروه نگهداری كنن��د. این امكان به طور كام��ل در نرم افزار گردش امانات 
سیمرغ پیش بینی شده است و با استفاده از این امكان سرویس هایی نظیر »امانت بین 
كتابخانه ای« و امانت اس��ناد ب��ه »پروژه ها« به راحتی و با رعایت مس��ائل امنیتی كامال 

امكان پذیر است.

فراخوانی اطالعات اعضا
اكثر س��ازمان ها و دانش��گاه ها دارای یک بخش اداری یا آموزش هس��تند كه به دلیل 
نیازه��ای روزان��ه خود قب��ال مكانیزه ش��ده اند و می توانن��د اطالع��ات عمومی اعضای 

كتابخانه ها را در هر دوره در اختیار كتابخانه قرار دهند.

در نرم افزار گردش امانات س��یمرغ امكان فراخوانی اطالعات اعضا از فرمت استاندارد 
XML تعبیه شده است. با استفاده از این امكان اطالعات اعضای جدید در مقاطع خاصی 

نظیر شروع ترم های تحصیلی به صورت یكجا قابل انتقال به سیستم امانات می باشد.

آرشیو و کتابخانه دیجیتال سیمرغ
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سرویس امانت و تمدید
امانت دهی اس��ناد به اعضا، یكی از مهم ترین وظایف اكثر كتابخانه ها می باش��د. در 
نرم افزار گردش امانات س��یمرغ تمامی امكانات الزم برای كنترل امانت انواع اس��ناد به 
انواع اعضا به طور كامل پیش بینی شده است. این امكانات قابل استفاده در شبكه های 
گسترده و به طور همزمان از چندین ایستگاه مختلف می باشد. پاره ای از این ویژگی ها 

عبارتند از :
l امانت یكباره چند سند به یک عضو

l كنترل تعداد و نوع سند قابل امانت به عضو
l تعیین خودكار تاریخ بازگشت بر اساس نوع عضو و سند

l كنترل تعداد دفعات تمدید یک سند
l كنترل های خاصی نظیر بازبینی و تاخیر هنگام تمدید سند

l محاسبه خودكار هزینه امانت و جریمه دیركرد
l جلوگیری از امانت سند به اعضای دارای بدهی

تم��ام ویژگی های كنترلی فوق نه تنها قابل تعریف بر اس��اس نوع و مخزن نگهداری 
س��ند می باشد بلكه هر سند خاص می تواند دارای ویژگی های متفاوتی برای گروه های 
اعضای مختلف باش��د. این ویژگی به خصوص در كتابخانه های دانشگاهی متشكل از 

دانشكده های مختلف كاربرد زیادی دارد.

سرویس مطالعه در محل
در نرم افزار س��یمرغ امكانات مطالعه در محل به طور جداگانه و مس��تقل از س��رویس 
امانت پیش بینی ش��ده اس��ت. به همین دلیل می توان امكان��ات خاصی را فقط هنگام 
مطالع��ه در محل در اختیار اعضا قرار داد. به عبارت س��اده تر می توان اس��نادی را فقط 
ب��رای مطالعه در اختیار یک عضو قرار داد ولی اجازه امانت بردن آنها را به همان عضو 

نداد. پاره ای از ویژگی های سرویس مطالعه عبارتند از:
l امانت یكباره چند سند به یک عضو برای مطالعه
l كنترل تعداد و نوع سند قابل مطالعه توسط عضو

l تعیین خودكار ساعت بازگشت بر اساس نوع عضو و سند
l كنترل تعداد دفعات تمدید مطالعه یک سند

l محاسبه خودكار هزینه مطالعه و جریمه دیركرد

سرویس رزرو
یك��ی از مهم تری��ن س��رویس های الزم ب��رای هر كتابخان��ه بزرگ، س��رویس رزرو 
می باش��د. در سیستم س��یمرغ، هر عضو كتابخانه هنگام جس��تجوی مدرک مورد نیاز 
خ��ود می توان��د همان لحظه وضعی��ت امانی آن را مالحظه كند و در ص��ورت نیاز آن را 
برای خود رزرو كند. امكانات زیر پاره ای از امكانات رزرو در سیستم سیمرغ می باشند:

sms و email اطالع خودكار به عضو هنگام بازگشت سند به كتابخانه توسط l
l رعایت اولویت اعضا در رزرو

l امكان تعیین زمان اعتبار رزرو توسط عضو و حذف خودكار رزرو پس از آن تاریخ 
l امكان رزرو سند توسط عضو از طریق اینترنت

l كنترل وضعیت رزرو اسناد هنگام تمدید و جلوگیری از تمدید آنها در صورت لزوم

سرویس مالی
یك��ی از ویژگی های نرم افزار س��یمرغ امكان نگهداری اعتبار مالی اعضا و محاس��به 
خودكار هزینه امانت اس��ناد و جریمه ناش��ی از دیركرد امانت اس��ناد می باشد. پاره ای از 

ویژگی های این سرویس عبارتند از:
l تعیین هزینه امانت بسته به نوع اسناد و نوع اعضا

l تعیین جریمه دیركرد امانت بسته به نوع اسناد و نوع اعضا
l كنت��رل وضعی��ت مالی عض��و هنگام امان��ت و جلوگیری از امانت س��ند به اعضای 

بدون اعتبار

پشتیبانی مخازن باز و بسته
نرم اف��زار امانت س��یمرغ عالوه ب��ر كتابخانه ه��ای دارای مخازن ب��از، قابل نصب و 
بهره گیری در كتابخانه های مخازن بس��ته نیز می باش��د. برای پشتیبانی مخازن بسته، 
هنگام امانت اس��ناد به اعضا درخواست های س��ند به فرم خودكار به نرم افزار مستقر در 
مخزن فرس��تاده می شود و پرسنل بخش مخزن پس از یافتن سند مورد درخواست آن 
را به همراه فیش مخصوصی كه اطالعات عضو و سند در آن چاپ شده به بخش امانت 
می فرس��تند. عمل انتقال اسناد از مخزن به بخش امانت می تواند به فرم های مكانیزه 

مثال توسط آسانسور مخصوص حمل كتاب انجام گیرد.

﹝ــ︤ن ︋ــ︀ز

﹝ــ︤ن ︋︧ــ︐﹥

سرویس های امانت،
مطالعه در محل، رزرو و مالی
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گزارش های هر سیس��تم یكی از مهم ترین ابزارهای مدیریتی آن به حساب می آیند. 
در نرم اف��زار گردش امانات س��یمرغ نه تنها امكان تهیه گزارش ه��ا از رخدادهای امانی 
كتابخانه ها وجود دارد بلكه انعطاف پذیری سیس��تم در تهیه این گزارش ها س��بب شده 
است كه مدیران كتابخانه ها به راحتی و در هر زمان دلخواه از آخرین وضعیت كتابخانه 

خود مطلع باشند.

تنوع
یكی از مهم ترین ویژگی های نرم افزار گردش امانات سیمرغ تنوع فوق العاده در انواع 
گزارش هایی است كه می توان از فعالیت های كتابخانه تهیه كرد. از انواع این گزارش ها 

می توان به موارد زیر اشاره كرد:
l اطالعات اعضا و اسناد

l كارت امانت و مطالعه اعضا و اسناد
l كارت رزرو اعضا و اسناد
l كارت مالی اعضا و اسناد

l گزارش درخواست های ارسال شده به مخزن
l گزارش اعالمیه های اعضا

l گزارش آماری رخدادهای امانت و مطالعه
l گزارش آماری رخدادهای رزرو
l گزارش آماری رخدادهای مالی

l گزارش اسنادی كه باید امروز برگردند
l گزارش اسناد دارای لیست رزرو

l گزارش تسویه حساب اعضا

قابلیت انعطاف
گزارش ه��ای نرم اف��زار گردش امانات، بس��یار قابل انعطاف هس��تند. ه��ر گزارش را 
می توان فقط در محدوده خاصی از اعضا یا اس��ناد تهیه كرد و یا ش��رایط ویژه ای برای 
رخداده��ای مورد نظر در گزارش تعریف ك��رد. از طرف دیگر می توان گزارش را قبل از 

مالحظه به نحو دلخواه، مرتب یا دسته بندی كرد.

تعیین محدوده برای گزارش
هنگام تهیه گزارش بس��ته به نوع گزارش می توان آن را بر اساس عوامل زیر محدود 

و دقیق تر كرد:
l اطالعات اعضا شامل

l نوع اعضا
l شماره عضویت یا كد میله ای اعضا

l سایر مشخصات اعضا مانند نام و ...
l اطالعات اسناد شامل

l پایگاه اطالعات 
l شماره ثبت یا كد میله ای اسناد

l سایر مشخصات اسناد مانند عنوان و ...

l اطالعات رخدادها شامل
l نوع رخداد )امانت، تمدید، مطالعه، رزرو یا مالی(

l زمان رخداد
l سایر مشخصات مانند وضعیت و ...

تعیین شرایط برای گزارش
عالوه بر محدودیت های كلی ذكر ش��ده هنگام تهیه گزارش می توان برای تک تک 
اجزاء گزارش نیز ش��رط تعیین كرد. تعیین ش��رط برای انواع مش��خصات عضو، سند و 

رخدادها پیش بینی شده است.

با اس��تفاده از این ویژگی می توان گزارش های بس��یار خاص��ی را كه جزء گزارش های 
معمول كتابخانه هم نیستند تهیه كرد.

نمایش یا چاپ گزارش به ترتیب دلخواه
اس��تخراج اطالعات مفید از یک گزارش وابس��تگی مستقیم به چگونگی ترتیب ارائه 
گزارش دارد. یک گزارش بس��یار مفصل اگر به فرم مناس��ب گروه بندی نشده باشد و بر 
اس��اس اطالعات مورد عالقه كاربر مرتب نش��ده باش��د، چندان مفید نخواهد بود. در 
نرم افزار گردش امانات س��یمرغ امكان مرتب س��ازی و گروه بندی گزارش ها بر اس��اس 

انواع اطالعات اعضا و اسناد و رخدادها وجود دارد.

امکانات ویژه
در نرم افزار گردش امانات س��یمرغ عالوه بر ویژگی های گفته ش��ده برای گزارش ها، 
امكان��ات بس��یار مفی��د و وی��ژه ای وجود دارند ك��ه به ن��درت در س��ایر نرم افزارها دیده 

می شوند. از جمله این امكانات می توان به موارد زیر اشاره كرد:
l حركت در بین گزارش ها با مالحظه اطالعات دقیق تر هر سطر گزارش 

l تعریف فرم های نمایش و چاپ توسط كاربر منطبق با نیاز خود
l تهیه گزارش های فارسی - انگلیسی

گزارش های نرم افزار گردش امانات
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سرویس های امانت در اینترنت

اعضای كتابخانه ها و س��ایر مراكز اطالع رس��انی مجهز به س��یمرغ ع��الوه بر امكان 
جس��تجوی كلیه اسناد و مدارک، توانایی مالحظه وضعیت امانی خود و اسناد را نیز دارا 
هس��تند. عالوه بر آن امكان رزرو و تمدید امانات خود را نیز بدون مراجعه به كتابخانه 

دارند.

با گس��ترش شبكه سیمرغ انتظارات اس��تفاده كنندگان نیز روز به روز افزایش می یابد. 
برای پاس��خگویی به پ��اره ای از این نیازها س��رویس های متعددی از سیس��تم گردش 
امان��ات س��یمرغ به نحوی طراح��ی گردیده اند كه قابل اس��تفاده در ش��بكه اینترنت نیز 
باش��ند. به این ترتیب اعضای كتابخانه ها تنها برای انجام امور ضروری نیاز به مراجعه 

به كتابخانه دارند.

مالحظه وضعیت امانی سند هنگام جستجو
برای اس��تفاده كنندگان ش��بكه س��یمرغ، جس��تجوی اس��ناد كلیه كتابخانه ها و مراكز 
اطالع رس��انی به طور همزمان و از طریق اینترنت به یک پدیده رایج تبدیل شده است 
و مراجعه به یكایک مراكز اطالع رس��انی برای جس��تجوی مدارک مورد نظر دیگر قابل 

قبول نیست.

ع��الوه ب��ر آن كاربران انتظار دارند ك��ه هنگام یافتن مدرک مورد نظ��ر خود بتوانند از 
وضعی��ت امان��ی آن )در امان��ت عضو بودن یا موج��ود بودن(، مس��تقل از اینكه به چه 
مركزی تعلق دارد نیز مطلع شوند. در سیستم سیمرغ این مطلب كامال پیش بینی شده 

است.

رزرو سند از طریق اینترنت
جس��تجوگران در شبكه سیمرغ پس از یافتن س��ند مورد نظر خود می توانند وضعیت 
تمام نسخه های موجود از آن سند در كتابخانه مربوطه را ببینند. چنانچه سندی موجود 
باشد می توانند آن را بالفاصله درخواست كنند. در این صورت سیستم امانت به صورت 
Online و بالفاصله وضعیت عضو را كنترل كرده و در صورتی كه عضو مجاز به امانت 
و رزرو سند مزبور باشد سند را برای وی به وضعیت نگهداری می برد و مهلتی به عضو 

داده می شود تا برای امانت سند به كتابخانه مراجعه كند.

در صورتیكه س��ند موجود نباش��د عضو می تواند آن را رزرو كند. عملیات رزرو نیز به 
صورت كامال Online انجام ش��ده و عضو به لیس��ت رزرو س��ند افزوده می شود تا بعدا 

هنگام بازگشت سند به وی اطالع داده شود.

مالحظه وضعیت عضو از طریق اینترنت
اعض��ای كتابخانه ها و مراكز اس��ناد مجهز به س��یمرغ دارای كلمه عب��ور خاص خود 
می باشند و با وارد كردن آن هنگام مراجعه به صفحه مخصوص كتابخانه ها در اینترنت 
 ،email ،می توانند مش��خصات خود نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی، سطح اختیارات
شماره ارسال پیام كوتاه، اعتبار جاری و سایر موارد مشابه را مشاهده كرده و چهار مورد 
مهم »كلمه عبور«، »نشانی«، »email« و »شماره ارسال پیام كوتاه« خود را نیز شخصا 

اصالح كنند.

مالحظه کارت رزرو و حذف رزرو
اعضا می توانند اس��ناد رزرو شده توسط خود را مشاهده كرده و در صورت عدم نیاز به 
رزرو ی��ک س��ند، رزرو مربوطه را حذف كنند. عمل ح��ذف رزرو به صورت Online و 

بالفاصله انجام می شود.

مالحظه کارت امانت و تمدید سند
اعضا می توانند سابقه امانت خود را مشاهده كرده و در صورت نیاز به تمدید یک سند 

آن را بدون مراجعه به كتابخانه تمدید كنند.

نرم اف��زار به صورت Online اختیارات عض��و را كنترل كرده و در صورت مجاز بودن 
به تمدید سند، اقدام به تمدید سند برای عضو می كند.

sms و email اطالع رسانی به اعضا توسط
یك��ی از مهم ترین مباحث امانت، چگونگی اطالع رس��انی به عض��و در موارد متعدد 
نظیر بازگش��ت سند رزرو شده می باشد. در نرم افزار سیمرغ عمل اطالع رسانی به عضو 

به چهار روش email، sms، تلفن و پست قابل انجام است.

یكی از ویژگی های بس��یار مهم نرم افزار سیمرغ ارسال خودكار اعالمیه های مختلف 
به اعضا توسط email یا sms و بدون دخالت پرسنل كتابخانه می باشد.

با ارس��ال خودكار اعالمیه ها توس��ط email بخش مهمی از كار پرسنل بخش امانت 
مكانیزه شده و با دقت و سادگی بیشتری انجام می شود.

اعالمیه هایی كه توس��ط نرم افزار گردش امانات سیمرغ برای اعضا فرستاده می شوند 
عبارتند از:

l رزروهای آماده امانت
l امانات دارای تاخیر

l رزرو امانت نامحدود
l كاهش اعتبار مالی عضو

l پایان دوره عضویت

ارسال Sms از طریق درگاه اینترنتی
با توس��عه مراكز ارس��ال Sms در اینترنت، این امكان به نرم افزار امانت افزوده ش��ده 
كه پیام های كوتاه را عالوه بر ارس��ال مس��تقیم از طریق مخابرات، از طریق درگاه های 

اینترنتی مخصوص Sms نیز برای اعضا ارسال كند. 
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آرشیو و کتابخانه دیجیتال سیمرغ

امانت بین کتابخانه ای

با فراهم شدن امانت بین كتابخانه ای، اعضای كلیه مراكز مجهز به سیمرغ می توانند 
بدون مراجعه به مراكز مختلف به راحتی از مدارک و اسناد آن مراكز استفاده كنند.

پراکندگی اسناد در مراکز مختلف
كتابخانه ها و مراكز اس��ناد مختلف با هدف های گوناگونی تش��كیل می شوند و طبیعی 
اس��ت ك��ه بنابر اه��داف خود، مجموعه م��دارک و مناب��ع متفاوتی را تهی��ه و نگهداری 
می كنن��د. حت��ی در كتابخانه های ش��بیه یكدیگر مانن��د كتابخانه های دانش��گاهی نیز 
بدلیل وجود تخصص های متفاوت در اعضای هیئت علمی و گرایش های متفاوت آنها 

تفاوت های قابل مالحظه ای در نوع و تعداد منابع تهیه شده توسط آنها وجود دارد.

در كن��ار واقعیت ه��ای فوق، محدودیت در منابع مالی و فض��ای كتابخانه ها نیز اجازه 
نگهداری تمام اسناد مورد نیاز در یک محل را نمی دهد.

جستجوی ساده منابع در اینترنت
با گس��ترش تكنولوژی های ارتباطی و به ویژه توسعه ش��بكه اینترنت، افراد مختلف 
از هر نقطه ای در جهان در فاصله زمانی كوتاه می توانند به جس��تجوی منابع مورد نیاز 
خ��ود پرداخت��ه و دیگر نیازی به مراجعه جداگانه به مراك��ز مختلف برای آگاهی از منابع 

آنها نیست.

ولی صرف اطالع یافتن از محل نگهداری یک مدرک یا سند مشكل كاربران را حل 
نمی كند. آنها نیاز به روش��ی س��اده برای امانت سند مورد نظر خود دارند. برای رسیدن 

به این هدف دو مشكل شناسایی و اطالع رسانی به عضو  باید حل شود.

شناسایی عضو
یكی از مهم ترین مس��ائل در سیستم امانت، بحث شناسایی عضو می باشد. عضوی 
كه می خواهد س��ندی را به امانت ببرد باید به نحوی در سیس��تم ثبت شده باشد تا سند 
امان��ت رفت��ه را بتوان در كارت او ثبت ك��رد و بعدا از طریق همین اطالعات نس��بت به 
پیگیری س��ند اقدام نمود. در سیس��تم سیمرغ كافی اس��ت كه فرد مورد نظر تنها عضو 
یك��ی از مراكز مجهز به س��یمرغ باش��د. هر مرك��ز مجهز به س��یمرغ دارای نماینده ای 
در سیس��تم گردش امانت س��ایر مراكز می باش��د. تمام اعضای هر مركز سیمرغ توسط 
نماینده آن مركز شناسایی شده و امانت سند به نام نماینده مزبور ثبت میشود. معموال 
كتابخانه ها و مراكز اس��ناد توس��ط پیک هایی در زمانهای متوال��ی مثال روزی یک بار، 

اسناد به امانت رفته و برگشته را بین یكدیگر منتقل می كنند.

ویژگی منحصر به فرد سیس��تم گردش امانات س��یمرغ در این بخ��ش امكان كنترل 
كلمه عبور اعضای مراكز دیگر به صورت Online می باشد. این عمل به دلیل اتصال 

Online مراكز مجهز به سیمرغ با یكدیگر امكان پذیر شده است.

اطالع رسانی به عضو
در امانت بین كتابخانه ای بحث انتقال اس��ناد بین كتابخانه ها با تعیین یک نماینده به 
 email شكلی كه قبال گفته شد قابل حل است ولی بحث اطالع رسانی به عضو توسط
 email نیز مطلب مهمی  اس��ت كه باید به آن توجه ك��رد. اطالعات مربوط به sms ی��ا
یا sms اعضای هر مركز فقط در خود آن مركز موجود اس��ت و سیس��تم گردش امانات 
س��یمرغ هنگام شناس��ایی عضو آن را به ص��ورت Online از مرك��ز مربوطه خوانده و 
نگهداری می كند تا در زمان بازگشت سند بتواند توسط email یا sms به عضو اطالع 

دهد.

﹤﹡︀︋︀︐﹋
ا﹜︿

﹤﹡︀︋︀︐﹋
ب

ار︨︀ل ﹋︐︀ب ︑﹢︨︳ را︋︳

︋︀ز﹎︪️ ﹋︐︀ب ︑﹢︨︳ را︋︳

ا︵﹑ع  ︋﹥ ︻︱﹢ 
︑﹢︨︳ ︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉

︀ ︎﹫︀م ﹋﹢︑︀ه

︻︱﹢ ﹋︐︋︀︀﹡﹥ ا﹜︿

﹋﹠︐︣ل ا︵﹑︻︀ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︻︱﹢ (︫﹞︀ره ︻︱﹢️ و ﹋﹙﹞﹥ ︻︊﹢ر)

︠﹢ا﹡︡ن ا︵﹑︻︀ت ﹐زم ︋︣ای ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹡︷﹫︣ ︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ︀ ︎﹫︀م ﹋﹢︑︀ه

Internet

﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︋ــ︣ای ا﹝︀﹡️ ︋ــ︣دن و 
︋︀ز﹎︪ــ️ ا︨ــ﹠︀دی ﹋﹥ ︑﹢︨ــ︳ 
 ﹤﹡︀︋︀︐﹋ را︋︳ ︋﹫ــ﹟ دو ︬︫ــ

︗︀︋︖︀ ︫︡ه ا﹡︡

 ﹟︐﹁︀ و ﹢︖︐︧︗
در  ﹋︐ــ︀ب  ــ﹉ 
﹋︐︋︀︀﹡﹥ ب

ار︨︀ل در︠﹢ا︨️ 
 ﹤︋ ﹋︐ــ︀ب  ا﹝︀﹡ــ️ 
﹋︐︋︀︀﹡﹥ ب ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛  ﹝︣ا︗︺ــ﹥ 

︋ــ︣ای ا﹝︀﹡ــ️ ︋︣دن 
﹋︐︀ب و ︋︀ز﹎︪️ آن
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سازمان های بزرگ معموال دارای بخش یا شعبه های متعددی در نقاط مختلف كشور 
هس��تند. هر یک از بخش ه��ا معموال دارای كتابخانه نیز می باش��ند. این كتابخانه ها با 
وجودی كه در مكان های مختلف و گاه بس��یار دور از یكدیگر قرار دارند ولی تحت یک 
مدیریت س��ازمانی یكپارچه اداره می ش��وند و مانند س��ایر بخش های سازمان سیاست 

گذاری های آنها توسط مدیریت مركزی انجام می شود. 

 نرم افزار گردش امانات سیمرغ نیز به گونه ای طراحی شده است كه بتواند متناسب با 
ساختار این سازمان ها بصورت مركزی، نصب و نگهداری شود ولی مفهوم بخش های 
مختلف سازمان به نحوی در آن لحاظ گردد كه كابران میز امانت بخش های مختلف با 
وجود الزام به رعایت سیاست گذاری های مركزی و عدم دخالت در امور سایر بخش ها، 

دارای آزادی عمل كافی در بخش خود باشند.

در ادامه به ذكر چگونگی نگهداری اطالعات كابران میز امانت، اعضا و اسناد كتابخانه 
و همچنین چگونگی انجام خدمات امانت و غیره در این كتابخانه ها می پردازیم:

کاربران میز امانت
در این كتابخانه ها برای هر یک از كاربران میز امانت بخش خاصی تعیین می ش��ود. 
ه��ر یک از كابران فقط مجاز به تعریف عضو جدید و ویرایش اطالعات اعضای بخش 
خود می باش��د و فق��ط می تواند خدمات امانت و غیره اس��ناد بخش خ��ود را به اعضای 

كتابخانه ارائه كند. 

اعضای کتابخانه
در این كتابخانه ها هر عضو متعلق به بخشی می باشد كه برای ثبت نام به آن  مراجعه 
كرده اس��ت. اصالح اطالعات و خدمات سوپروایزری این عضو نظیر تعیین اختیارات و 
یا تسویه حساب توسط كاربران میز امانت همان بخش، قابل انجام است ولی اعضای 
كتابخانه می توانند بس��ته به سیاست گذاری های مدیریت مركزی از خدمات كتابخانه یا 

تمامی بخش های كتابخانه استفاده كنند.

اسناد کتابخانه
ه��ر بخ��ش در كتابخانه های اقماری خ��ود می تواند دارای چندی��ن مخزن نگهداری 
س��ند باشد. طبیعی است كاركنان میز امانت در هر بخش الزم است به گونه ای محدود 
ش��وندكه فقط اس��ناد موجود در مخزن های بخ��ش خود را به اعض��ای كتابخانه امانت 
دهند. در نرم افزار گردش امانات س��یمرغ برای كنترل این امر، تعاریف مخازن اسناد و 
فهرست كاربران مجاز هر مخزن، به تفكیک توسط مدیریت مركزی قابل تعیین است 
و چگونگ��ی عملكرد كارب��ران میز امانت بخش های مختلف كام��ال در كنترل مدیریت 

مركزی سیستم می باشد. 

از ط��رف دیگ��ر مدیریت مركزی سیس��تم تعیین می كن��د كه كاربران می��ز امانت هر 
بخ��ش، چه مح��دوده اختیاراتی را ب��رای اعضای بخش خود می توانن��د تعریف كنند و 
هیچ محدودیتی نیز در این كار ندارد به این معنی كه می توان اعضا را فقط به اس��تفاده 
از خدم��ات بخ��ش خود محدود كرد و یا به آنها اجازه داد كه از خدمات بخش های دیگر 
كتابخانه نیز اس��تفاده كنند. چگونگی اس��تفاده از خدمات ه��ر بخش نیز به تفكیک هر 
مخزن برای هر عضو قابل تعیین اس��ت. مثال مدیریت مركزی می تواند محدود كند كه 
عض��و خاصی از مخزن های بخش خود 4 كتاب به امانت برد ولی از مخزن های س��ایر 

بخش ها فقط 2 كتاب امانت ببرد.

سرویس های امانت
مخصوص کتابخانه های اقماری

﹝︣︡️ ﹝︣﹋︤ی

A ︩︋ ا︻︱︀یA ︩︋ ️﹡︀﹞︀ر︋︣ان ﹝﹫︤ ا﹋

︨︣ور ︨﹫﹞︣غ  ﹝︣﹋︤ی

︑︺︀ر︿ ︗︡اول ︀︎﹥ ︨﹫︀︨︐﹍︢اری ﹨︀

︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︷﹫︣ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ︋﹥ 
sms و email ︳︨﹢︑ ︀︱︻ا

﹩︐﹡︣︐﹠︀ی ا﹨ ︦ ︣ل ︨︣و︐﹠﹋

C ︩︋ ️﹡︀﹞︀ر︋︣ان ﹝﹫︤ ا﹋

و︣اــ︩  و  ︑︺︣ــ︿  ــ﹅  ﹁﹆ــ︳ 
ا︵﹑︻︀ت ا︻︱︀ی C ︩︋ را دار﹡︡

﹁﹆︳ ﹅ و︣ا︩ ا︵﹑︻︀ت ا︨ــ﹠︀د 
C ︩︋ را دار﹡︡

 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︩ ︋ ︀م ا︻︱︀ی﹝︑ ﹤︋
ــ︣ ا︨ــ︀س  ﹋︐︋︀︀﹡ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡︋ 
﹝︣︡ــ️  ️ ﹎︢اری ﹨︀ی  ︨﹫︀︨ــ
﹝︣﹋ــ︤ی ﹁﹆︳ ︠︡﹝ــ︀ت C ︩︋ را 

︡﹠﹠﹋ ﹤ارا

B ︩︋ ️﹡︀﹞︀ر︋︣ان ﹝﹫︤ ا﹋

و︣اــ︩  و  ︑︺︣ــ︿  ــ﹅  ﹁﹆ــ︳ 
ا︵﹑︻︀ت ا︻︱︀ی B ︩︋ را دار﹡︡

﹁﹆︳ ﹅ و︣ا︩ ا︵﹑︻︀ت ا︨ــ﹠︀د 
B ︩︋ را دار﹡︡

 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︩ ︋ ︀م ا︻︱︀ی﹝︑ ﹤︋
ــ︣ ا︨ــ︀س  ﹋︐︋︀︀﹡ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡︋ 
﹝︣︡ــ️  ️ ﹎︢اری ﹨︀ی  ︨﹫︀︨ــ
﹝︣﹋ــ︤ی ﹁﹆︳ ︠︡﹝ــ︀ت B ︩︋ را 

︡﹠﹠﹋ ﹤ارا

C ︩︋ ا︨﹠︀د

C1 ︤ن﹞ 
C2 ︤ن﹞  

C ︩︋ ا︻︱︀ی

ا︻︱︀ی ﹆﹫﹆﹩ درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩
 ا︻︱︀ی ﹆﹫﹆﹩ ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩

﹩﹇﹢﹆ ا︻︱︀ی

C ︩︋ ا︨﹠︀د

B1 ︤ن﹞ 
B2 ︤ن﹞  

B ︩︋ ا︻︱︀ی

ا︻︱︀ی ﹆﹫﹆﹩ درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩
 ا︻︱︀ی ﹆﹫﹆﹩ ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩

﹩﹇﹢﹆ ا︻︱︀ی

A ︩︋ ️﹡︀﹞︀ر︋︣ان ﹝﹫︤ ا﹋

و︣اــ︩  و  ︑︺︣ــ︿  ــ﹅  ﹁﹆ــ︳ 
ا︵﹑︻︀ت ا︻︱︀ی A ︩︋ را دار﹡︡

﹁﹆︳ ﹅ و︣ا︩ ا︵﹑︻︀ت ا︨ــ﹠︀د 
A ︩︋ را دار﹡︡

 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︩ ︋ ︀م ا︻︱︀ی﹝︑ ﹤︋
ــ︣ ا︨ــ︀س  ﹋︐︋︀︀﹡ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡︋ 
﹝︣︡ــ️  ️ ﹎︢اری ﹨︀ی  ︨﹫︀︨ــ
﹝︣﹋ــ︤ی ﹁﹆︳ ︠︡﹝ــ︀ت A ︩︋ را 

︡﹠﹠﹋ ﹤ارا

C ︩︋ ا︨﹠︀د

A1 ︤ن﹞ 
A2 ︤ن﹞  

A ︩︋ ا︻︱︀ی

ا︻︱︀ی ﹆﹫﹆﹩ درون ︨︀ز﹝︀﹡﹩
 ا︻︱︀ی ﹆﹫﹆﹩ ︋︣ون ︨︀ز﹝︀﹡﹩

﹩﹇﹢﹆ ا︻︱︀ی
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آرشیو و کتابخانه دیجیتال سیمرغ
سرویس هاي امانت مخصوص کتابخانه های مدارس 

و مساجد و شعبه های کتابخانه های بزرگ

استفاده از فهرست نویسی مرجع کتاب در مدارس و مساجد
فهرست نویسی منابع كتابخانه ای همواره یكی از موانع اصلی سازماندهی كتابخانه ها 
در مراك��ز كوچ��ک نظیر م��دارس و مس��اجد ب��وده اس��ت. فهرست نویس��ی احتیاج به 
كارشناس��ان خ��اص كتاب��داری و ابزاره��ای مخص��وص آنه��ا دارد. تامی��ن هزینه این 
كارشناسان و فراهم كردن ابزارهای مورد نیاز آنها مهمترین مشكل مراكز كوچک برای 

راه اندازی كتابخانه های خود می باشد.

از ط��رف دیگر ای��ن مراكز كوچک معم��وال از منابع كتابخانه ای عموم��ی نظیر كتاب 
اس��تفاده می كنند كه امور فهرست نویس��ی آنها قبال توس��ط مراكزی نظیر كتابخانه ملی 
انجام ش��ده اس��ت و كافی است امكان استفاده از این اطالعات در اختیار این مراكز قرار 

بگیرد.

با در نظر گرفتن موارد فوق و توس��عه شبكه اینترنت، ش��ركت نرم افزار و سخت افزار 
ایران )نوس��ا( اقدام به راه اندازی یک س��رور مركزی سیمرغ در ش��بكه اینترنت نموده 
اس��ت كه اطالعات كتابش��ناختی مناب��ع كتابخانه ای عمومی نظیر كت��اب را در آن ورود 
اطالعات و نگهداری می كند. از طرف دیگر امكانات جدیدی در سیستم گردش امانات 
سیمرغ پیاده سازی شده است كه كاربران مراكز كوچک نظیر مدارس و مساجد می توانند 
ب��ا اس��تفاده از آن ها به این پایگاه اطالعاتی س��یمرغ وصل ش��وند و كتاب های موجود 
كتابخانه خود را انتخاب كنند. اطالعات كتاب های انتخاب ش��ده به سیستم امانات این 
مركز منتقل ش��ده و این مركز فقط اطالعات موجودی خود نظیر شماره جلد و نسخه و 
یا ش��ماره ثبت خود را در سیستم وارد می كنند و به این ترتیب سیستم امانت آنها بدون 
تحمل هزینه ای فهرست نویس��ی فعال خواهد شد و می توانند عالوه بر ثبت و پیگیری 
رخدادهای امانت و رزرو اعضای خود، امور جاری كتابخانه ای نظیر چاپ برچسب های 

عطف و جیب كتاب و مشابه آن را نیز از درون نرم افزار خود انجام دهند. 

اس��تفاده از فهرست نویس��ی کتابخانه مرکزی در شعبه های 
کتابخانه های بزرگ

كتابخانه های بس��یار بزرگ و دارای ش��عبه های متعدد، نیز از مش��كل مشابه ای رنج 
می برن��د. در ای��ن كتابخانه ه��ا عملیات فهرست نویس��ی منابع كتابخانه ای توس��ط تیم 
كارشناس��ان مستقر در كتابخانه مركزی انجام می ش��ود و بالتبع، آن تیم كارشناسان در 
اختیار س��ایر ش��عبه های كتابخانه قرار ندارد. از طرف دیگر حجم منابع كتابخانه ای در 
كلیه ش��عبه های یک كتابخانه بزرگ چنان زیاد اس��ت كه امكان ورود اطالعات متمركز 

تمام آنها نیز در كتابخانه مركزی وجود ندارد.

راه حل پیش��نهادی شركت نرم افزار و س��خت افزار ایران)نوس��ا( به این كتابخانه ها، 
اس��تفاده از یک س��رور مركزی س��یمرغ برای ذخیره فهرست نویس��ی منابع كتابخانه و 
اس��تفاده از سیس��تم گردش امانات برای ورود اطالعات و نگهداری موجودی شعبه ها 

و مشخصات آنها نظیر شماره جلد و نسخه و ثبت و غیره می باشد.

ب��ا این روش ش��عبه های كتابخانه ب��دون اینكه بتوانن��د اخالل��ی در اطالعات كتاب 
ش��ناختی منابع ایجاد كنند، به راحتی موجودی منابع خود را وارد سیستم های خودشان 
نم��وده و امور روزمره خود نظیر ثبت و پیگیری رخدادهای امانت و رزرو اعضای خود و 

یا چاپ برچسب های عطف و جیب كتاب و مشابه آنرا انجام می دهند.

سيستم گردش امانت محلى
﹤﹡︀︋︀︐﹋ ا﹝﹢ر ︗︀ری

سيستم گردش امانات محلى

سرور سيمرغ  مركزى

︀وی ا︵﹑︻︀ت ﹋︐︀︋︪﹠︀︠︐﹩ ﹝︣︗︹

﹩﹚﹞ ︀وی ا︵﹑︻ــ︀ت ا︻︱︀ی
︀وی ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢دی ﹝﹠︀︋︹

︫ــ︺︊﹥ ا﹜ــ︿ ︫ــ︺︊﹥ ب

﹩﹚﹞ ︀وی ا︵﹑︻ــ︀ت ا︻︱︀ی
︀وی ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢︗﹢دی ﹝﹠︀︋︹

﹩︭︭︑ ︡اری ا︵﹑︻︀ت﹍﹡ ︧ــ﹩ و﹢﹡ ️ ︨︣﹁ ا﹝﹢ر



RFIDفنآوری

در چند دهه اخیر كاربردهای ابزاره��ای الكترونیكی و تكنولوژی اطالعات، 
جهت افزایش دقت و س��رعت در انجام امور فراگیر گشته و با گذشت زمان و 
پیش��رفت های انجام یافته، به تناوب زمینه ظهور فن آوری ها و سیستم هایی 
با قابلیت های بس��یار بهتر از گذش��ته فراهم گردیده اس��ت. تاكنون در زمینه 
سیس��تم های شناس��ایی افراد ی��ا اجس��ام فن آوری هایی مورد اس��تفاده قرار 
گرفت��ه كه از ك��د میل��ه ای )Barcode( و گیت های مغناطیس��ی می توان به 
عنوان فراگیرترین آنها نام برد. طی چند س��ال گذش��ته فن آوری جدیدی به 
ن��ام RFID )مخف��ف عب��ارت Radio Frequency Identification به 
معنی شناس��ایی با ام��واج رادیویی( در این زمینه عرضه گردیده اس��ت. این 
ف��ن آوری بدلیل مزایای بس��یار برتر آن در مقایس��ه با س��ایر فن آوری ها، به 
نحوی متمای��ز مورد توجه قرار گرفته و هم اكنون در دنیا، اكثر سیس��تم های 
شناس��ایی با اس��تفاده از ای��ن ف��ن آوری طراح��ی و پیاده س��ازی می گردند.
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برای اس��تفاده از این فن آوری در تمام اش��یایی كه الزم اس��ت شناسایی شوند )مثال 
در سیس��تم كتابخانه كتاب ها و اس��ناد و مواد سمعی و بصری و كارت اعضا و ...( مدار 
الكتریك��ی خاصی كه معموال به ش��كل برچس��ب می باش��د تعبیه می ش��ود. وقتی این 
اش��یاء در نزدیكی آنتن های مخصوص قرار می گیرند موجب فعال ش��دن سیستم های 
نرم افزاری متصل به آنتن ها شده و عملیات مختلف پیش بینی شده در نرم افزارها مانند 
شناس��ایی كتاب برای امانت یا برگش��ت و یا شناسایی كتاب برای قفسه خوانی و مشابه 
اینها انجام می گیرد. فن آوری RFID دارای اس��تانداردهای مختلفی است كه نرم افزار 

امانت سیمرغ بر مبنای استاندارد ISO15693 طراحی گردیده است. 

RFID برچسب های
ای��ن برچس��ب ها كه ب��ه آنه��ا tag نیز گفته 
می ش��ود در ابعاد مختلفی تهی��ه می گردند تا 
قابل الصاق به انواع منابع موجود در كتابخانه 
باش��ند. رایج ترین این برچس��ب ها به دو فرم 
مس��تطیل برای الصاق درون كتاب و حلقوی 
 DVD و   CD روی  ب��ر  الص��اق  مناس��ب 

می باشد.

RFID کارت خوان های رومیزی
این دس��تگاه ها كه معموال به صورت جعبه های 
كوچ��ک متصل ب��ه رایانه های میز امانت هس��تند 
 RFID هایtag برای خواندن اطالعات موجود در
تعبیه شده در اس��ناد و كارت اعضا به كار می روند. 
هنگام امانت بردن و یا بازگش��ت اسناد كافی است 
كتاب یا س��ایر اش��یاء مجهز به RFID در نزدیكی 

این دس��تگاه ها قرار بگیرند. این دستگاه ها مشخصات س��ند یا عضو مربوطه را خوانده 
و در اختیار نرم افزار امانت قرار می دهند و باقی كارها بر عهده نرم افزار امانت است.

RFID گیت های
یك��ی از م��وارد اس��تفاده مهم از 
از  جلوگی��ری   RFID ف��ن آوری 
خ��روج غی��ر مجاز كت��اب و اس��ناد 
از كتابخان��ه می باش��د. در مدخ��ل 
RFID قرار  كتابخانه ها گیت ه��ای 
داده می ش��وند ك��ه اف��راد مجبور به 
عب��ور از می��ان آنه��ا هس��تند. این 
گیت ه��ا در واق��ع آنتن های بس��یار 
ق��وی RFID هس��تند ك��ه توانایی 
خواندن اطالع��ات درون tagهای 
الصاق شده به كتاب ها و سایر اسناد 

را دارند. نرم افزار موجود در رایانه متصل به این گیت ها كه در واقع بخش��ی از سیس��تم 
امانت می باش��د وضعیت این اسناد را كنترل كرده و هنگام مشاهده سندی كه در امانت 

نیست آژیر سیستم را به صدا در می آورد.

آنتن های مخصوص شلف خوانی
یك��ی از وظایف مش��كل و زمان بر بخ��ش فنی كتابخانه ها، كنترل اس��ناد موجود در 
قفسه ها و تطبیق آنها با اطالعات درون نرم افزار سیستم امانت می باشد. این عمل در 
حالت معمول مستلزم كنترل یكایک كتاب ها و اسناد می باشد. از آنجائیكه در فن آوری 
RFID اطالعات اسناد از فاصله چند سانتیمتری نیز خوانده می شود، آنتن های خاصی 
كه دارای حافظه هس��تند س��اخته شده اس��ت كه با حركت دادن آن در مقابل كتاب های 
درون قفسه، اطالعات اسناد موجود، در حافظه آنها و یا كامپیوترهای جیبی متصل به 
آنها ذخیره می ش��ود. بعد از اتصال این دس��تگاه ها به رایانه، این اطالعات با اطالعات 
درون نرم افزار امانت كنترل می ش��ود و نرم افزار امانت به س��رعت فهرس��ت اس��نادی 
كه می باید در كتابخانه موجود باش��ند ولی نیس��تند را در اختیار مس��ئولین كتابخانه قرار 

می دهد.

)Self Check-Out( دستگاه های امانت خودکار
یكی از موارد اس��تفاده بسیار مفید فن آوری RFID، ایجاد میزهای امانت اتوماتیک 
می باشد. این میزهای امانت كه در شكل ها و اندازه های مختلف تولید می شوند از یک 
رایان��ه مجهز به صفحه نمایش حس��اس )Touch Screen(، ی��ک محل قرار گرفتن 

كتاب و سایر اسناد كه قابلیت شناسایی tagهای RFID را دارد تشكیل شده اند.

در كتابخانه های مخزن باز، اعضا پس از یافتن كتاب مورد نظر خود، آن را از قفس��ه 
برداشته و همراه با كارت عضویت خود بر روی صفحه حساس به RFID این دستگاه 
قرار می دهند. نرم افزار نصب ش��ده بر روی این دس��تگاه، اطالعات عضو و س��ند را از 
سیستم امانت خوانده و پس از كنترل های الزم، كتاب مزبور را از موجودی كتابخانه كم 
كرده و در فهرست امانت عضو قرار می دهد. پس از این مرحله عضو می تواند كتاب را 
از كتابخانه خارج كند. بدین ترتیب س��رویس امانت كتابخانه ها می تواند بعد از س��اعت 

كاری پرسنل كتابخانه ها نیز دایر باشد.

 RFID اجزای سخت افزاری سیستم مبتنی بر

RF
Module

TRANSPONDER READER (Read / Write Unit)

Control
Module

BOOK LABEL WITH CHIP

READER CONTROL & DATA CAPTURE
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سیستم RFID در کتابخانه

پس از تجهیز كتابخانه به ملزومات سیستم RFID كیفیت انجام برخی از فعالیت ها، 
بهب��ود یافت��ه و انجام تعدادی دیگر نیز كامال به ص��ورت مكانیزه در خواهد آمد. در زیر 
فهرست فرآیندهایی از كتابخانه كه بواسطه استفاده از فن آوری RFID تسهیل یا ایجاد 

گردیده اند را مشاهده می نمایید.

l آماده سازی اسناد

l میز امانت

l امانت مكانیزه

l كنترل خروج اسناد

l برگشت اسناد

l قفسه خوانی و كنترل موجودی

آماده سازی اسناد
در این بخش تگ های RFID بر روی اس��ناد چس��بانده ش��ده و اطالعات مورد نیاز 
از قبیل كد میله ای، عنوان و .. بر روی تگ ها ذخیره می ش��وند. اس��ناد پس از الصاق 
برچس��ب های RFID قابل شناس��ایی توس��ط دس��تگاه های مخصوص در میز امانت 
هس��تند و برای قرار گرفتن در محل های مربوط به مخازن اس��ناد فرس��تاده می شوند. 
بدیهی اس��ت اس��ناد قبل از الصاق و برنامه ریزی برچسب های RFID قابل استفاده در 

چرخه امانت نیستند.

میز امانت
مسئولین میز امانت سه وظیفه اصلی را برعهده دارند:

l بررس��ی و كنترل برچس��ب های RFID الصاق ش��ده به اس��ناد و اصالح احتمالی 
اطالعات آنها

RFID صدور كارت های عضویت مجهز به l
l ارائه سرویس های معمول میز امانت نظیر امانت سند و برگشت آن

امانت مکانیزه
 ،RFID یك��ی دیگر از سیس��تم های قاب��ل پیاده س��ازی در كتابخانه ها با اس��تفاده از
ایس��تگاه های خود كنترلی )Self – Checkout( می باش��د كه اعضا می توانند پس از 
انتخ��اب س��ند و دریافت آن، به ایس��تگاه خودكنترلی مراجعه نم��وده و كارت عضویت 
و كتاب مربوطه را در محل های تعیین ش��ده در ایس��تگاه قرار  دهند. س��پس با كمک 
نرم اف��زار مح��اوره ای )Interactive( موج��ود در آنجا می توانند به س��اده ترین روش 
ممكن امانت گرفتن اس��ناد مورد نظر خود را به ش��كل مس��تقل و بدون نیاز به حضور 
مس��ئولین كتابخانه، در سیس��تم ثب��ت نمایند تا در هنگام خ��روج از گیت های حفاظتی 

موجود در كتابخانه با مشكل مواجه نگردند.

RFID شمای کلی یک کتابخانه مجهز به فن آوری
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ایستگاه های خود كنترلی، مزایای زیر را به همراه دارند:
l باال رفتن سرعت فرآیند گردش امانات 

l كاهش حجم كاری مسئول میز امانت و توانائی جهت ارائه سرویس بهتر 
l استفاده بهتر از فضای كتابخانه

l كاهش زمان انتظار جهت دریافت امانت 

l افزایش تعداد عضویت و تشویق اعضا برای مراجعت به كتابخانه  

کنترل خروج اسناد
 )Sensor Gates( در این سیس��تم دروازه های خروجی یا همان گذرگاه های حسگر
بص��ورت اتوماتیک، اس��ناد در حال خروج را كنترل می نمایند و در صورتی كه س��ند در 
ح��ال خروج در امانت نبوده دروازه های خروجی هش��دار خواهن��د داد. الزم به توضیح 
اس��ت كه دروازه های خروجی توانایی شناس��ایی و كنترل وضعیت بیش از یک سند در 
هن��گام خ��روج را دارا بوده و به همین دلیل قابل اس��تفاده در محیط های پر رفت و آمد 
نیز می باش��ند. در صورت بروز هشدار توس��ط دروازه های خروجی، شماره سند دارای 
مشكل، بر روی نمایشگر دستگاه به اطالع مسئول مربوطه خواهد رسید و وی توانایی 
بررس��ی دقیق تر وضعیت سند یا سندهای مورد نظر را توسط نرم افزار این بخش دارد. 
عالوه بر آن دریافت گزارش��ات جامع از ورود و خروج اس��ناد كتابخانه و امكان بررس��ی 

آنها از دیگر امكانات این سیستم می باشد.

برگشت اسناد
در این سیس��تم ایستگاه های برگشت اسناد )Return Station( در نظر گرفته شده 
تا ثبت برگش��ت اس��ناد نیز بطور كامال خودكار انجام ش��ود. این دس��تگاه ها با اس��تفاده 
از اطالع��ات موجود در تگ RFID كتاب، س��ند را برگش��ت داده و رخ��داد را در پایگاه 

اطالعاتی ثبت می نمایند.

قفسه خوانی و کنترل موجودی
قفس��ه خوانی و كنت��رل موجودی در كتابخانه ها و مراكز اس��ناد به روش های معمول، 
پروس��ه ای زمان بر می باش��د. تجهیزات و نرم افزارهای در نظر گرفته ش��ده در سیستم 
RFID كتابخانه با توجه به ویژگی منحصر به فرد این فن آوری در شناسایی اسناد بدون 
نیاز به خروج آنها از قفس��ه، می توانند ش��رایط الزم جهت انجام عملیات قفسه خوانی و 
كنترل موجودی را به آسان ترین روش امكان پذیر سازند. استفاده از این سیستم باعث 

بدست آوردن دو مزیت عمده زیر خواهد شد:

lتعيينسریعاسنادگمشده
با اس��تف�اده از سیس��ت�م گفت�ه ش���ده عملیات قفس��ه خوانی برای كنت��رل موجودی 
كتابخان��ه می توان��د هر چند وقت یكبار با اس��تفاده از داده خوان ه��ای قابل حمل انجام 
شود. در این حالت كلیه اطالعات RFID اسناد موجود در كتابخانه توسط داده خوان ها 
اسكن شده و در یک كامپیوتر دستی ذخیره می گردد. این اطالعات به همراه اطالعات 
اس��ناد به امانت رفته، با پایگاه اطالعاتی مقایسه شده و در نهایت فهرست كتاب هایی 
كه جزء هیچكدام از دو گروه فوق نباش��ند همان اس��ناد گمش��ده هس��تند كه در اختیار 

كارشناسان قرار می گیرد.

lکاهشپریودقفسهخوانی
با توجه به س��رعت خواندن اطالعات اس��ناد در فن آوری RFID و راحتی انجام آن، 
بدیهی اس��ت كه جهت افزای��ش ضریب اعتماد به موجودی كتابخانه و س��رویس دهی 
بهت��ر، مدیران كتابخانه ها تمایل بیش��تری ب��ه انجام عملیات قفس��ه خوانی در فواصل 

زمانی كوتاه تر خواهند داشت.
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مزایای پیاده سازی

پ��س از پیاده س��ازی سیس��تم RFID در كتابخان��ه نه تنها ش��یوه ی انج��ام برخی از 
فعالیت ه��ا مانن��د س��رویس های میز امان��ت، قفس��ه خوانی و كنترل موج��ودی به نحو 
چشمگیری تسهیل می گردد، بلكه ایجاد فرآیندهایی خودكار نظیر ایستگاه خود كنترلی 
امانت، كنترل ورود و خروج اس��ناد توسط گیت های حفاظتی و همچنین برگشت اسناد 

از جمله مزایایی است كه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در این راستا شركت نرم افزار و سخت افزار ایران )نوسا( اقدام به طراحی، پیاده سازی 
و عرض��ه راه حل��ی جام��ع )Total Solution( جهت اتوماس��یون كتابخانه ه��ا بر پایه 

فن آوری RFID نموده است.

ای��ن راه حل مبتن��ی بر دو بخش نرم افزاری و س��خت افزاری می باش��د ك��ه می تواند 
امكانات زیر را در اختیار استفاده كنندگان قرار دهد.

l ارائه سرویس های میز امانت به صورت خودكار
l برقراری كنترل های امنیتی خودكار جهت اعضا و اسناد 

l سهولت در انجام قفسه خوانی و كنترل موجودی
l اعمال قوانین الزم برای مدیریت كتابخانه بصورت مكانیزه 

تاكنون اغلب راه حل های ارائه ش��ده در كتابخانه ها و مراكز اس��ناد بیش��تر به مكانیزه 
نمودن امور مربوط به مدیریت اطالعات اس��ناد اختصاص داش��ت و امكانات مربوط به 
مكانیزاس��یون سرویس دهی به مخاطبان و تس��هیل نحوه انجام فعالیت های مسئولین 
كتابخانه، در مقایس��ه با امكانات فنی مدیریت اطالعات اس��ناد بسیار محدود بود. ولی 
با عرضه فن آوری RFID و بوجود آمدن زیر س��اخت های فنی الزم جهت ارائه راه حل 
جامع اتوماس��یون كتابخانه مبتنی بر RFID، س��ایر امور كتابخانه مانند س��رویس های 
امانات و مدیریت كنترل اسناد و اعضا، اعمال قوانین كتابخانه به صورت سیستماتیک 
و افزایش ضریب حفاظت از اسناد كتابخانه به فرآیندهایی خودكار تبدیل خواهند شد. 

به عبارت دیگر با اس��تقرار سیس��تم اتوماس��یون مبتنی بر RFID در یک كتابخانه، 
باالتری��ن امكانات ممكن برای مدیریت امور كتابخانه ها در كلیه زمینه ها فراهم خواهد 
گردید و رش��د كمی و كیف��ی در ابعاد مختلف راهبری و س��رویس دهی كتابخانه محقق 

خواهد گشت. 

برخی از مزایای پیاده س��ازی و اس��تقرار سیس��تم اتوماس��یون RFID در كتابخانه ها 
عبارتند از:

l كاهش زمان الزم برای انجام فرآیند امانت گرفتن، تمدید و برگشت اسناد
l حذف كارهای كلیشه ای و تكراری از وظایف كارمندان

l از میان رفتن صف های انتظار در میزهای امانت 
l ارتقاء كمی و كیفی سرویس دهی كتابخانه
l باالرفتن میزان رضایت مراجعین )اعضا(

l كارائی باال در حفاظت منابع
l تحول كیفی كارمندان و ارتقای شغل آنها به جایگاه مدیریت و راهنمائی اعضا

l باال رفتن بهره وری در خدمت رسانی كتابخانه 
l سهولت در فرآیند كنترل موجودی در مخزن و یافتن اسناد گمشده

مقایسه با سایر فن آوری ها
)Barcode(کدميلهایl

از این فن آوری برای شناس��ایی اس��ناد و اعضا استفاده می ش��ود. كدهای میله ای كه 
حاوی یك شماره شناس��ایی منحصر به فرد می باشند بر روی برچسب هایی چاپ شده 
و این برچس��ب ها بر روی اس��ناد و یا كارت عضویت اعضا چس��بانده می شوند. بدیهی 
اس��ت جهت جلوگیری از مخدوش یا جدا شدن برچسب ها باید آنها را در سطوح داخلی 
كتاب الصاق كرد. مهم ترین مش��كل كار با كد میله ای این است كه جهت خواندن باركد 
متصدیان باید داده خوان را در مجاورت باركد و در دید مس��تقیم آن قرار دهند كه منوط 
ب��ه صرف زمان الزم می باش��د. از طرف دیگر امكان اصالح ك��د میله ای وجود ندارد و 

برای اصالح آن باید كل برچسب را تعویض كرد.

lمگنتوگيتهایمغناطيسی
ای��ن فن آوری برای جلوگیری از س��رقت اس��ناد به كار م��ی رود. در فن آوری مگنت، 
برچس��ب های مغناطیس��ی كه دارای دو حالت روشن/خاموش می باشند، بر روی اسناد 
الصاق ش��ده و در درب های كتابخانه، گیت های مغناطیس��ی نصب می گردد تا از خروج 
غیر مجاز اس��ناد جلوگی��ری نماید. در این میان با توجه ب��ه اینكه فن آوری مگنت تنها 
قادر به تعیین وضعیت امانت س��ند به صورت بلی یا خیر می باشد، چنانچه شخصی در 
ح��ال خروج 3 عدد كتاب از كتابخانه باش��د و گیت های مگنت اقدام به هش��دار نمایند، 

امكان تشخیص سند غیر مجاز وجود ندارد.

تاثیرپذیری بیش از حد گیت های مغناطیس��ی از محیط و امواج مغناطیس��ی منتش��ر 
در آن منجر به اعالم هش��دارهای بی مورد گش��ته و از طرف دیگ��ر به دلیل عدم وجود 
حافظه در تگ های مغناطیسی و در نتیجه عدم امكان ذخیره اطالعات مناسب در آنها، 
گیت های مغناطیسی توانایی نگهداری سوابق ورود و خروج اسناد را نیز ندارند. عالوه 
بر این عدم امكان توس��عه این فن آوری جهت استفاده در قفسه خوانی و ارائه سرویس 

میزهای خودكار امانت نیز، یكی دیگر از كاستی های فن آوری مگنت می باشد.
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