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نرمافزار جامع اطالعرسانی سیمرغ
پر طرفدارترین نرمافزار کتابخانه و مراکز اسناد
شرکت نوسا ،با بیش از  22سال سابقه در طراحی ،تهیه و پشتیبانی نرمافزارهای
مختلف ،یکی از بزرگترین و با تجربهترین شرکتهای نرمافزاری کشور به شمار
میرود .یکی از محصوالت شرکت نوسا ،نرمافزار جامع اطالعرسانی کتابخانهها و
مراکز اسناد سیمرغ است.
سیمرغ ،مجموعهای از نرمافزارهای به هم مرتبط است که آخرین نسل از سری
نرمافزارهای مدیریت پایگاههای اطالعات کتابخانهها و مراکز اسناد نوسا را تشکیل
میدهد .این نرمافزار ،با قابلیت اطمینان و میزان انعطافپذیری باال ،پر طرفدارترین
نرمافزار اتوماسیون کتابخانهها و مراکز اسناد در کشور است.
از ویژگیهای مهم این نرمافزار میتوان به مواردزیر اشاره کرد:
قابلیت تعریف ساختار پایگاههای اطالعات
امکان جستجوی ساده برای غیر متخصصین در کنار جستجوی پیشرفته برای
کتابداران و متخصصین
وجود پایگاههای اطالعات مستندات مستقل
قابلیت تطبیق با استانداردهای مختلف
پشتیبانی انواع اسناد
پشتیبانی روشهای مختلف طبقهبندی
فراخوانی مستقیم و سریع اطالعات پایگاههای مرجع مختلف (کتابشناسی ملی
ایران ،کتابخانه کنگره آمریکا ،وکتابخانه ملی پزشکی آمریکا)
فراخوانی اطالعات از سایر منابع اطالعاتی
تهیه گزارشهای متنوع کتابشناسی
تهیه گزارشهای متنوع چاپی
ایجاد شبکه سیمرغ و جستجوی همزمان در مراکز مختلف از طریق اینترنت
امکان مدیریت و جستجوی منابع دیجیتال (صدا ،عکس ،فیلم و)...
امکان جستجو و مالحظه اطالعات هر مرکز از طریق اینترنت
حرکت بین مدارک مرتبط با هم
جستجوی ارجاعات موضوعی و مشاهیر به صورت خودکار
امکانات جستجوی پیشرفته عالوه بر جستجوهای معمول
پشتیبانی استاندارد  Dublin Coreهنگام جستجو و نمایش اطالعات هر
مرکز
و بسیاری دیگر از امکانات و قابلیتهایی که به کارایی هرچه بیشتر نرمافزار
اتوماسیون کتابخانه کمک میکند

نمایی از صفحه جستجو نرمافزار جامع اطالعرسانی سیمرغ

مشتریان سیمرغ
در حال حاضر بزرگترین کتابخانهها و مراکز اسناد و اطالعاتی کشور از این نرمافزار
برای اتوماسیون اطالعات کتابخانهها و مراکز اسناد خود استفاده میکنند که از جمله
آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
کتابخانه بزرگ آستان قدس رضوی
کتابخانه فرهنگستان هنر
کتابخانه مرکزی و برخی از دانشکدههای دانشگاه صنعتی شریف ،تربیت
مدرس ،شهید بهشتی و ...
کتابخانههای اقماری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در سراسر
کشور
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
وزارتخانههای بزرگی از جمله وزارت نفت ،وزارت نیرو و وزارت ارشاد

در حال حاض ��ر نرمافزار جام���ع اطالعرسانی
سیمرغ پرطرفدارترین نرمافزار اتوماسیون
کتابخانهها و مراکز اسناد در کشور است.

معرفی سیستم گردش امانات سیمرغ
نرمافزار گردش امانات سیمرغ ،بخشی از مجموعه نرمافزارهای سیمرغ است که با
استفاده از آخرین فناوریها ،کلیه سرویسهای گردش امانات اسناد و پیگیری آنها
را در اختیار مسئولین کتابخانهها و مراکز اسناد قرار میدهد .امکان پشتیبانی انواع
مختلف اعضاء در کنار سرویسهای مختلف امانت ،مطالعه در محل و رزرو ،سبب
استقبال گسترده کتابخانههای متعدد و متنوع دانشگاهی ،وزارتخانهای و عمومی از
این نرمافزار شدهاست .از طرف دیگر وجود سرویسهای متعدد امانت در اینترنت،
باعث کاهش مراجعات غیر ضروری اعضا به کتابخانهها میشود.
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نمایی از صفحه گردش امانات سیمرغ

طرح قاف و سام
راه حل جامع برای کتابخانههای کوچک
راهاندازی و استقرار کامل ،نگهداری و پشتیبانی همهجانبهی هر سیستم نرمافزاری
مستلزم پرداخت هزینههای متعدد و مختلفی است .هزینههایی مثل خرید نرمافزار،
راهاندازی شبکه ،تهیه سختافزار الزم ،پشتیبانیهای نرمافزاری و سختافزاری،
بروز رسانی قطعات سختافزاری و برنامههای نرمافزاری و  . ...همانطور که مطرح
شد ،در حال حاضر بزرگترین کتابخانهها و مراکز اسناد بزرگ کشور از سیمرغ
استفاده کرده و همه هزینههای الزم برای استقرار آن را هم پرداختهاند .ولی بسیاری
از کتابخانههای موجود در مراکز مختلف مثل مدارس ،مساجد ،بیمارستانها و یا
کتابخانههای کوچک سازمانها و شرکتهای مختلف نیز برای مکانیزه کردن روند
کاری خود به نرمافزار اتوماسیون کتابخانه نیاز دارند .از مهمترین چالشهای این
مراکز ،داشتن نیروی متخصص سختافزار ،نرمافزار و کتابدار است تا بتوانند از
نرمافزارهای اتوماسیون کتابخانه ،به درستی استفاده کرده و از همه امکانات آن
بهرهمند شود.
هزینههای مذکور و محدودیتهای مالی کتابخانههای مراکز کوچکتر ،باعث شده
که شرکتهای مختلف نرمافزاری ،نرمافزارهای کوچکتری را با امکانات کمتر ،به
این قبیل از کاربران ارائه دهند.

طر ح قاف
نوسا با ارائه راه حل جامع و کامل طرح قاف ،مشکل مراکز اسناد و کتابخانههای
کوچک را حل کرده و سرویسی با تمامی امکانات نرمافزار جامع سیمرغ را در اختیار
این گروه از کاربران قرار میدهد .ایده اصلی طرح قاف ارائه سرویس نرمافزار سیمرغ
به جای فروش این نرمافزار به کاربران است .بعد از عضویت مراکز در طرح قاف،
پایگاههای مربوط به آن عضو در سرور شرکت نوسا و در شبکه اینترنت ایجاد
میشود .سپس هر مرکز میتواند اطالعات مربوط به کتابخانه و اسناد خود را از
طریق قابلیت ورود اطالعات از راه دور و با توجه به امکانات متعدد نرمافزار سیمرغ،
وارد پایگاههای اطالعاتی مخصوص به خود در سرور سیمرغ کرده و بعد از آن از
تمامی امکانات و قابلیتهای موجود در نرمافزار سیمرغ بهرهمندشود.
از جمله ویژگیهای طرح قاف ،برخورداری از نرمافزار گردش امانات سیمرغ است
که به شکل کامل و همراه با همه قابلیتهای مربوط به آن از قبیل سرویس امانت،
رزرو ،مطالعه در محل ،اطالعرسانی از طریق  Emailو  ،SMSدر اختیار کاربران
عضو این طرح قرار میگیرد.

کاهش هزینهها برای کتابخانههای کوچک
همانطور که مطرح شد بسیاری از شرکتهای نرمافزاری برای حل این مشکالت،
نسخه کوچکتر و محدودتری از نرمافزار خود را تحت عنوان نسخه محدود شده و با
قیمت کمتر به مشتریان خود ارائه میدهند.
حال آنکه ،امکانات الزم برای اتوماسیون یک کتابخانه کوچک ،تفاوت چندانی
با امکانات مورد نیاز برای اتوماسیون کتابخانههای بزرگ ندارد .بنابراین ،روش
مناسب برای کاهش هزینههای مراکز کوچکتر ،کم کردن امکانات و قابلیتهای
نرمافزار نیست .بسیاری از مراکز ،با انتخاب این روش به بنبست رسیده و اتوماسیون
کتابخانه به کمک نرمافزار را کنار گذاشته و یا خرید نرمافزار جامع و بزرگتر را با قبول
همه هزینههای مربوط به آن ،به ادامه استفاده از نرمافزار کوچکتر ترجیح دادهاند.

هر دو طرح قاف و سام میتوانند سر ویس
امانت کتابخانهها را نیز پشتیبانی کنند.
��وع ��ا�� ����� ����

���  Clientدر ���� ��� ��ف

����� ���ز��ی ���� ���

ا���د �����ه��ی ا������ ��ا��
در ���ر ���� و در ���� ا������

شرک���ت نوس���ا ،تهی���ه نرماف���زار ناقص و
ناکارآمد را پیشنهاد نمیکند.
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����� ����� ���ز��ی ا��� ��ای
ا���د �����ه��؟
���

���

راه حل نوسا برای کاهش هزینهها

��ود ا����ت �����ه�� ،از راه
د�ر ���� ��ا�� ���
����� ��ود ا����ت؟

شرکت نرمافزار و سختافزار ایران ،به همه این مشکالت اندیشیده و برای حل
آنها و پشتیبانی از مراکز اسناد و کتابخانههای کوچکتر ،دو طرح قاف و سام را
پیشنهاد میدهد .در این بخش طرح قاف و در بخش بعدی طرح سام ،توضیح داده
میشود.
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آ��ده���ی ���ب�� ����
����ی �����

ا����ده از ���� ����غ

ا����ده از �����
��دش ا����ت

ارا�� ����ت در ا������

نمودار راهاندازی و استفاده از طرح قاف
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نحوه پیادهسازی طرح قاف

Internet
��ر��ان �����
در���� ا������

���� ���� �� ����غ

�� �ر ����غ

پیادهسازی نرمافزار سیمرغ

همانطور که در شکل باال مشاهده میکنید ،سرور سیمرغ و تمام دادهها ،در محل
مرکز اطالعرسانی واقع شده و همه Clientهای مربوط به آن ،به همان سرور
متصل میشوند.

در شکل مربوط به پیادهسازی طرح قاف ،چگونگی ارائه طرح قاف به کاربران
نمایش داده شدهاست .سرور اصلی در شرکت نوسا واقع شده وهمه مراکز به
پایگاههای اطالعاتی مربوط به خود در همین سرور متصل شده و از امکانات آن
استفاده میکنند.

امکاناتی که در این شیوه استقرار نرمافزار
سیم���رغ ب���ه کارب���ران ارائ���ه میش���ود هیچ
تفاوت���ی با امکانات ارائ���ه شده به اعضای
طرح قاف نخواهد داشت.

ب ��ا توج ��ه به واق ��ع ش ��دن سر ور ق ��اف در
شرک ��ت نوسا ،تمام ��ی عملی ��ات مربوط به
پشتیبان ��ی سختاف ��زار ی و نرماف ��زار ی ،بر
عهده شرکت نوسا خواهد بود.

���� ��� ��ح ��ف ۱

��ر�� ��رج از ���� ۱

Internet

���� ��� ��ح ��ف ۲

�����ه ا������ ���� ۱
�����ه ا������ ���� ۲
...

���� ����

��ر�� ��رج از ���� ۲

��ر��ان �����
در���� ا������

...

پیادهسازی طرح قاف
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�� �ر ���� ی

��ر��ان ����� در���� ا������ )��� دا�� آ��زان،
دا�����ــ�ن و ���ه� �� (...ــ�م ��ر��ی �����ن ��در ��
����ــ�ه ا����ت ����ــ� ���ــ�ط در �����ه��ی ��ا��
��� ��ح ��ف ��ا��� ��د.

بررسی ویژگیهای قاف و سیمرغ
مقایسه هزینههای طرح قاف و نرمافزار سیمرغ

فهرست مقایسه سرویس قاف و نرمافزار سیمرغ

با وجود همه مزایا و ویژگیهای ممتاز طرح قاف ،استفاده از این سرویس
نرمافزاری به مراکز اسناد و کتابخانههای بزرگ توصیه نمیشود .در کتابخانههای
بزرگ ،با در نظر گرفتن حجم باالی داده و تعداد مراجعین زیاد این مراکز ،سرورهای
اطالعاتی آنها حتما باید در محل کتابخانه راهاندازی شود.
طرح قاف ،صرفا برای مراکز کوچکتری در نظر گرفته شده که توجیه اقتصادی
الزم را برای خرید نرمافزاری مثل سیمرغ نداشته ولی به استفاده از آن نیاز ضروری
دارند .تعدیل هزینهها برای این مراکز با پشتیبانی شرکت نوسا صورت گرفته و
از جمله آنها میتوان به پشتیبانی از سختافزار ،تهیه نسخه پشتیبان ،بروزرسانی
سختافزار و نرمافزار و مهمتر از همه تأمین امنیت دادههای این مراکز اشاره کرد.
از دیگر موارد مهم در این طرح ،حذف هزینهی مربوط به اتصال دائمی به اینترنت
از طریق خطوط پر ظرفیت است که معموال هزینهای بیش از ده برابر اتصاالت
معمولی  ADSLرا در پی دارد.

قاف تمام امکانات سیمرغ را برای کاربران
مراکز کوچکتر فراهم میکند .امکاناتی که
در قاف پشتیبانی نشده مربوط به مراکز
اطالعرسانی بز رگ بوده و معموال مورد نیاز
مراکز کوچکتر نخواهد بود.
در شکل زیر پایگاههای اطالعاتی مراکز مختلف عضو طرح قاف ،نشان داده
شدهاند .این پایگاههای اطالعاتی با نام خود مراکز عضو ،در سرور قاف شرکت نوسا
تعریف شده و مورد استفاده آنها قرار گرفتهاست .هر مرکز به پایگاه اطالعرسانی
مربوط به خود متصل میشود و اطالعات کتابشناختی اسناد مربوط به کتابخانه خود
را در آن وارد میکند .بنابراین اطالعات همه مراکز به شکل مستقل و مجزا نگهداری
شده و همه پشتیبانیهای الزمه از دادههای آنها توسط شرکت نوسا انجام میپذیرد.

تفاوت طرح قاف و نرمافزار سیمرغ فقط در
شیوه استقرار آنهاست.
نمایی از پایگاههای اطالعاتی مراکز مختلف عضو طرح قاف
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هزینههای مربوط به طرحهای قاف و سام
در نمودار زیر مقایسه هزینههای طرح قاف و نرمافزار سیمرغ نشان داده شدهاست:
����ی ا����� ����� ��������

�������ی �زم ��ای
ا����ده از ��ما��ار ����غ

����� ���� ��ما��ار
����� ���� ���ا��ار
����� �������� ���ا��ا�ی
����� ����ر���� ���ا��ار
����� ا���ل �� ا������ �� ���ط �� �����
����� �� ود ا����ت ����������
و ����� �����

����� ا���ل ������ �� ا������

�������ی �زم ��ای
ا����ده از ��ح ��ف

����� ����� در ��ح ��ف
نمودار مقایسه هزینههای طرح قاف و نرمافزار سیمرغ

اصلیترین هزینه کاهش یافته در طرح سام که از نیازهای اساسی بسیاری از مراکز
کوچک است ،حذف هزینههای مربوط به ورود اطالعات و فهرستنویسی است.
دراین طرح ،فهرستنویسی کتابها از قبل انجام شده و قابل استفاده همه کاربران
طرح سام قرار گرفتهاست .عالوه بر کاهش هزینههای مربوط به ورود اطالعات،
زمان الزم برای انجام این عملیات نیز کاهش یافته و مرکز اسناد یا کتابخانه عضو
طرح سام ،در مدت زمان کوتاهی میتواند اطالعات خود را وارد کرده و از امکانات
طرح سام استفادهکند.

نوسا برای اعضای طرح قاف ،در هنگام
خرید نرمافزار سیمرغ ،شرایط ویژهای
قائل میشود.

زمان مورد نیاز برای ورود اطالعات و فهرستنویسی تا حد زیادی کاهش مییابد.

تنها وظیفه کاربران ،ورود اطالعات مربوط به موجودی کتابهاست که برای هر کتابخانه
متفاوت است( .شماره ثبت کتاب ،شماره نسخه ،شماره جلد و )...

نکته قابل توجه در طرح قاف ،امکان ارتقاء این سرویس به نرمافزار سیمرغ است.
همه کاربران عضو طرح قاف ،در صورت گسترش کتابخانهها و مراکز اسناد خود،
میتوانند در صورت نیاز و ضرورت ،نرمافزار سیمرغ را تهیه و همه اطالعات موجود
را به راحتی وارد سرور موجود در مرکز خود کرده و از آن پس به جای استفاده از
طرح قاف ،از نرمافزار سیمرغ استفاده کنند .قابل ذکر است که خرید نرمافزار سیمرغ
برای مراکزی که قبال عضو طرح قاف بودهاند با شرایط ویژهای همراه خواهد بود.

طرح سام نیز ،ارائه سر ویس نرمافزار به جای
فر وش آن به کاربران است .تفاوت طرح
سام با قاف ،در ور ود اطالعات کتابشناختی
و فهرستنویسی کتابهاست.

طرح سام

پیشنهاد بعدی نوسا برای کتابخانههای کوچک ،طرح سام است .در این طرح،
هزینههای تعدیل شده طرح قاف ،باز هم کاهش بیشتری یافته ،در حالیکه امکانات
آن تفاوت چندانی با نرمافزار سیمرغ ندارد.

����� �� ود ا����ت ����������
و ����� �����

�������ی �زم ��ای
ا����ده از ��ح ��ف

����� ����� در ��ح ��ف
����� ��ود ا����ت ����دی ���ب��
����� ا���ل ������ �� ا������
����� ����� در ��ح ��م
نمودار مقایسه هزینههای دو طرح قاف و سام
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�������ی �زم ��ای
ا����ده از ��ح ��م

مقایسه ویژگیهای دو طرح قاف و سام
دلیل اصلی کاهش هزینهها در طرح سام
شرکت نوسا ،برای ارائه طرح سام ،هزینهای را برای پاالیش اطالعات و آمادهسازی
اطالعات فهرستنویسی شده پرداخت کرده و اطالعات موجود را به دادههایی تبدیل
کرده که برای همگان قابل استفاده باشد.
این ارزش افزوده اطالعات ،هزینههای ورود اطالعات کتابشناختی و فهرستنویسی
را برای کاربران کاهش دادهاست.
در صورت وجود کتابهای جدید در کتابخانههای عضو نیز ،نوسا وظیفه ورود
اطالعات کتابشناختی آنها را به پایگاه اطالعاتی پاالیش شده بر عهده میگیرد.

مقایسه ویژگیهای دو طرح قاف و سام
از ویژگیهای مهم طرح سام ،پشتیبانی از تمام امکانات نرمافزار گردش امانات
سیمرغ است .سرویس امانت ،رزرو ،مطالعه در محل و اطالعرسانی از طریق Email
و  SMSاز جمله امکاناتی است که در اختیار کاربران عضو این طرح قرار میگیرد.
نکته مهم در طرح سام ،قابلیت استفاده از یک نوع پایگاه داده است .با توجه به حذف
هزینه ورود اطالعات کتابها ،کاربران طرح سام ،فقط میتوانند از پایگاه داده کتاب
استفاده کنند.
در انتخاب بین طرح قاف و سام ،نکات مهم و ضروری ،تفاوت در هزینههای مربوط
به ورود اطالعات کتابشناختی و فهرستنویسی و نیز نیاز ضروری به نرمافزار گردش
امانت است.

طرح س���ام ،به مراکز ی که نیر وی متخصص
الزم برای ور ود اطالع���ات را ندارند و یا نیاز
ض���ر ور ی ب���ه استف���اده از نرماف���زار گردش
امانت سیمرغ دارند ،توصیه میشود.

���� ����

���� ��� ��ح ��م

�������� ��� ا��ان

Internet

Internet

�������� ����ه آ�����
�������� ��� ����� آ�����

�� �ر ��م
��ر��ان �����
در���� ا������
نحوه پیادهسازی طرح سام
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