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معرفی شرکت نوسا
شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران )نوسا( با بیش از 25 سال سابقه در طراحی 
کاربــردی در دو زمینه ی نرم افزارهای مالــی و نرم افزارهای  و تولیــد نرم افزارهــای 
کتابخانــه ای نوســا  کتابخانــه ای، در ســال 1367، ســری نخســت نرم افزارهــای 
کتابخانه هــا قابل اســتفاده بود، ارائــه نمود.  کــه در شــبکه  های محلــی داخــل  را 
کتابخانــه ای و  کتــاب یا ســایر منابــع  کاربــران بــرای جســتجوی  بدیــن ترتیــب، 
کتابخانه ها می بایســت به محل آن ها مراجعــه می کردند. در  اطــاع از موجــودی 
ســال 1376، با پیدایش اینترنت، ســری دوم از این نرم افزارها ارائه شد و امکان 
کار، برای  کرد. بــا این  کتابخانه ها را از طریــق اینترنت فراهم  جســتجوی منابــع 
کتابخانــه مراجعه  کاربــران به مــکان  جســتجوی منابــع مذکــور، دیگــر نیاز نبــود 
نماینــد و بــا مراجعه به وب ســایت همان کتابخانه این امر امکان پذیر شــده بود. 
کاربران به  کز اســناد در اینترنــت،  کتابخانه ها و مرا که بــا افزایــش  دیــری نپاییــد 
کز نیاز پیدا کردند. شرکت  جستجوی همزمان و یکباره در وب سایت های این مرا
نوســا بــرای پاســخگویی بــه این نیــاز، در ســال 1380، ســری ســوم نرم افزارهای 

غ« عرضه نمود. کتابخانه ای خود را با نام »سیمر

سیمرغ
کارهایــی چــون مدیریت  کــه  غ در حقیقــت مجموعــه نرم افــزاری اســت  ســیمر
پایگاه هــای اطاعــات متنی، نگهداری منابع دیجیتال و گردش امانات را انجام 
غ باشد، به شبکه  می دهد. هر کتابخانه یا مرکز اسنادی که مجهز به نرم افزار سیمر
کاربر با اتصال به یکی  غ در شــبکه اینترنت متصل می شــود و از این راه هر  ســیمر
غ به جســتجوی  غ، می تواند در تمام شــبکه ســیمر از کتابخانه های دارای ســیمر
کتابخانــه ای خود بپــردازد و به اطاعات فهرســت نویســی  کتــاب یا ســایر منابــع 
غ قابل توجه و  آن دســت یابد. با وجودی که اطاعات ارائه شــده در شــبکه سیمر
کاربرانی که در این شــبکه به جستجو می پردازند  بســیار مفید اســت، با این حال 
کتاب چون عکس روی جلد،  در بســیاری از مواقع خواســتار اطاعات بیشتری از 
متــن خاصــه و نیز اطاعات ناشــر هســتند. در این عرصه هم شــرکت نوســا بر آن 
غ، یکی از پرکاربردترین سرویس های نرم افزاری را با  کنار نرم افزار سیمر شــد تا در 
کتاب نوســا عرضه  اســتفاده از آخریــن فناوری  هــای روز طراحی و با نام گنجینه 
کند. این ســرویس، عملکردی مشــابه Google Books دارد با این تفاوت که با 
کاربران در ایران طراحی  گرفتن خواسته های ناشران و برای رفع نیازهای  در نظر 

شده است.
 Google Books دربــاره ی  مختصــری  ح  شــر ابتــدا  بیشــتر،  توضیــح  بــرای 
کتاب نوسا و بیان مزایای آن به  می دهیم و ســپس به معرفی و بررســی گنجینه 
ح همکاری می کنند خواهیم پرداخت. که با نوسا در این طر ویژه برای ناشرانی 

Google Books
که امکان  Google Books از بهترین ســرویس های »گوگل« به شــمار می  رود 
کتاب ها، چون عکس روی جلد، عکس پشــت  کامل تــری را از  ارائــه ی اطاعات 
کامــل، را در نتایج  جلــد، اطاعــات ناشــر، متــن خاصــه و در برخــی از موارد متــن 
کاربــران می تواننــد بــر روی یــک نتیجــه از نتایــج  جســتجو فراهــم آورده اســت. 
کاربری، اطاعات  کلیــک نمایند تا در یک واســط   Google Books جســتجوی
کاربری،  گوگل در این واسط  کتاب را مشاهده نموده و یا چاپ نمایند. همچنین 
کتاب فراهم  لینک هایی را برای دسترســی به وب ســایت ناشــران و فروشــندگان 
ع محتوایــی مطالــب در وب و قــرار داشــتن  آورده اســت. بــه خاطــر افزایــش تنــو
گــوگل، ایــن ســرویس جایــگاه  کتاب هــای التیــن در  کثیــری از  اطاعــات تعــداد 
کــه از طریق  کاربرانی  بســیار مفیــد و ارزشــمندی را بــه دســت آورده اســت. چــون 
جســتجوی محتوایــی و مفهومــی به دنبــال مطالب مــورد نیاز خــود می گردند به 
کتاب های مربــوط به آن، در قالبی دســته بندی  راحتــی بــه اطاعات موجــود در 
شــده، هدایت می گردند. این ســرویس روز  به  روز در حال محبوب تر شدن است و 
کاربران، میزان در دســترس بودن آن ها  کتاب ها برای  رفته رفته شــاخص اعتبار 
که به واسطه ی این  در این سرویس می شود؛ یعنی کتابی معتبرتر ارزیابی می شود 

گردد. سرویس بیشتر معرفی 

گنجینه کتاب نوسا
کردن نیاز جســتجوگران به جســتجوی مفهومی و  شــرکت نوســا برای بر طرف 
دسترســی بــه اطاعات کامل تــر کتاب ها، قصد دارد ســرویس های متعددی را در 
کتاب نوســا  کند. اولین نســل این ســرویس ها بــا نام گنجینه  ایــران راه انــدازی 
کاربردی مشــابه با Google Books دارد، بــرای ارائه ی خدمات در حوزه ی  کــه 
کاربران است:  گروه عمده از  کتاب تولید شده است. این سرویس  پاسخگوی دو 
کتابخانه های دانشگاه ها،  که از  کاربرانی هســتند  گروه اول دانشــجویان و ســایر 
غ نوســا به جســتجو می پردازند.  کز مجهز به نرم افزار ســیمر ســازمان ها و دیگر مرا
کــه از طریــق اینترنــت، بــه صــورت آزاد بــه  کاربرانــی هســتند  گــروه دوم، عمــوم 

جستجوی مورد نیاز خود می پردازند.
کتاب  گروه جستجوگران امکانی را فراهم می کند تا  این سرویس ها برای هر دو 
کننــد و پــس از یافتن آن، از شــش امــکان مهم دیگر  مــورد نظــر خــود را جســتجو 

بهره مند شوند:
1( ماحظه ی اطاعات کامل و دقیق کتاب از مراجع اصلی فهرست نویسی آن 

چون کتابخانه ملی ایران 
 2( ماحظــه ی اطاعــات دیجیتــال کتــاب، مانند عکــس روی جلــد و معرفی 

کتاب، که توسط ناشر در اختیار شرکت نوسا قرار گرفته است 
کتاب  3( ماحظه ی صفحه ی اختصاصی ناشــران فعال در پروژه ی گنجینه 
نوسا که شامل مشخصات ناشر و اطاعات دسته بندی شده ی کتاب های 

دیگر او نیز است
4( دسترســی به وب ســایت ناشــر کتاب در صورتی که دارای وب سایت دیگری 

نیز باشد
5( ماحظه ی موجودی کتاب در کتابخانه های عضو شبکه سیمرغ

6( دسترســی بــه وب ســایت کتابخانــه ی دارای کتاب مــورد نظر و اســتفاده از 
سرویس های کتابخانه ای آن

کتاب های مورد نیاز خود را به دقیق ترین  کلیه  کاربران می توانند  در این مسیر 
کمک اطاعات به دست آمده از نتایج جستجو،  شکل جستجو نمایند، سپس با 
که دسترســی بهتری به  کتابخانه ای  کتاب و یا از هر  کتاب های مذکور را از ناشــر 

کنند. آن دارند تهیه 

صفحه ارائه ی اطالعات کامل کتاب به همراه موجودی آن
در کتابخانه های موجود در شبکه سیمرغ



مزایای گنجینه کتاب نوسا برای ناشران
کسب موفقیت، نیازمند معرفی خدمات و محصوالت  هر فعالیت تجاری برای 
خود به صورت مؤثر و متناسب با ساختارش است. ناشران نیز از این امر مستثنی 
کنند. امــروزه در  کتاب هــای خــود را بــه مخاطبان معرفــی  نیســتند و می بایســت 
بیــن فناوری هــای اطاعــات، اینترنــت به دلیل دسترســی عموم مردم بــه آن، از 
محبوبیت بسیار باالیی برخوردار است. بدین ترتیب اغلب ناشران مشهور، اقدام 
بــه راه اندازی وب ســایت خــود می نمایند و این امر در عصــر حاضر اجتناب ناپدیر 
گزیرند  که می خواهند از بازار رقابت جا نمانند نا اســت و دیر یا زود تمام ناشــرانی 

به داشتن صفحات اختصاصی در اینترنت روی بیاورند.
کار به همین جا ختم نمی شــود. هزینه هایی نظیر هزینه ی اولیه راه اندازی  اما 
ســایت، هزینــه ی نگهــداری دامنــه و میزبانــی آن و همچنیــن هزینــه ی ورود 
اطاعــات شناســنامه ای کتاب هــا و به  روز رســانی محتویاتــش بایــد در نظر گرفته 
ع بــا انواع تبلیغات  شــود. از طرفــی بــا وجود تعداد کثیری از وب ســایت های متنو
و روش هــای مختلــف جــذب بازدید کننــده در اینترنــت، معرفی وب ســایت برای 
که بیانگر اعتبار وب سایت او باشد، نیز بسیار  دستیابی ناشر، به طریقی تاثیر گذار 
حائز اهمیت اســت. برای دســتیابی به این هدف ناشر باید به دنبال روشی باشد 

تا مراجعه به سایت خود را به صورتی مفید افزایش دهد. 
گسترش اینترنت، نسل جدیدی  که با  نکته ی قابل ماحظه ی دیگر این است 
که بخش عمده ای از ترافیک وب سایت ها  گذاشته اند  از جستجوگران پا به عرصه 
کتاب در بســیاری از موارد به شــکل  را تامیــن می کننــد. این دســته از جســتجوگران 
محتوایــی بــه دنبــال مطلبی خاص می گردند و برای آن ها مهم نیســت این مطلب 
کــدام ناشــر باشــد. این افــراد مســتقیما به وب ســایت  کتــاب و یــا چــاپ  کــدام  در 
هیــچ ناشــری مراجعــه نمی کنند، بلکه وارد سیســتم های جســتجو می شــوند و از 
کاربــران بــرای بازدید از  کتاب خــود می گردند. جــذب این  طریــق آن هــا به دنبــال 

گسترده است. کاری پر هزینه و نیازمند طرحی  وب سایت های ناشران 
کتاب  شــرکت نرم افزار و ســخت افزار ایران )نوســا(، با ارائه ی سرویس گنجینه 
ح شده ی فوق، راهکارهایی  گونه ای پسندیده، برای تمام مسائل مطر نوسا به 

ارزنده برای ناشران فراهم آورده است.
بــه مســائل مــورد نظــر  بــه ذکــر چگونگــی پاســخگویی ایــن پــروژه  در ادامــه 

می پردازیم:
کنــد صفحــه ای  کــه بــا ایــن پــروژه همــکاری  شــرکت نوســا بــرای هــر ناشــری 
کتاب هــای آن، مناســب بــا ســلیقه ی ناشــر  اختصاصــی همــراه بــا دســته  بندی 
طراحــی می کنــد و آن را بــه صــورت رایــگان در اختیــار ناشــر قــرار می دهــد. بدین 
ترتیب هزینه ی راه اندازی اولیه، هزینه ی نگهداری و هزینه ی به روز رســانی )با 

همکاری خود ناشر( را نوسا بر عهده می گیرد. 

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

• فهرست طبقه بندی شده ی کتاب های ناشر 
• هر گونه فایل دیجیتال در ارتباط با کتاب که ناشــر در اختیار شــرکت نوســا 
قــرار می دهــد، چــون عکــس رو و پشــت جلــد، معرفــی کتــاب یــا صفحــات 

برگزیده ی آن 
• امکان ماحظه ی موجودی آن در شبکه ی کتابخانه های سیمرغ 

• لینک به وب ســایت ناشــر، برای ناشــرانی که دارای وب ســایت دیگری نیز 
هستند

همچنین شــرکت نوسا برای حل مسأله ی بازدیدکنندگان صفحات اختصاصی 
کاربران )کاربران داخل شبکه  گروه  ناشــران و ارجاع جستجوهای مفهومی هر دو 
کاربران عمومی در اینترنت( به وب ســایت ناشــر، راه حلی هوشــمندانه  غ و  ســیمر

در اختیار دارد:
• کاربــران داخــل شــبکه ســیمرغ، با اتصال به هــر کتابخانــه می توانند در کل 
شــبکه ســیمرغ به طور همزمان به دنبال کتاب یا ســایر منابع کتابخانه ای 
خــود بگردنــد. ایــن شــبکه در حــال حاضــر بزرگ تریــن و مهم تریــن شــبکه ی 
جســتجوی منابــع کتابخانــه ای در ایران اســت و بیش از 80 میزبــان فعال با 
موجــودی بیش از 10 میلیــون جلد کتاب گوناگون و ســایر منابع کتابخانه ای 
دارد. در این مســیر، شــرکت نوسا، ترافیک ناشــی از جستجوهای این گروه 
از کاربران را به ســمت صفحه ی ناشران روانه می کند و تعداد قابل توجهی 
بازدید کننــده را بــرای صفحــات اختصاصــی ناشــرانی کــه با نوســا همکاری 

می کنند، فراهم می آورد.
• گروه دوم کاربران که جستجوگران اینترنتی هستند هم با مراجعه به سایت
www.nosabooks.com و یــا از طریق موتورهای جســتجو به صفحات 

کتاب نوسا دسترسی پیدا می کنند.  اختصاصی ناشران در گنجینه 
کاربران پس از مراجعه به صفحات اختصاصی ناشران در گنجینه  بدین طریق 
کتاب نوسا عاوه بر مشاهده ی اطاعات بیشتر در رابطه با کتاب مورد جستجو، 
کتاب مذکور  با مجموعه ی دیگر کتاب های ناشــر نیز آشــنا می شوند و برای خرید 

ع مورد عاقه ی خود تشویق خواهند شد.  کتاب های دیگر مرتبط با موضو و یا 
کتــاب نوســا بــرای ناشــران را می تــوان به  در خاتمــه، ســرویس های گنجینــه 

کرد: صورت زیر خاصه 
• ارائه و به روز نگه داشتن صفحه اختصاصی ناشر در اینترنت 

• ارائــه ی اطاعــات بیشــتر، چــون عکــس روی جلــد و یا گزیــده ی صفحات 
کتاب 

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

نمونه ای از صفحه اختصاصی ناشران در 
گنجینه کتاب نوسا

www.nosabooks.com
ݡگنجینه کتاب نوسا



پاسخ های نوسا به چند پرسش رایج ناشران
در پایــان چنــد پرســش رایــج ناشــران از شــرکت نوســا را در مــورد همــکاری بــا 
کتــاب نوســا بــه همــراه پاســخ آن هــا، می توانیــد ماحظه  پــروژه ی گنجینــه 

نمایید:
1. آیــا بــرای مشــارکت در ایــن پــروژه بایــد هزینه ای به شــرکت نوســا 

پرداخت کنیم؟
خیر. شــرکت نوســا در قبال همکاری ناشران محترم، تمام مزایای مذکور 
در بروشــور را در اختیار آنان قرار می دهد و برای این کار از ایشــان یا هیچ 

نهاد دیگری هزینه ای دریافت نمی کند.
2. حال که به ازای ارائه ی این خدمات هزینه ای دریافت نمی کنید، 

این پروژه چه نفعی برای شرکت نوسا دارد؟
درست است که در قبال ارائه ی این خدمات هزینه ای دریافت نمی کنیم 
و حتی برای راه اندازی، نگهداری و پشــتیبانی این ســرویس ها هزینه ی 
باالیی متقبل می شــویم، اما این پروژه در دراز مدت ســود مورد نظر را به 
ما بر می گرداند. توجه کنید که به واســطه داشــتن اطاعات دســته بندی 
شــده ی کتاب ها به همراه ناشران آن ها، کاربران با جستجوی خود، چه 
در شــبکه ی ســیمرغ، چه به صورت مســتقیم در اینترنت، به سمت این 
اطاعــات هدایــت می  شــوند و رفته  رفتــه به واســطه ی داشــتن اطاعاتی 
مناســب و کامــل از کتاب هــا، تعــداد بازدیدکننــدگان افزایــش می یابــد. 
بازدید کننده ی بیشتر برابر است با تبلیغ بیشتر و گسترش آوازه ی شرکت 

نوسا و ...
3. آیــا الزم اســت کــه ناشــر، وب ســایت اختصاصی داشــته باشــد تا 

بتواند در این طرح شرکت کند؟
خیــر. شــرکت نوســا بــه ازای هــر ناشــری کــه در ایــن طــرح مشــارکت کند 
نظیــر  اطاعاتــی  آن  در  کــه  دهــد  مــی  اختصــاص  او  بــه  را  صفحــه ای 
مشــخصات عمومــی )نــام، آرم، تلفــن و نشــانی(، فهرســت طبقه بنــدی 
شــده ی کتاب هــای ناشــر و ســایر اطاعاتی را کــه پیش از این در بروشــور 
توضیــح داده شــده اســت، قــرار می دهــد. در صورتــی کــه ناشــر، از قبــل 
وب  ســایتی مختص خود داشــته باشــد، در صفحه ی اختصاصی مذکور، 

لینکی برای دستیابی به آن فراهم گردیده است.
4. ناشرانی که خود وب سایت دارند، چرا باید با شما همکاری کنند؟
حداقــل  نــدارد.  چندانــی  ارزش  بازدید کننــده  بــدون  وب ســایت  وجــود 
مزایایــی کــه یــک ناشــر بــه واســطه ی همــکاری بــا شــرکت نوســا از آن 
بهره منــد می شــود بــه دســت آوردن تعداد کثیــری بازدید کننده اســت که 
از طریق شــبکه ســیمرغ به ســمت وب ســایت او هدایت می شوند. عاوه 
بر آن، تجمیع کتاب های اکثر ناشــران در یک مکان و اســتفاده از آخرین 
فناوری هــای جســتجو و بازیابــی کتــاب، ســبب مراجعــه بیشــتر کاربــران 

خواهد شد.
5. کتاب های برخی از ناشــران روی اینترنت در چند ســایت دیگر هم 

هست، فرق شرکت نوسا با آن ها چیست؟
کتاب نوســا، کاربرانــی که با جســتجوی معنایی به  در پــروژه گنجینــه 
دنبــال کتاب هــای مورد نیاز خــود می گردند نیز بــه صفحه ی مخصوص 
ناشران و وب سایت های آن ها هدایت می شوند که وب سایت های دیگر 
چنیــن امکانی را برای ناشــر فراهم نمی کنند. از طــرف دیگر بازدید کننده 
عاوه بر اطاعات ساده ی کتاب می تواند اطاعات کامل تری که از منابع 
مرجع مانند کتابخانه ملی تهیه شــده اند را نیز مشــاهده کند و از وجود یا 

عدم وجود کتاب در کتابخانه های شبکه سیمرغ نیز مطلع شود.

6. شرکت نوسا که اطالعات کتاب های ناشران را دارد، کسی هم که 
از تبلیغ شــدن کتاب هایش بدش نمی آید، خودتان آن ها را روی 

سایت بگذارید، پس چه نیازی به همکاری ناشران دارید؟
در حقیقت شــرکت نوســا قصد دارد اطاعاتی که بر روی ســایت گنجینه 
کتــاب نوســا قــرار می گیــرد توســط خــود ناشــران تأییــد شــود تــا اعتبــار 
بیشــتری داشــته باشــد. در ضمن شــرکت نوســا به اطاعات کامل تری از 
کتاب هــا نیــاز دارد کــه تنهــا در اختیار ناشــران اســت تــا با آن هــا نیازهای 

بیشتری از کاربران را هنگام جستجو برآورده کند.
7. آیا ناشر می بایست اطالعات تمامی کتاب های خود را به طور کامل 

در اختیار شرکت نوسا قرار دهد؟
خیر. هر ناشر می تواند به صاحدید خود، هر میزان اطاعات از هر کدام از 
کتاب های مورد نظرش را در اختیار نوســا قرار دهد. الزم به ذکر اســت که 
هر چقدر این اطاعات کامل  تر باشــند، جســتجوهای کاربران، بیشــتر به 
ســمت صفحه ی مختص ناشــر هدایت می شود. پس بهتر است حداقل 
مــواردی ماننــد عکــس روی جلــد و معرفــی کتاب توســط ناشــر در اختیار 

شرکت نوسا قرار گیرد.
8. آیــا مســئولیت وارد کــردن اطالعات مربوط به کتاب های ناشــر در 

سیستم بر عهده ی خود اوست؟
خیر. اطاعات فهرســت نویســی کتاب ها به صورت مستقیم از کتابخانه 
ملی ایران وارد سیســتم می شــود و نیازی به وارد کردن اطاعات ناشران 

به صورت جداگانه نیست.
9. دســته بندی کتاب هــا در صفحــه اختصاصــی یک ناشــر در گنجینه 

کتاب نوسا چگونه انجام می شود؟
دســته بندی کتاب هــا طبــق نظر ناشــر صــورت می پذیــرد و در صفحه ی 

کتاب نوسا قرار می گیرد. اختصاص یافته به آن ها در گنجینه 
10. در صورتی که اطالعات ثبت شــده ی کتاب ناشر در کنجینه کتاب 

نوسا به اشتباه وارد شده باشد، چه کار باید کرد؟
از آنجــا کــه ایــن اطاعــات بــه طــور مســتقیم از اطاعــات ثبــت شــده در 
کتابخانه ملی ایران وارد سیســتم شــده اســت، پس اطاعــات مندرج در 
کتابخانه ملی با اطاعات ثبت شده توسط ناشر برای این کتاب، دارای 
تناقــض اســت و بــا دیده شــدن ایــن تناقــض، ناشــر متوجه آن می شــود 
و می توانــد هــر چــه ســریع تر بــا کتابخانــه ملی تمــاس بگیرد و نســبت به 

تصحیح آن اقدام نماید.
11. آیا شرکت نوسا قصد دارد این کتاب ها را برای فروش ارائه کند؟
بــه هیچ وجه. شــرکت نوســا تنهــا بازدیدکننــدگان بســیاری را به صفحه 
اینترنتی ناشر هدایت می کند تا فاصله ی بین مخاطب )خواننده کتاب( 
و تولید کننده )ناشر( را تا می تواند کمتر کند که در نتیجه به فروش بیشتر 

ناشر و داشتن حق انتخاب بهتر و بیشتر خواننده کتاب منجر می شود.

همــکاری در ایــن پــروژه بــدون اینکه هزینــه ای در بر داشــته باشــد مزایای 
بســیاری را بــرای ناشــران محتــرم فراهــم می کنــد. ناشــران مایــل بــه شــرکت 
کتــاب نوســا می توانند برای کســب اطاعات  و همــکاری در پــروژه گنجینــه 

بیشتر و پر نمودن فرم تفاهم نامه همکاری با شرکت نوسا تماس بگیرند.

تهران  )021( 88822979 - 88835360  
مشهد  )051( 38828396 - 38828391  
36202638 - 36202633 - 36202632 )031(  اصفهان  
شیراز  )071( 32359125 - 6  
کرمان  )034( 32233885 - 32230294 - 32230281  
یزد  )035( 35254538 - 35244537-9  
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