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غ با بهره گیری از آخرین  سیســتم جامع اطالع رسانی و آرشــیو منابع دیجیتال سیمر
فن آوری ها و پیاده ســازی آخرین اســتانداردهای ذخیره و بازیابی، بهترین نرم افزار 
کز اسناد  کتابخانه ها و مرا قابل استفاده در محیط اینترنت و اینترانت برای مدیریت 
غ به حدی اســت  در عصر دیجیتال اســت. قابلیت انعطاف و امنیت نرم افزار ســیمر
کتابشــناختی  کز اســناد اعم از متوســط با ســرویس های داخلی صرفا  کــه تمامــی مرا
کــز اســناد اقمــاری بــا ســاختار پیچیــده و دارای انــواع منابع عــادی و دیجیتال  تــا مرا
گســترده شــلوغ و ناامــن امروز اســتفاده  می تواننــد بــا اطمینــان از آن در شــبکه های 

کنند.

چکیده مشخصات
 	)n-tier( پیاده سازی بر مبنای ساختار چند الیه
 	http به سرور از طریق  Client اتصال
قابلیت تعریف و اصالح ساختارهای پایگاه اطالعات 	 
اصــالح ســاختار اطالعــات پایگاه هــای تخصصی هر مرکــز به منظور ایجــاد امکان 	 

ذخیره سازی و جستجوی مناسب منابع خاص هر مرکز 
تعریف محاوره های مختلف ساده و پیشرفته متناسب هر پایگاه	 
امــکان اســتفاده از پایگاه هــای مســتندات موضوعــی و مشــاهیر بــرای یکنواخت 	 

کردن ورود اطالعات و جستجوی ارجاعات
پشــتیبانی اســتاندارد Dublin Core بــه منظــور ایجــاد محاوره هــای جســتجو و 	 

فهرست های نتایج استاندارد
کتــاب، نشــریه، مقالــه، پایان نامــه، مــواد 	  پشــتیبانی تمــام انــواع اســناد شــامل 

غ  دیداری- شــنیداری، اســناد فنی و غیره به نحوی که می توان از نرم افزار ســیمر
کرد کز اسناد و آرشیوها نیز به خوبی استفاده  کتابخانه ها در سایر مرا به غیر از 

پشــتیبانی روش هــای مختلــف طبقه بنــدی شــامل دیویــی )Dewey( مناســب 	 
کتابخانه های فنی و مهندســی،  کنگــره )LC( مناســب  کتابخانه هــای عمومــی، 
کتابخانه هــای پزشــکی و روســو )Rosseau( مناســب  پزشــکی )NLM( مناســب 

آرشیوها
فراخوانی مستقیم اطالعات کتاب از کتابخانه  ملی ایران،  کتابخانه کنگره آمریکا 	 

کردن شــابک  کاربران تنها با وارد  کتابخانــه ملی پزشــکی آمریــکا. در این روش  و 
کاربرگ ورود اطالعات به راحتی تمام اطالعات  کتــاب مورد نظر خود در   )ISBN(

کاربرگ می کنند کتاب را به طور مستقیم وارد 
 	 Tagged و ISO2709 فراخوانــی اطالعات از ســایر منابــع اطالعاتی به فرمت هــای

DBF و Format

کشور 	  غ بزرگترین شبکه اطالع رسانی زنده علمی  امکان اتصال به شبکه سیمر
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کتابشناســی های توصیفی و 	  کتابشناســی نظیــر انــواع  ع  گزارش هــای متنــو تهیــه 
کتابخانه، نمایه های مختلف و ... تحلیلی، تازه های 

گزارش دفتر ثبت	  تهیه 
گزارش های آماری	  تهیه 
 	PDF و MS Word گزارش های تولید شده با فرمت ذخیره 
 	MS Excel و ISO2709 ایجاد فایل صادره به فرمت های
 	RFID و Barcode چاپ انواع برچسب
کز مختلف از طریق اینترنت	  جستجوی همزمان در مرا
ورود اطالعات از راه دور و از طریق اینترنت	 
پیاده ســازی امکانــات امنیتــی متعدد برای باالبــردن ضریب اطمینان اســتفاده از 	 

کاربران  نرم افزار در محیط اینترنت. با استفاده از این امکانات می توان دسترسی 
ع اســناد و مــدارک و هــم از لحــاظ اختیــارات جســتجو یــا ورود  را هــم از لحــاظ نــو

کز اسناد محدود نمود کتابخانه ها و مرا اطالعات به دلخواه مسئولین 
ع رزرو و تمدید اسناد از طریق اینترنت	  دسترسی به سرویس های متنو
وجود ارتباط بین رکوردها و امکان حرکت بین مدارک مرتبط با هم	 
کتابشناختی	  کنار منابع  جستجوی منابع دیجیتال در 

سیستم جامع اطالع رسانی و آرشیو منابع دیجیتال سیمرغ
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سیستم آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال

کــز اســناد عــالوه بر نگهداری اصــل منابع خود بــه دو دلیل نیازمند  کتابخانه هــا و مرا
گرانبها بودن  نگهــداری فــرم رقمــی شــده )Digitized( آنها نیــز هســتند. دلیــل اول 
که محدودیت های زیادی را برای استفاده از آنها  کتابخانه می باشد  پاره ای از منابع 
کتابخانه ها می توانند با ارائه فرم رایانه ای آنها، مقدار قابل توجهی  ایجــاد می کنــد و 
کننــد. دلیــل دوم نیــاز بــه دسترســی از راه دور )از طریــق  از نیــاز مراجعیــن را برطــرف 
که جز با تبدیل آنها به فرم رایانه ای امکان پذیر  اینترنت( به منابع و مدارک می باشد 
غ مجهز به یک نرم افزار پیشرفته نگهداری منابع دیجیتال است  نمی باشــد. سیمر
کــه عــالوه بر امکان ذخیــره و مدیریت منابــع دیجیتال، امکان ایجــاد محدودیت در 
کز  کتابخانه ها و مرا نحــوه دسترســی به این منابع و تهیه آمار از آنها را نیــز در اختیار 

اسناد قرار می دهد.

ذخیره و بازیابی منابع دیجیتال
کــه منابع دیجیتال ماهیتا به شــکل فایل رایانه هســتند، بنابراین می توان  از آنجــا 
آنهــا را در دایرکتوری هــای یــک یــا چنــد رایانه مختلــف کپی کرد و برای دسترســی به 
کرد. ولی این روش  آنها نیز از ســرویس های ســاده موجود در سیســتم عامل اســتفاده 

دارای معایبی است: 
کپی اشتباهی فایل ها و یا حذف احتمالی آنها به خصوص  کنترلی بر روی  اوال هیچ 

کتابشناختی وجود ندارد. بعد از آدرس دهی در منابع 
کامــل و پیشــرفته ای بــرای جســتجوی فایل ها بر اســاس مشــخصات یا  ثانیــا ابــزار 
محتوی آنها وجود ندارد. همچنین ابزار مدیریتی مناســبی نیز برای تعیین دسترســی 

کاربران و بررسی میزان دسترسی آنها به منابع دیجیتال وجود ندارد.
غ برای رفع همین معایب و افزودن امکانات  نرم افزار مدیریت منابع دیجیتال سیمر

بیشتر طراحی شده است. ویژگی های این نرم افزار عبارتند از:
از فــن آوری Microsoft SQL Server بــرای ذخیــره و نگهــداری فایل هــای منابع 	 

دیجیتال و یا آدرس آنها استفاده می کند
از ساختار درختی برای نگهداری منابع دیجیتال استفاده می کند	 
عــالوه بــر درخت اصلــی می تــوان منابع دیجیتــال را براســاس تعــداد نامحدودی 	 

کرد. این طبقه بندی ها نیز ساختار درختی دارند. ویژگی دیگر نیز طبقه بندی 
کلید واژه ها و یادداشت های 	  ح ها،  می توان اطالعات منابع دیجیتال را توسط شر

کرد ع غنی تر  متنو
کرد	  از انواع مختلف فراداده برای توصیف محتوی منابع دیجیتال استفاده 
 	 Doc، Text، می توان اقدام به جســتجوی تمام متن درون فایل های متنی نظیر

کرد  DjVu و PDF
سیســتم امنیتی این  نرم افزار بر اساس آخرین سیستم های امنیتی سیستم عامل 	 

Windows پیاده سازی شده است
در ایــن نرم افــزار عــالوه بــر نســخه آرشــیوی یــک منبــع دیجیتــال، یــک نســخه 	 

مخصــوص نمایــش در اینترنــت نیــز برای هــر منبع تهیه می شــود. این نســخه با 
وجــود قابلیــت مشــاهده و جســتجو، ضریــب امنیتــی خیلــی باالیــی دارد و قابــل 

Download  نیست
کاملی برای فروش اعتباری منابع دیجیتال در نرم افزار وجود دارد	  امکانات 
کاملی برای فروش نقدی منابع دیجیتــال از طریق اینترنت در نرم افزار 	  امکانــات 

وجود دارد
امکانات مفصلی برای تعریف گردش کار و کارتابل کاربران در نرم افزار پیاده سازی 	 

شده است

ســازماندهی و ذخیره اطالعات منابع دیجیتال در ســاختار 
درختی

یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای سیســتم نگهــداری منابــع دیجیتــال نوســا امــکان 
استفاده از ساختار درختی با امکانات بسیار زیاد برای ذخیره و بازیابی منابع دیجیتال 
می باشــد.عالوه بــر امکانــات معمــول در ســاختارهای درختــی، نرم افــزار نوســا دارای 

ویژگی های استثنایی زیر است:

گونی باشند	  گونا عناصر درون درخت می توانند دارای انواع 
گــره از درخــت در هــر ســطحی می تواند همزمان هــم حاوی فایل باشــد و هم 	  هــر 

گیرد برای دسته بندی منابع دیجیتال اجزای آن مورد استفاده قرار 
سطوح مختلف درخت می توانند دارای عمق های متفاوتی باشند	 
امــکان تعیین انواع Fond/ SubFond/ Series/ SubSeries/ File/ Item برای 	 

سطوح مختلف درخت برای تطابق با استاندارد ISAD وجود دارد
امــکان اســتفاده از سیســتم کدینــگ بســیار پیشــرفته بــرای شــماره گذاری منابــع 	 

دیجیتال وجود دارد

)Taxonomy( طبقه بندی منابع دیجیتال
منابــع دیجیتــال معمــوال دارای محتــوای مفصل و پیچیــده ای هســتند مانند یک 
کاربردهای مختلف می توان جنبه های  کتــاب یا یک فیلم. به همین دلیل بســته بــه 
گرفت. مثال  کرد و طبقه بنــدی متفاوتی برای آنهــا در نظر  متفاوتــی از آنهــا را برجســته 
یک نسخه خطی از مثنوی را در نظر بگیرید. این منبع دیجیتال را می توان براساس 
ســبک در طبقه بندی "شــعر-مثنوی"، براســاس ارزش مثال در طبقه بندی "نفیس" و 

براساس طبقه بندی پدیدآورندگان در زیرشاخه "مولوی" قرار داد.
از آنجاییکه محتوی منابع دیجیتال نامحدود هستند در سیستم آرشیو و نگهداری 
منابــع دیجیتال نوســا امــکان تعریف نامحــدود طبقه بندی با ســاختار درختی در نظر 
گرفته شده است و مسئولین آرشیو می توانند هر منبع دیجیتال را عالوه بر دسته بندی 
که اهداف سازمانی آنها صالح می داند قرار دهند.  اصلی سازمانی خود در هر طبقه ای 
این طبقه بندی ها هم در محاوره جستجو قابل جستجو هستند و هم دارای قابلیت 

نمایش درختی خاص هر طبقه هستند.

جستجوی منابع دیجیتال در اینترنت
به منظور جستجوی منابع دیجیتال در سیستم نگهداری منابع دیجیتال نوسا دو 
گرفته  کاربران مبتدی و پیشرفته در نظر  ع محاوره ساده و پیشرفته برای استفاده  نو
کاربران می توانند با اســتفاده از این محاوره ها عالوه بر مشخصات مهم  شــده اســت. 
ع و یا قالب از طریق جســتجو درون  کد، نو ح،  ســند مورد نظر خود نظیر عنوان یا شــر

کنند. متن منابع دیجیتال نیز به منابع مورد نظر خود دسترسی پیدا 

نمایش درخت منابع دیجیتال در اینترنت
امــکان  نوســا،  منابــع دیجیتــال  نگهــداری  امکانــات سیســتم  از مهمتریــن  یکــی 
ســازماندهی درختــی منابــع دیجیتال اســت. در این سیســتم، امکان مشــاهده منابع 

کامل فراهم شده است. دیجیتال به فرم درختی در اینترنت نیز به طور 
کاربــران در محیــط اینترنت عالوه بر درخت اصلــی می توانند درخت های مربوط به 
گرفته شــده را ببینند. مثال  که برای منابع دیجیتال در نظر  طبقه بندی های مختلفی 
ع" و هم  ممکــن اســت مســئولین آرشــیو منابع دیجیتــال خود را هم براســاس "موضــو
کرده باشند. در  براســاس "پدید آورنده" و هم براســاس "شــیوه دســتیابی" طبقه بندی 
کاربــران می توانند از طریق درخت هر یک از این موارد به منبع دیجیتال  این صــورت 

مورد عالقه خود برسند.
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فروش منابع دیجیتال
یکی از امکانات پیشــرفته سیســتم آرشــیو و نگهداری منابع دیجیتال نوســا امکان 
دســته بندی منابــع دیجیتــال به منابع رایــگان و غیر رایــگان برای اســتفاده کنندگان 
اســت. از طــرف دیگــر می تــوان تعرفه هــای متعــددی بــرای انــواع منابــع دیجیتــال و 
کرد تا بتوان منابع دیجیتــال مختلف را با قیمت های  انــواع اســتفاده کنندگان تعریف 

کاربران قرار داد. متفاوت در اختیار 
کز آرشــیو، امکانات فروش منابع دیجیتال نوســا  ع در خواســت های مرا به دلیل تنو

به شیوه های مختلفی قابل نصب و ارائه است.

1. حالت ساده
در این حالت مســئولین آرشــیو می توانند بــرای اســتفاده کنندگان "اعتبار حجمی" و 
کلی "غیر مجاز"،  کنند و منابع دیجیتال را هم به ســه دســته  "اعتبار تعدادی" تعریف 
کننــد. دســته بندی منابــع دیجیتــال  "مجــاز غیــر رایــگان" و "مجــاز رایــگان" تقســیم 
می توانــد بــرای اســتفاده کنندگان مختلــف متفاوت باشــد یعنــی یک منبــع دیجیتال 

می تواند برای یک نفر رایگان و برای فرد دیگری غیر رایگان باشد.
هنگامی که یک اســتفاده کننده بخواهد به محتوای یک منبع دیجیتال دسترســی 
کافی  که اســتفاده کننده از اعتبار  کنترل می کنــد  کند سیســتم به طــور اتوماتیک  پیــدا 
کســر اعتباری وی، منبع دیجیتال را در اختیار او قرار خواهد  برخوردار باشــد و پس از 

داد.

2. حالت پیشرفته
در ایــن حالــت عــالوه بــر "اعتبــار حجمــی" و "اعتبارتعدادی" امــکان تعییــن "اعتبار 
کنندگان وجود دارد. از طرف دیگر مسئولین آرشیو می توانند  ریالی" نیز برای استفاده 
هــر منبــع دیجیتال را قیمت گــذاری کنند. تعرفه های قیمت گــذاری می توانند ثابت و 
یا بر حســب حجم منابع دیجیتال متغیر باشــند. عالوه بر امکان اعتبار ریالی، امکان 
فروش نقدی اینترنتی نیز در این حالت در سیستم وجود دارد یعنی استفاده کنندگان 
می توانند هنگام دسترســی به محتوای منابع دیجیتال غیر رایگان به جای اســتفاده 
از اعتبار ریالی خود مستقیما به درگاه یکی از بانک های عضو شتاب وصل شده و پس 

کنند. از واریز وجه منبع دیجیتال به محتوای آن دسترسی پیدا 
عالوه بر موارد فوق امکانات زیر نیز در سیستم وجود دارند:

مالحظه وضعیت اعتباری از طریق اینترنت 	 
تعیین تعداد و مدت اعتبار برای یک خرید اینترنتی	 
امکان تعریف تعرفه های خاص برای مناســبت های مختلف عالوه بر تعرفه  های 	 

اصلی
امــکان تعریــف انــواع کیفیت بــرای یک منبــع دیجیتال با قیمت هــای متفاوت و 	 

 وجــود حق انتخــاب برای اســتفاده کنندگان هنگام دسترســی به منبــع دیجیتال

گردش کار
کارمنــدان بخــش آرشــیو وظایــف روزمــره متعــددی در رابطــه بــا تهیه،  مســئولین و 
ع  که بــه دلیل تنو ســازماندهی، نگهــداری و بهینه ســازی منابع دیجیتــال خود دارند 
کــز مختلــف یکســان نیســتند. به همیــن دلیل امــکان تعریف  منابــع دیجیتــال در مرا
ســاده امکانــات نرم افزاری برای آنها وجود ندارد. سیســتم آرشــیو نوســا دارای امکان 
کار"های قابل تعریف و متعدد می باشــد که مســئولین آرشیو می توانند  تعریف "گردش 
کارمندان مســئول انجام  کرده و  کار را تعریف  گــردش  "وظایــف" مــورد نظر خود در هر 

کنند. آنها را تعیین 
گردش ها به منبع دیجیتالی اختصاص  گر یکی از این  کارها، ا گردش  پس از تعریف 
کارمند موظــف هنگام ورود به نرم افزار با فهرســتی از وظایــف خود مواجه  کنــد،  پیــدا 
کارمند تعیین شــده،  که باید آنها را انجام دهد. پس از انجام وظیفه توســط  می شــود 
کارمندی  کرده و در فهرست وظایف  وضعیت منبع دیجیتال به صورت خودکار تغییر 

کار را انجام دهد قرار می گیرد. گردش  که باید مرحله بعدی 
گزارش گیری از وضعیت فعلی  امکانات متعددی نیز برای مسئولین آرشیو به منظور 
کارهای تعریف شــده در سیســتم پیاده ســازی شــده اســت که به راحتی امکان کنترل 

امور را در اختیار آنها قرار می دهد.
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امنیت منابع دیجیتال در اینترنت
کنترل دسترســی به منابع  کز اســناد،  کتابخانه هــا و مرا یکــی از دغدغه هــای اصلــی 
که بتوان با وجود  کز نیاز به مکانیزمی  دارند  دیجیتال خود در اینترنت اســت.این مرا
کپی غیر مجــاز این منابع  نمایــش منابــع دیجیتــال در اینترنت حتی االمــکان مانع از 
شد. برای حل این مشکل در سیستم نگهداری منابع دیجیتال نوسا مفهومی به نام 

که دارای ویژگی های زیر است: "نسخه مخصوص اینترنت" پیش بینی شده است 
گزارش، پایان نامه، 	  کتاب،  آن را می تــوان برای انواع منابع دیجیتال متنی مانند 

کرد. مقاله و منابع صوتی و تصویری و مشابه آنها تولید 
هنگام تولید نسخه مخصوص اینترنت می توان کیفیت نمایش آن را تعیین کرد. 	 

کرد. کنترل  کیفیت اسناد ارائه شده در اینترنت را می توان  کثر  با این روش حدا
هنــگام تولیــد نســخه مخصوص اینترنــت می توان یــک متن یا یــک تصویر را در 	 

کــرد )Watermark(. با این روش هیچ گاه اســناد یک مرکز بدون  زمینــه آن حــک 
تصویر زمینه، در اینترنت قرار نمی گیرد.

امکان افزودن برچسب )Tag( و نشانک )Bookmark( به منابع دیجیتال	 
که 	  ع فایل ها در سیستم انجام می شود  پردازش های ویژه ای هنگام تولید این نو

کاربر نمایش داده می شود، امکان  که فقط تصاویر صفحات اسناد به  با وجودی 
جستجو در متن اسناد و عالمتگذاری)Highlight( نتایج جستجو نیز وجود دارد.

امکان چاپ محتوای صفحات در اینترنت وجود ندارد.	 
کپی محتویات صفحات توسط ابزاری مانند Copy/paste وجود ندارد.	  امکان 
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سیســتم نگهــداری منابع دیجیتال نوســا دارای ابــزار ویژه ای به نام "مرورگر نوســا" 
که به طور خاص برای نمایش "نسخه مخصوص اینترنت" منابع دیجیتال  می باشد 
در اینترنــت طراحــی و پیاده ســازی شــده اســت.با وجود ایــن مرورگر، دیگــر نیازی به 

Download نسخه اصلی منبع دیجیتال برای نمایش نیست.
این مرورگر دارای ابزاری عمومی برای نمایش انواع منابع دیجیتال می باشد و کاربر 
را از نصــب برنامه هــای خاص انواع مختلف فایل، بر روی رایانه خود بی نیاز می کند.

پاره ای از مهمترین امکانات این مرورگر عبارتند از:
دارای ابزارهــای نمایــش صفحــه بــه صفحــه اســناد بــه همــراه امکانــات رایــج 	 

بزرگنمایی و تغییر اندازه مناسب تصویر و مشابه آن می باشد.
قابــل اســتفاده در تمــام مرورگرهــای رایــج نظیــر Internet Explorer، Firefox و 	 

Chrome بدون نیاز به نصب هیچ برنامه خاصی می باشد.
کردن تمام ســند نــدارد و به همین 	   Download هنــگام نمایــش ســند احتیاج بــه

کارآیی بسیار باالیی برخوردار است.  دلیل از 
امکان جســتجوی فارســی و التین در متن ســند را بدون خواندن محتوای متنی 	 

کــه ســبب می شــود نیازی بــه در اختیار قــرار دادن متن اصلی اســناد در  ســند دارد 
اینترنت برای ایجاد امکان جستجوی آنها نباشد.

نتیجــه جســتجو را می توانــد بــه صــورت قطعات تصویــری از بخش هــای حاوی 	 
یافته به همراه قالب بندی)Layout( واقعی نمایش دهد. این امکان منحصر به 
فرد، درک بهتر نتایج جستجو را قبل از مرور کامل سند به استفاده کننده می دهد.

گذاری)Highlight( یافته ها در تصاویر صفحات سند را دارد. 	  امکان عالمت 

جســتجو و نمایــش اطالعات منابع دیجیتــال در کنار منابع 
کتابشناختی

کتاب، مقاله،  کز اســناد بــه طور ســنتی دارای منابع زیادی ماننــد  کتابخانه هــا و مرا
 ISBD نشــریه، اســناد و مشابه آن هستند. این منابع معموال مطابق با استانداردهای
و AACR2 فهرست نویســی می شــوند و بــه روش های کالســیک توســط محاوره های 
جستجوی اطالعات کتابشناختی بازیابی می گردند. هنگامی که یک کتابخانه اقدام 
به تهیه نسخه دیجیتال از منابع خود می کند و یا آنکه اساسا منابع جدیدی را به فرم 
دیجیتال تهیه می کند با مشکل چگونگی نگهداری و بازیابی منابع دیجیتال مواجه 
کاربــران می خواهند  می شــود. ایــن مشــکل وقتی پــر رنگ تر می شــود که کتابــداران و 
کتابشــناختی آنهــا بازیابــی و  کنــار اطالعــات  اطالعــات خــاص منابــع دیجیتــال را در 
کتابشناختی  کنند. از طرف دیگر تمایل دارند که هنگام دسترســی به منابع  مشــاهده 

بتوانند با لینک های مناسب به منابع دیجیتال مرتبط با آنها نیز برسند. 
با توجه به نیازهای فوق، یکی از مهم ترین ویژگی های نرم افزار کتابخانه دیجیتال 
ع منابع کتابشــناختی و  غ، ایجــاد محیطــی همگن برای دسترســی به هــر دو نو ســیمر

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

جستجو
ع محــاوره بــرای جســتجوی منابــع  غ دو نــو در بخــش جســتجوی نرم افــزار ســیمر
کتابشــناختی و جســتجوی منابع دیجیتال وجود دارد. در محاوره جســتجوی منابع 
کتابشــناختی ماننــد عنــوان و پدیــدآور و  کیــد بــر جســتجوی عمومــی  کتابشــناختی تا
ع منابع دیجیتال  کردن نتایج جستجو بر اساس نو ع است ولی امکان محدود  موضو
کید  مرتبــط بــا آنها وجود دارد. از طرف دیگر در محاوره جســتجوی منابع دیجیتال تا
کــردن آنها بر اســاس مشــخصات  بــر جســتجوی منابــع دیجیتــال بــا امکان محــدود 

کتابشناختی مرتبط با آنهاست.

صفحه نمایش خالصه
گردیده  غ به نحوی طراحی  صفحه نمایش خالصه نتایج جستجو در نرم افزار سیمر
کتابشــناختی به دنبال ســند مورد نظر  کاربر از طریق محاوره مخصوص منابع  گر  که ا
کتابشــناختی رکوردهــای نتیجه  خــود بگــردد نه تنهــا با صفحــه ای حاوی اطالعــات 
جســتجو مواجــه می گــردد بلکــه در هــر نتیجه جســتجو، فهرســتی از منابــع دیجیتال 
مرتبط با آن نیز به نمایش در می آید که کاربر می تواند با انتخاب آنها، منابع دیجیتال 

مورد نظر را نیز مشاهده نماید.

فرم اطالعات کامل یک منبع دیجیتال
هر منبع دیجیتال ممکن اســت با بیش از یک ســند ارتباط داشــته باشــد.به عنوان 
کارگردان. بنابراین تصویر  مثال یک شــخص ممکن اســت هم نویســنده باشــد و هم 
این شخص ممکن است هم با کتاب های او در پایگاه کتاب ها مرتبط شده باشد و هم 
کامل اطالعات منبع دیجیتال، تمام ارتباطات  بــا فیلم های او در پایــگاه فیلم ها.فرم 
کتابشــناختی در یک  یک منبع دیجیتال را هم با منابع دیجیتال دیگر و هم با منابع 

کنار یکدیگر نشان می دهد. صفحه در 
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مجموعــه  از  بخشــی  غ  ســیمر امانــات  گــردش  و  موجــودی  نگهــداری  نرم افــزار 
کلیه سرویس های  که با استفاده از آخرین فن آوری ها،  غ است  نرم افزارهای ســیمر
گــردش امانــت اســناد و پیگیــری آنهــا را در اختیــار مســئولین  نگهــداری موجــودی و 

کز اسناد قرار می دهد. کتابخانه ها و مرا

اعضا
غ امکان تعریــف انواع مختلف اعضــا وجود دارد.  گــردش امانات ســیمر در نرم افــزار 
کلــی "حقیقــی درون ســازمانی"، "حقیقی برون  در ایــن سیســتم، اعضا به ســه دســته 

سازمانی" و "حقوقی" تقسیم می شوند.
غ قابل  گردش امانات سیمر که سیستم  وجود این تقسیم بندی ها سبب شده است 

کتابخانه اعم از دانشگاهی، وزارتخانه ای و عمومی باشد. ع  نصب برای هر نو

فراخوانی اطالعات اعضا
کــه به  کثــر ســازمان ها و دانشــگاه ها دارای یــک بخــش اداری یــا آمــوزش هســتند  ا
دلیل نیازهای روزانه خود قبال مکانیزه شده اند و می توانند اطالعات عمومی اعضای 

کتابخانه قرار دهند. کتابخانه ها را در هر دوره در اختیار 
غ امــکان فراخوانــی اطالعــات اعضــا از فرمــت  گــردش امانــات ســیمر در نرم افــزار 
اســتاندارد XML تعبیه شــده است. با اســتفاده از این امکان اطالعات اعضای جدید 
در مقاطــع خاصــی نظیــر شــروع ترم هــای تحصیلی بــه صورت یکجــا قابــل انتقال به 

سیستم امانات می باشد.

سرویس امانت و تمدید
کتابخانه ها می باشد. در  کثر  امانت دهی اسناد به اعضا، یکی از مهم ترین وظایف ا
کنترل امانت انواع اســناد  غ تمامی امکانــات الزم برای  گردش امانات ســیمر نرم افــزار 
بــه انــواع اعضــا به طور کامل پیش بینی شــده اســت. ایــن امکانات قابل اســتفاده در 
گســترده و به طور همزمان از چندین ایســتگاه مختلف می باشد. پاره ای  شــبکه های 

از این ویژگی ها عبارتند از :
امانت یکباره چند سند به یک عضو	 
ع سند قابل امانت به عضو	  کنترل تعداد و نو
ع عضو و سند	  تعیین خودکار تاریخ بازگشت بر اساس نو
کنترل تعداد دفعات تمدید یک سند	 
کنترل های خاصی نظیر بازبینی و تاخیر هنگام تمدید سند	 
محاسبه خودکار هزینه امانت و جریمه دیرکرد	 
جلوگیری از امانت سند به اعضای دارای بدهی	 
کارت امانت اعضا از طریق اینترنت	  امکان مالحظه 
امکان تمدید اســناد توســط خود اعضا از طریق اینترنت بــدون نیاز به مراجعه به 	 

کتابخانه

سرویس مطالعه در محل
گانه و مســتقل از سرویس  غ امکانات مطالعه در محل به طور جدا در نرم افزار ســیمر
امانت پیش بینی شده است. به همین دلیل می توان امکانات خاصی را فقط هنگام 

مطالعه در محل در اختیار اعضا قرار داد. 

سرویس رزرو
رزرو  بــزرگ، ســرویس  کتابخانــه  بــرای هــر  از مهم تریــن ســرویس های الزم  یکــی 
کتابخانه هنگام جســتجوی مدرک مورد نیاز  غ، هر عضو  می باشــد. در سیســتم سیمر
خــود می توانــد همــان لحظه وضعیت امانــی آن را مالحظه کند و در صــورت نیاز آن را 

کند. این امکان از طریق اینترنت نیز در اختیار اعضا قرار دارد. برای خود رزرو 

سرویس مالی
غ امــکان نگهداری اعتبار مالی اعضا و محاســبه  یکــی از ویژگی های نرم افزار ســیمر

خودکار هزینه امانت اسناد و جریمه ناشی از دیرکرد امانت اسناد می باشد.

کوتــاه  پیــام  پســت الکترونیک،  توســط  اطالع رســانی 
و پیام رسان سیمرغ

یکــی از مهم تریــن مباحــث امانت، چگونگی اطالع رســانی به عضو در مــوارد متعدد 
غ عمل اطالع رسانی به عضو  نظیر بازگشــت سند رزرو شــده می باشد. در نرم افزار سیمر
غ" قابل انجام  به پنج روش Email، SMS، تلفن، پســت و نرم افزار "پیام رســان سیمر

است.
غ ارسال خودکار اعالمیه های مختلف  یکی از ویژگی های بســیار مهم نرم افزار سیمر

کتابخانه می باشد.  به اعضا توسط Email یا SMS و بدون دخالت پرسنل 
غ بــرای اعضــا فرســتاده  گــردش امانــات ســیمر کــه توســط نرم افــزار  اعالمیه هایــی 

می شوند عبارتند از:

پیام رسان سیمرغ
غ" با  گوشــی های هوشــمند، نرم افزار "پیام رســان ســیمر گیر شــدن اســتفاده از  با فرا
گردیده اســت.  گوشــی های دارای سیســتم عامل آندروید ارائه  قابلیت نصب بر روی 
کتابخانه توسط این نرم افزار نه تنها می توانند وضعیت اسناد در امانت ورزرو  اعضای 

کتابخانه نیز مطلع می شوند. خود را ببینند بلکه از بازگشت اسناد رزرو شده به 

سیستم نگهداری موجودی و گردش امانات

رزروهای آماده امانت	 
امانات دارای تاخیر	 
رزرو امانت نامحدود	 
کاهش اعتبار مالی عضو	 

پایان دوره عضویت	 
درخواست های عضویت	 
کتابخانه به تفکیک	  تازه های 
تازه های کتابخانه به صورت سرجمع	 
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 پشتیبانی مخازن باز و بسته
کتابخانه هــای دارای مخــازن باز، قابــل نصب و  غ عــالوه بر  نرم افــزار امانــت ســیمر
کتابخانه هــای مخــازن بســته نیــز می باشــد. بــرای پشــتیبانی مخازن  بهره گیــری در 
بســته، هنگام امانت اســناد به اعضا درخواســت های ســند به فرم خودکار به نرم افزار 
مســتقر در مخزن فرســتاده می شــود و پرســنل بخش مخزن پس از یافتن ســند مورد 
درخواست آن را به همراه فیش مخصوصی که اطالعات عضو و سند در آن چاپ شده 

به بخش امانت می فرستند.

سرویس های امانت، مخصوص کتابخانه های اقماری
ســازمان های بــزرگ معموال دارای بخش یا شــعبه های متعــددی در نقاط مختلف 
کتابخانــه نیــز می باشــند. ایــن  کشــور هســتند. هــر یــک از بخش هــا معمــوال دارای 
گاه بسیار دور از یکدیگر قرار دارند  که در مکان های مختلف و  کتابخانه ها با وجودی 
ولــی تحــت یک مدیریت ســازمانی یکپارچه اداره می شــوند و مانند ســایر بخش های 

سازمان سیاست گذاری های آنها توسط مدیریت مرکزی انجام می شود. 
کــه بتواند  گونــه ای طراحــی شــده اســت  غ نیــز بــه  گــردش امانــات ســیمر  نرم افــزار 
متناســب بــا ســاختار ایــن ســازمان ها بصــورت مرکــزی، نصــب و نگهــداری شــود ولی 
کاربــران میز  گــردد که  مفهــوم بخش هــای مختلــف ســازمان بــه نحــوی در آن لحاظ 
امانــت بخش هــای مختلــف با وجود الــزام به رعایت سیاســت گذاری هــای مرکزی و 

کافی در بخش خود باشند. عدم دخالت در امور سایر بخش ها، دارای آزادی عمل 
کاربران میــز امانت، اعضا و اســناد  در ادامــه بــه ذکــر چگونگی نگهــداری اطالعــات 
کتابخانــه و همچنیــن چگونگــی انجــام خدمــات امانــت و غیــره در ایــن کتابخانه ها 

می پردازیم:

کاربران میز امانت
کاربــران میــز امانــت بخــش خاصــی تعییــن  کتابخانه هــا بــرای هــر یــک از  در ایــن 
کاربــران فقــط مجاز بــه تعریف عضو جدیــد و ویرایــش اطالعات  می شــود. هــر یــک از 
اعضای بخش خود می باشد و فقط می تواند خدمات امانت و غیره اسناد بخش خود 

کند.  کتابخانه ارائه  را به اعضای 

کتابخانه اعضای 
در ایــن کتابخانه هــا هــر عضــو متعلق به بخشــی می باشــد که برای ثبت نــام به آن  
کرده اســت. اصالح اطالعات و خدمات ســوپروایزری این عضــو نظیر تعیین  مراجعــه 
کاربــران میز امانــت همان بخــش، قابل انجام  اختیــارات و یا تســویه حســاب توســط 
گذاری های مدیریت مرکزی  کتابخانه می توانند بسته به سیاست  است ولی اعضای 

کنند. کتابخانه استفاده  کتابخانه یا تمامی بخش های  از خدمات 

کتابخانه اسناد 
کتابخانه های اقماری خــود می تواند دارای چندین مخزن نگهداری  هــر بخش در 
کارکنــان میــز امانــت در هــر بخش الزم اســت بــه گونه ای  ســند باشــد. طبیعــی اســت 
محدود شوندکه فقط اسناد موجود در مخزن های بخش خود را به اعضای کتابخانه 
کنترل این امر، تعاریف مخازن  غ برای  گردش امانات سیمر امانت دهند. در نرم افزار 
کاربران مجــاز هر مخزن، به تفکیک توســط مدیریــت مرکزی قابل  اســناد و فهرســت 
کاربــران میــز امانت بخش هــای مختلــف کامال در  تعییــن اســت و چگونگــی عملکــرد 

کنترل مدیریت مرکزی سیستم می باشد. 
کاربــران میــز امانت هر  که  از طــرف دیگــر مدیریــت مرکــزی سیســتم تعییــن می کند 
بخــش، چــه محــدوده اختیاراتی را برای اعضــای بخش خود می تواننــد تعریف کنند 
کــه می توان اعضــا را فقط به  کار ندارد بــه این معنی  و هیــچ محدودیتــی نیــز در ایــن 
کــه از خدمات  کــرد و یــا به آنهــا اجــازه داد  اســتفاده از خدمــات بخــش خــود محــدود 
کنند. چگونگی استفاده از خدمات هر بخش  کتابخانه نیز استفاده  بخش های دیگر 
نیــز بــه تفکیــک هــر مخزن بــرای هر عضــو قابل تعیین اســت. مثــال مدیریــت مرکزی 
کتاب به امانت  که عضو خاصــی از مخزن های بخش خــود 4  کند  می توانــد محــدود 

کتاب امانت ببرد. برد ولی از مخزن های سایر بخش ها فقط 2 

A ��� ا���ی

A ��� ا���د

A ��� ����ر��ان ��� ا��

▪ ��� �� ����� و ���ا�� 
ا����ت ا���ی ��� A را دار��

▪ ��� �� ���ا�� ا����ت ا���د 
��� A را دار��

▪ �� ���م ا���ی ��� ��ی 
����� �������� �� ��ا��� �� 

ا��س ����� ��ا�ی ��ی 
������ ����ی ��� ����ت 

��� A را ارا�� ����

▪ ا���ی ����� د��ن ��ز����
▪ ا���ی ����� ���ن ��ز����

▪ ا���ی �����

A1 ن��� ▪
A2 ن��� ▪

B ��� ا���ی

B ��� ا���د

B ��� ����ر��ان ��� ا��

▪ ��� �� ����� و ���ا�� 
ا����ت ا���ی ��� B را دار��

▪ ��� �� ���ا�� ا����ت ا���د 
���B را دار��

▪ �� ���م ا���ی ��� ��ی 
����� �������� �� ��ا��� �� 

ا��س ����� ��ا�ی ��ی 
������ ����ی ��� ����ت 

��� B را ارا�� ����

▪ ا���ی ����� د��ن ��ز����
▪ ا���ی ����� ���ن ��ز����

▪ ا���ی �����

B1 ن��� ▪
B2 ن��� ▪

C ��� ا���ی

C ��� ا���د

C ��� ����ر��ان ��� ا��

▪ ��� �� ����� و ���ا�� 
ا����ت ا���ی ��� C را دار��

▪ ��� �� ���ا�� ا����ت ا���د 
��� C را دار��

▪ �� ���م ا���ی ��� ��ی 
����� �������� �� ��ا��� �� 

ا��س ����� ��ا�ی ��ی 
������ ����ی ��� ����ت 

��� C را ارا�� ����

▪ ا���ی ����� د��ن ��ز����
▪ ا���ی ����� ���ن ��ز����

▪ ا���ی �����

C1 ن��� ▪
C2 ن��� ▪

������ ����ی

���ر ����غ ����ی

▪ ������ ��ا�ل ���� �������ا�ی ��
▪ ����ت ����� ���� ا��ع ر���� �� ا��� 

���� ��� ا����و��� و ���م ����ه
▪ ����ل ����� ��ی ا�������

مخزن بازمخزن بسته
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پورتال های نوسا و سیمرغ

کثــر اصطالحــات رایــج در دنیــای رایانــه بر اســاس جایــگاه تولید  پورتــال نیــز ماننــد ا
و مصــرف آن بــه شــکل های متفاوتــی تعریف می شــود. بــه همین منظور مــا به جای 
کارایی آن  ح  ارائــه تعریــف تخصصی پورتال بــه توضیح مختصری در مورد آن و شــر
کلمه Portal، "دریچه"، "درگاه" و "دروازه" می باشد.  کفایت می کنیم. ترجمه لغوی 
کلمــه در فــن آوری اطالعات، بــه معنــی "درگاهی" اســت به  کــه ایــن  گفــت  می تــوان 
کاربــران فراهم مــی آورد. امکاناتی نظیر  کــه امکانات زیــادی را برای  دنیایــی مجــازی 
تجمیــع اطالعــات، هــدف دار بودن اطالعــات، دریچه ورود منحصر بــه فرد برای هر 

کاربران، ارتباط و تعامل با دیگر سایت ها، جستجو و غیره. کاربر، ارتباط با دیگر 
شــرکت نوســا به منظور یکپارچه سازی دسترســی اینترنتی نرم افزارهای خود با سایر 
کاربــران، بهینه ســازی یکــی از بهتریــن پورتال هــای موجود در دنیــا به نام  نیازهــای 

کار خود قرار داده است. DotNetNuke را در دستور 
انتخاب این پورتال، بومی ســازی و بهینه نمودن آن توسط شرکت نوسا برای ارائه 

کاربران به چند دلیل عمده صورت پذیرفت: به 
کامال حرفه ای است	  ج شده و  این پورتال از حالت آزمایشی خار
ســابقه طوالنــی در ایــران دارد، خــوب فارســی شــده و متخصصیــن نرم افــزاری 	 

کار می کنند. متعددی در ایران با آن آشنا هستند و بر روی آن 
کتابخانه ای نظیر 	  به دلیل نصب در محیط های Windows با سایر نرم افزارهای 

غ، تطبیق بهتری دارد. سیمر
بــه تدریــج 	  اســت و می تــوان  کامــال دیــده شــده  امکانــات توســعه پذیری در آن 

غ را به آن اضافه نمود. ماژول های تخصصی سیمر

پورتال های نوسا و سیمرغ
کــردن نیازهــای متفاوت ســازمان های مختلف و  شــرکت نوســا، بــه منظور بر طرف 
که پورتال DotNetNuke را در مدل های  کوچک و بزرگ تصمیم دارد  کتابخانه های 
کنــد. در حــال حاضــر دو مــدل "پورتــال نوســا" و "پورتال  متعــددی ارائــه و پشــتیبانی 
غ" به جامعه کاربران ایرانی ارائه شده است. پورتال نوسا جهت ارائه به کاربران  سیمر

کتابداران ایرانی عرضه می شود.  غ جهت ارائه به جامعه  عام و پورتال سیمر
گرانبهــای متخصصیــن نوســا در حــوزه  ایــن پورتال هــا، بــا بهره گیــری از تجربیــات 
وب، مبتنی بر بســتری بین المللی، با ســاختاری منعطف و جامع به مشــتریان عرضه 

می شوند. 

پورتال نوسا
فهرستی از مهمترین امکانات این پورتال عبارتند از:

ایجاد و مدیریت صفحات بر حسب نیاز سازمان	 
کانتینرها 	  مدیریت تمام ابزارهای مورد استفاده نظیر ماژول ها، پوسته ها و 
مدیریت تنظیمات ســایت و میزبان نظیر تنظیمات smtp، تنظیمات ssl، تعیین 	 

کپی رایت و ...
کاربران 	  مدیریت نقش های امنیتی و مدیریت 
گزارش عملیات پورتال سازمان 	  اخذ 
مشاهده وقایع پورتال سازمان	 
ح، تگ و جستجو	  ج شر گالری تصاویر با امکان در  ایجاد 

ارسال پیشنهادات و انتقادات با امکان ارسال نظر و رتبه بندی	 
گروه بندی	   ارسال پرسش و پاسخ به همراه جستجو و 
ثبت نام و عضویت در سایت به سه روش خصوصی، عمومی و بازبینی شده	 
ج توضیحات الزم برای 	  ج مطالــب متنــی و یا html در ویرایشــگر fckeditor )در در

کار ســازمان، تاریخچــه  ج ســاعات  هــر قســمت شــامل عکــس و لینــک نظیــر در
سازمان، امکانات و خدمات و سایر موارد( 

ج خودکار لینک صفحات فرزند	  لینک های فرزند برای در
کاربران	  ارسال پیام خصوصی به دیگر 
نظر سنجی و مشاهده نتایج	 
گذاشتن مستندات برای دانلود	 
ج اخبــار و مطالــب خبری ســازمان بــا امکان ارســال نظر و رتبه بنــدی برای هر 	  در

مطلب

کاربران آنالین	  نمایش 
پشتیبانی آنالین	 
چت روم	 
ج فلش	  در

پورتال سیمرغ
که قســمت های مختلف آن از پیش بر اساس   نســخه ای از پورتال نوســا می باشــد 
کامپیوتر  کتابــداران و مســئولین  کتابخانه هــا تنظیم شــده اســت. به نحــوی که  نیــاز 
کتابخانه ها برای راه اندازی پورتال مناسب خود تنها احتیاج به تغییرات و تنظیمات 

مختصری در آن دارند.
ســرویس های  از  اســتفاده  امــکان  پورتــال،  ایــن  ویژگی هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
کتابخانــه شــخصی و  غ در منابــع چاپــی و دیجیتــال، ســرویس  جســتجوی ســیمر
غ شــامل: مشاهده اطالعات عضو، مشــاهده کارت امانت  ســرویس های امانت ســیمر

عضو و تمدید اسناد می باشد.
ذکــر این نکته ضروری اســت که ســرویس های منابع دیجیتــال زمانی فعال خواهد 
غ و سیســتم  کتابخانــه عــالوه بــر نرم افزار سیســتم جامع اطالع رســانی ســیمر کــه  شــد 
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غ نیز مجهز شده باشد. گردش امانات به سیستم آرشیو منابع دیجیتال سیمر
کــه عالوه بــر امکانات پورتال نوســا در  فهرســتی از مهمتریــن امکانــات ایــن پورتال 

کتابخانه ها است عبارتند از: اختیار 
کتابخانه با اعمال مدیریت در نمایش فیلدهای جستجو	  جستجو در منابع 
جستجوی منابع دیجیتال با اعمال مدیریت در نمایش فیلدهای جستجو همراه 	 

ح فیلدها با تغییر شر
مدیریــت تمــام فیلدهــای صفحــات نمایــش جســتجو در یافته هــای دیجیتــال و 	 

کتابخانه منابع 
ح مداخل جستجو در جستجوی منابع دیجیتال	  تغییر شر
کتابخانه 	  ایجاد درگاه های جستجوی متعدد برای انواع منابع چاپی یا دیجیتال 

کاربران کنترل دقیق تر دسترسی  به منظور 

کامل ارســال مدارک 	  ثبت نــام اعضای برون ســازمانی از طریق پورتال با امکانات 
و پیگیری مراحل عضویت

کلمه عبور  و مشابه 	  تعریف و تنظیم اطالعات خاص اعضا نظیر شماره عضویت، 
کاربــر و جلوگیــری از ورود اطالعات  کاربــر بــه  منظور راحتی بیشــتر  آن در پروفایــل 

)Single Sign On( مکرر هنگام استفاده از سرویس های مختلف
کتابخانه براساس عالقه مندی های هر عضو	  نمایش تازه های 
کتابخانه برای مناسبت های مختلف	  نمایش مجموعه های خاص 
کتابخانه توســط موتور جســتجوی 	  نمایه شــدن رکوردهای پایگاه های اطالعات 

Google
ایجــاد کتابخانــه شــخصی جهــت نگهــداری اســناد مورد نظــر در قفســه یا بخش 	 

کاربر ساخته شده به سلیقه 
کتابخانه شخصی	  غ به  افزودن اسناد موجود در شبکه سیمر
کاربران خاص	  کتابخانه شخصی برای  ک گذاری هر بخش دلخواه از  به اشترا
کتابدار به صورت آنالین و یا آفالین	  پرسش از 

 

کاربــر 	  ایجــاد گروه هــای مطالعــه و تحقیــق بــا قابلیــت مدیریــت محتــوی توســط 
گروه سرپرست 

کتابدارها در ساختاری گروه بندی 	  کتابخانه و  امکان ارســال پرســش از مسئولین 
شده و دریافت پاسخ از آنها با امکان جستجوی پرسش و پاسخ ها

ح، تگ و جســتجو به 	  ج شــر گالــری تصاویــر کتابخانــه با امکان در امــکان ایجــاد 
همراه قابلیت های متعدد نمایش تصویر 

کــردن امکانات جســتجو و مشــاهده منابع اطالعاتی و ســرویس های 	  اختصاصــی 
کاربران پورتال امانت برای 

کاربران	  کتابدار مرجع برای پاسخگویی بهتر به  ارتباط با 
ایجاد انجمن های مورد نیاز به منظور تبادل اطالعات و پاســخگویی به اعضای 	 

کتابخانه پورتال 

ارتبــاط و جســتجو در شــبکه ها و پایگاه های اطالعاتی مرجــع نظیر کتابخانه ملی 	 
جمهوری اسالمی ایران

کتابخانه 	  غ برای افزودن به  کز موجود در شــبکه ســیمر انتخاب اســناد از تمام مرا
شخصی

کتاب نوسا"	  کتاب ها از طریق ارتباط با درگاه "گنجینه  کامل تر  مشاهده اطالعات 
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RFID فن آوری

اطالعــات،  فــن آوری  و  الکترونیکــی  ابزارهــای  کاربردهــای  اخیــر  دهــه  چنــد  در 
گذشــت زمان و  گشــته و بــا  گیــر  جهــت افزایــش دقــت و ســرعت در انجــام امــور فرا
پیشــرفت های انجــام یافتــه، بــه تنــاوب زمینــه ظهــور فن آوری هــا و سیســتم هایی 
کنــون در زمینــه  تا گردیــده اســت.  گذشــته فراهــم  از  بهتــر  بــا قابلیت هــای بســیار 
که  گرفته  سیســتم های شناســائی افراد یا اجســام فن آوری هایی مورد استفاده قرار 
گیرترین  گیت هــای مغناطیســی می تــوان به عنــوان فرا کــد میلــه ای )Barcode( و  از 
گذشته فن آوری جدیدی به نام RFID )مخفف عبارت  آنها نام برد. طی چند سال 
Radio Frequency Identification بــه معنی شناســائی با امــواج رادیوئی( در این 
گردیده اســت. این فن آوری بدلیل مزایای بســیار برتر آن در مقایسه با  زمینه عرضه 
کثر  کنون در دنیا، ا گرفته و هم ا ســایر فن آوری هــا، به نحوی متمایز مورد توجه قــرار 
سیستم های شناسایی، با استفاده از این فن آوری طراحی و پیاده سازی می گردند.

RFID اجزای سیستم مبتنی بر
سخت افزار

شناســه یــا تــگ )Transponder Tag(: شــامل یک حافظه بســیار کوچــک و آنتن 	 
کارت و  کلیــدی،  که بــه فرم هــای مختلفی چون برچســب، جا مربوطــه می باشــد 
که اطالعات را بــر روی حافظه خود  غیــره به بازار عرضه می شــود. تگ هــا قادرند 

ذخیره نمایند تا در موارد لزوم از آنها جهت شناسایی استفاده شود.
که اطالعــات را بر روی تگ ها 	  داده خــوان )Reader(: این ســخت افزار قادر اســت 

نوشته یا از روی آنها بخواند.

نرم افزار
نرم افزار سیستم RFID عالوه بر اینکه پردازش، ذخیره و بازیابی اطالعات در پایگاه 
کنترل و صدور فرمــان جهت تبادل اطالعات  اطالعاتــی را مدیریــت می نماید، وظیفه 
از داده خــوان بــه تگ یا بالعکــس را نیز برعهده دارد. بنابرایــن بخش نرم افزار در یک 
سیستم مبتنی بر RFID نقش اساسی داشته و بدون وجود نرم افزار، سخت افزارهای 

سیستم RFID بالاستفاده خواهند بود.

مزایای پیاده سازی
کتابخانــه نــه تنهــا شــیوه ی انجــام برخــی  پــس از پیاده ســازی سیســتم RFID در 
کنتــرل موجــودی بــه  از فعالیت هــا ماننــد ســرویس های میــر امانــت، قفســه خوانی و 
نحــو چشــمگیری تســهیل می گــردد، بلکه ایجــاد فرآیندهایی خــودکار نظیر ایســتگاه 
گیت های حفاظتی و همچنین  کنترل ورود و خروج اســناد توسط  خودکنترلی امانت، 

که مورد بهره برداری قرار می گیرد. برگشت اسناد از جمله مزایایی است 
در ایــن راســتا شــرکت نوســا اقدام بــه طراحــی، پیاده ســازی و عرضه راه حلــی جامع 
)Total Solution( جهت اتوماسیون کتابخانه ها بر پایه فن آوری RFID نموده است.
کــه می تواند  ایــن راه حــل مبتنــی بر 2 بخــش نرم افزاری و ســخت افزاری می باشــد 

امکانات زیر را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.
ارائه سرویس های میز امانت به صورت خودکار	 
کنترل های امنیتی خودکار جهت اعضا و اسناد	  برقراری 
کنترل موجودی	  سهولت در انجام قفسه خوانی و 
کتابخانه بصورت مکانیزه 	  اعمال قوانین الزم برای مدیریت 

کز اسناد بیشتر به مکانیزه  کتابخانه ها و مرا کنون اغلب راه حل های ارائه شده در  تا
نمــودن امــور مربوط به مدیریت اطالعات اســناد اختصاص داشــت و امکانات مربوط 
بــه مکانیزاســیون ســرویس دهی بــه مخاطبــان و تســهیل نحــوه انجــام فعالیت های 
مســئولین کتابخانــه، در مقایســه بــا امکانــات فنــی مدیریــت اطالعــات اســناد بســیار 
محــدود بــود. ولــی بــا عرضه فــن آوری RFID و بوجود آمــدن زیر ســاختهای فنی الزم 
کتابخانه  کتابخانه مبتنی بر RFID، ســایر امور  جهت ارائه راه حل جامع اتوماســیون 
کتابخانه  کنترل اســناد و اعضا، اعمال قوانین  مانند ســرویس های امانات و مدیریت 
کتابخانه به فرآیندهائی  به صورت سیســتماتیک و افزایش ضریب حفاظت از اســناد 

خودکار تبدیل خواهند شد. 

بــه عبارت دیگر با اســتقرار سیســتم اتوماســیون مبتنی بــر RFID در یک کتابخانه، 
باالتریــن امکانــات ممکــن بــرای مدیریــت امــور کتابخانه هــا در کلیه زمینه هــا فراهم 
کتابخانه  خواهد گردید و رشــد کمی و کیفی در ابعاد مختلف راهبری و ســرویس دهی 

گشت. محقق خواهد 
کتابخانه ها  برخی از مزایای پیاده ســازی و اســتقرار سیســتم اتوماســیون RFID در 

عبارتند از :
گرفتن، تمدید و برگشت اسناد	  کاهش زمان الزم برای انجام فرآیند امانت 
کارمندان	  کلیشه ای و تکراری از وظایف  کارهای  حذف 
از میان رفتن صف های انتظار در میزهای امانت 	 
کتابخانه	  کیفی سرویس دهی  کمی و  ارتقاء 
باالرفتن میزان رضایت مراجعین ) اعضا(	 
کارائی باال در حفاظت منابع	 
کارمندان و ارتقای شغل آنها به جایگاه مدیریت و راهنمائی اعضا	  کیفی  تحول 
کتابخانه 	  باال رفتن بهره وری در خدمت رسانی 
گمشده	  کنترل موجودی در مخزن و یافتن اسناد  سهولت در فرآیند 

سیستم RFID در کتابخانه
کیفیــت انجــام برخــی از   RFID کتابخانــه بــه ملزومــات سیســتم  پــس از تجهیــز 
فعالیت هــا بهبــود یافتــه و انجام تعدادی دیگر نیز کامال به صــورت مکانیزه در خواهد 
 RFID که بواســطه اســتفاده از فن آوری کتابخانه  آمد. در زیر فهرســت فرآیندهایی از 

گردیده اند را مشاهده می نمایید. تسهیل یا ایجاد 
آماده سازی اسناد	 
میز امانت	 
امانت مکانیزه	 
کنترل خروج اسناد	 
برگشت اسناد	 
کنترل موجودی	  قفسه خوانی و 

آماده سازی اسناد
در این بخش تگ های RFID برروی اســناد چســبانده شــده و اطالعات مورد نیاز از 

کد میله ای، عنوان و ... بر روی تگ ها ذخیره می شوند.  قبیل 
اســناد پــس از الصــاق برچســب های RFID قابــل شناســایی توســط دســتگاه های 
بــه  گرفتــن در محل هــای مربــوط  قــرار  بــرای  مخصــوص در میــز امانــت هســتند و 
مخازن اســناد فرســتاده می شــوند. بدیهی اســت اســناد قبــل از الصــاق و برنامه ریزی 

برچسب های RFID قابل استفاده در چرخه امانت نیستند.

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

کنتــرل برچســب های RFID  الصــاق شــده به اســناد و اصــالح احتمالی 	  بررســی و 
اطالعات آنها

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

امانت مکانیزه
 ،RFID کتـابخـانه هـا بـا استفـاده از یکی دیگـر از سیستـم های قـابـل پیـاده سـازی در 
کنترلــی )Self - Checkout( می باشــد. اعضــا می تواننــد پــس از  ایستگـاه هـــای خــود 
انتخــاب ســند و دریافــت آن به ایســتگاه خودکنترلی مراجعه نمــوده و کارت عضویت 
و کتاب مربوطه را در محل های تعیین شــده قرار  دهند ســپس با کمک نرم افزار بسیار 
خوش رفتار و محاوره ای )Interactive( موجود در آنجا می توانند به ساده ترین روش 
گرفتن اســناد مورد نظر خود را به شــکل مســتقل و بدون نیاز به حضور  ممکن امانت 
گیت های حفاظتی  کتابخانه، در سیستم ثبت نمایند تا در هنگام خروج از  مسئولین 

کتابخانه با مشکل مواجه نگردند. موجود در 
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کنترلی، مزایای زیر را به همراه دارند: ایستگاه های خود 
گردش امانات 	  باال رفتن سرعت فرآیند 
کاری مسئول میز امانت و توانائی جهت ارائه سرویس بهتر 	  کاهش حجم 
کتابخانه	  استفاده بهتر از فضای 
کاهش زمان انتظار جهت دریافت امانت 	 
کتابخانه	  افزایش تعداد عضویت و تشویق اعضا برای مراجعه به 

کنترل خروج اسناد
 )Sensor Gates( گذرگاه های حســگر در این سیســتم دروازه های خروجی یا همان 
که ســند در  کنترل می نمایند و در صورتی  بصورت اتوماتیک، اســناد در حال خروج را 
حــال خــروج در امانت نبوده دروازه های خروجی هشــدار خواهند داد. الزم به توضیح 
کنترل وضعیت بیش از یک ســند  که دروازه های خروجی توانایی شناســایی و  اســت 
در هنــگام خــروج را دارا بــوده و به همین دلیــل قابل اســتفاده در محیط های پر رفت 
و آمد نیز می باشــند. در صورت بروز هشــدار توســط دروازه های خروجی، شــماره ســند 
دارای مشــکل، بــر روی نمایشــگر دســتگاه بــه اطالع مســئول مربوطه خواهد رســید و 
وی توانایی بررسی دقیق تر وضعیت سند یا سندهای مورد نظر را توسط نرم افزار این 
کتابخانه و  گزارشــات جامــع از ورود و خروج اســناد  بخــش دارد. عــالوه بر آن دریافت 

امکان بررسی آنها از دیگر امکانات این سیستم می باشد.

برگشت اسناد
گرفته شده  در این سیســتم ایســتگاه های برگشت اســناد )Return Station( در نظر 
کامال خودکار انجام شــود. این دســتگاه ها با اســتفاده  تا ثبت برگشــت اســناد نیز بطور 
کتــاب، ســند را برگشــت داده و رخــداد را در پایگاه   RFID از اطالعــات موجــود در تــگ

اطالعاتی ثبت می نمایند.

قفسه خوانی و کنترل موجودی
کز اســناد به روش های معمول  قفســه خوانی و کنترل موجودی در کتابخانه ها و مرا
گرفته شــده در سیستم  پروســه ای زمان بر می باشــد. تجهیزات و نرم افزارهای در نظر 
کتابخانــه بــا توجه به ویژگی منحصر به فرد این فن آوری در شناســایی اســناد   RFID
بــدون نیــاز بــه خــروج آنهــا از قفســه، می تواننــد شــرایط الزم جهــت انجــام عملیــات 
کنترل موجودی را به آســان ترین روش امکان پذیر ســازند. استفاده از  قفســه خوانی و 

این سیستم باعث بدست آوردن دو مزیت عمده زیر خواهد شد :
گمشده 	  تعیین سریع اسناد 

کنتــــرل موجودی  گفتـــه شـــده عملیات قفســه خوانی برای  با استفـــاده از سیستـــم 
کتابخانــه می توانــد هــر چنــد وقــت یکبــار بــا اســتفاده از داده خوان هــای قابــل حمل 
کتابخانه توســط  کلیــه اطالعات RFID اســناد موجود در  انجــام شــود. در ایــن حالت 
کامپیوتر دستی ذخیره می گردد. این اطالعات به  داده خوان ها اســکن شــده و در یک 
همــراه اطالعات اســناد به امانــت رفته، با پایگاه اطالعاتی مقایســه شــده و در نهایت 
گــروه فوق نباشــند بــه عنوان اســناد  کــه جــزو هیچکــدام از دو  کتاب هایــی  فهرســت 

کارشناسان قرار میگیرد گمشده در اختیار 
کاهش بازه زمانی قفسه خوانی	 

با توجه به ســرعت خواندن اطالعات اســناد در فن آوری RFID و راحتی انجام آن، 
کتابخانه و سرویس دهی  که جهت افزایش ضریب اعتماد به موجودی  بدیهی اســت 
بهتر، مدیران کتابخانه ها تمایل بیشــتری به انجام عملیات قفســه خوانی در فواصل 

کوتاه تر خواهند داشت. زمانی 

���� ��ا�� و ����ل ����دی

����� ا���د
��� ا����

����ل ��وج ا���دآ��ده ���ی ا���د

ا���� ������ه

���ی ��� �� ��������
RFID آوری �� �� ����
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چرخه عملیات در سیستم
آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال نوسا

����ــ�  ��ــ�ه  ��ا ���� �ــ�ی 
د�����ل در ����� ����

Presentation Data

ا����ت ������ ����� د�����ل 
��ر��) (���� ��ی ����� 

	 ذ��ــ�ه درون SQL Server �� ���ون آن 
�� ��رت ���� �����

	 ا���د ار���ط در��� ��� آ���
��� ��� 	 ر���� ا���� �� 

	 ا��ودن ا����ت �زم ��ای ��ز������
��و�� 	 ا��ا�� و ا��ح 

Drag & Drop 	
	 ا���د ار���ط ��� ��ــ�� ��ی ����� 

�� ���� د�����ل

Organizing Services

و  ��ــ� آوری  �ــ�و�� ��ی 
��ز������ ����� د�����ل

Presentation Services

و  د����ــ�ل  ����ــ�  ����ــ� 
��اداده �ــ�ی ����ــ� �ــ� آن �ــ� 

��ر�� ا��س 

Prepresentation Services

��و�� ��ی ����� ا����ت 
������ ����� د�����ل

Intellectual Data

از  ����� ����ــ�  ��اداده �ــ�ی 
���������� �����ه ��ی ا����ت 

Archival Data

(��ــ�� ��ی  آر�ــ��ی  ا���ــ�ت 
ا�ــ� ����ــ� د����ــ�ل) �ــ� �ــ�رت 

���� ����� و �� �� �����

��ر��ان ���� و ا������

	 ����� ���� ��ی ����� ا������
Thumbnail ����� 	

	 ا����اج ��� ��ای �����ی ���
�ــ�ای  �زم  ا���ــ�ت  ا�ــ�ودن   	

��ر��ان  �� ����� ������
Watermark ا��ودن 	

	 ��و�� ��ی �����ی ��اداده و ���
���� و در���  ،���� ����� 	

	 ر���� ا���� در ����� ����� د�����ل
��ر�� 	 ����� ����ص ا������ و��ه �� 

	 ا��ــ�د د����ــ� �ــ� ��ــ�� آر�ــ��ی ��ای 
در���� ���� �� ر���� ا����

	 ����� �����ی ��رق
ا�����ــ�  در  ��ــ�  ���ــ�ص  �����ــ��   	

NOSA Viewer
	 ��� ز��ه ���� ��ی ���� و �����ی در 

ا������

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  

دفتر مرکزی
کیلومتر 20 جاده دمـاوند، پارک فناوری پردیس ݢتهران،  ݢ
ک 111 خیابان نوآوری 11، پال
تلفن/نمابر : 71395000
www.nosa .com
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