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نگهداری منابع دیجیتال



سیستم آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال

كــز اســناد عــاوه بر نگهداری اصــل منابع خود بــه دو دلیل نیازمند  كتابخانه هــا و مرا
گرانبها بودن  نگهــداری فــرم رقمــی شــده )Digitized( آنها نیــز هســتند. دلیــل اول 
كه محدودیت های زیادی را برای استفاده از آنها  كتابخانه می باشد  پاره ای از منابع 
كتابخانه ها می توانند با ارائه فرم رایانه ای آنها، مقدار قابل توجهی  ایجــاد می كنــد و 
كننــد. دلیــل دوم نیــاز بــه دسترســی از راه دور )از طریــق  از نیــاز مراجعیــن را برطــرف 
كه جز با تبدیل آنها به فرم رایانه ای امكان پذیر  اینترنت( به منابع و مدارک می باشد 
غ مجهز به یک نرم افزار پیشرفته نگهداری منابع دیجیتال است  نمی باشــد. سیمر
كــه عــاوه بر امكان ذخیــره و مدیریت منابــع دیجیتال، امكان ایجــاد محدودیت در 
كز  كتابخانه 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	 
عــاوه 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 اطاعات 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 عــاوه 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.عاوه 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 تعییــن انــواع Fond/ SubFond/ Series/ SubSeries/ File/ Item بــرای 	 

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. مثا  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 مثا 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 عاوه بر دسته بندی 
که اهداف سازمانی آنها صاح 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 عاوه 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 عاوه بر درخت اصلــی می توانند درخت های مربوط به 
گرفته شــده را ببینند. مثا  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 عاقه 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 عــاوه 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. عاوه 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 
عاوه بر موارد فوق امکانات زیر نیز در سیستم وجود دارند:

ماحظه وضعیت اعتباری از طریق اینترنت 	 
تعیین تعداد و مدت اعتبار برای یک خرید اینترنتی	 
امکان تعریف تعرفه های خاص برای مناســبت های مختلف عاوه 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 عامتگذاری)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 عامت 

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 کاســیک توســط محاوره های 
جستجوی اطاعات 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 اطاعــات  اطاعــات 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 خاصه 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 اطاعــات 
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 اطاعات 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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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 
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• ا���د ار���ط در��� ��� آ���
��� ��� • ر���� ا���� �� 

• ا��ودن ا����ت �زم ��ای ��ز������
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Drag & Drop •
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Presentation Services
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��ر�� ا��س 

Prepresentation Services
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Archival Data
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���� ����� 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
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تهران  )021( 88822979 - 88835360  
مشهد  )051( 38828396 - 38828391  
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یزد  )035( 35254538 - 35244537-9  
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