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همانطور كه مى دانيد در سيستم اطالع رسانى سيمرغ، اطالعات انواع اسناد (كتاب، نشريه، مقاله، ...) در پايگاههاى مستقل و جدا از هم نگهدارى مى شود. بنابراين در هر كتابخانه 
بسته به انواع اسناد موجود در آن مركز، بايد پايگاههاى مختلف و متعدد ايجاد شود. البته روال عمومى به اين شكل است كه هنگام نصب سيمرغ، دو پايگاه كتابهاى فارسى و 
كتابهاى التين ايجاد و به مشترى تحويل داده مى شود اما پس از مدتى كاربران نياز به توسعه پايگاههاى خود پيدا كرده و تمايل به ايجاد پايگاههاى جديد را از خود نشان مى دهند. 
اين جزوه براى جوابگويى به همين نياز نوشته شده و شما را در ايجاد پايگاههاى جديد راهنمايى خواهد كرد. در ادامه مطلب، مراحل ايجاد يك پايگاه جديد، ابتدا به اجمال و سپس 

به تفصيل و با تمام جزئيات شرح داده شده است:

پيش نيازها و مقدمات الزم
سيستم سيمرغ براى فشرده سازى و باز كردن فايلهاى پشتيبان، از نرم افزار Winzip استفاده مى كند. بنابراين قبل از شروع عمليات تهيه پشتيبان مطمئن شويد كه نرم افزار 
Winzip و مشخصًا بخش Command Line Support Add-On از اين نرم افزار نصب شده باشد. دليل اين تاكيد اين است كه در اكثر Winzip هاى موجود در 
بازار اين قسمت از نرم افزار وجود ندارد لذا بايد نسخه اى را تهيه و نصب كنيد كه حتمًا حاوى Command Line Support Add-On باشد. در هرحال اگر با هر گونه 

مشكلى در اين زمينه مواجه شديد مى توانيد با كارشناسان بخش پشتيبانى در شركت نوسا تماس بگيريد.

ايجاد يك پايگاه جديد در يك نگاه
1) تهيه فايلهاى تعريف خاص پايگاه مورد نظر

2) افزودن پايگاه جديد در فهرست پايگاههاى سرور

3) بازيابى فايلهاى تعريف 

مراحل ايجاد يك پايگاه جديد – شرح كامل

1) تهيه فايلهاى تعريف خاص پايگاه مورد نظر 
قبل از توضيح نحوه تهيه فايلهاى تعريف بهتر است با اين مفهوم بيشتر آشنا شويد: 

شامل  كه  است  پايگاه  ساختار  همان  تعريف  فايلهاى  از  منظور  تعريف:  فايلهاى 
فيلدها، كاربرگهاى ورود اطالعات، فرمهاى نمايشى، گزارشهاى چاپى، مداخل جستجو 
و ... مى باشد. به عبارت ديگر يك پايگاه با تعاريف آن معنى پيدا مى كند و تمام قابليتها 

و امكانات موجود در پايگاه تنها با وجود تعاريف قابل استفاده مى باشد. 

حال سوال اصلى اين است كه چه پايگاهى را مى خواهيد ايجاد كنيد. آيا مى خواهيد يك پايگاه با ساختارى كامًال مشابه با يكى از پايگاههاى موجود ايجاد كنيد يا اينكه مى خواهيد 
پايگاه جديدى براى نوع ديگرى از اسناد خود ايجاد كنيد؟ 

1-1) تهيه فايلهاى تعريف براى ايجاد يك پايگاه مشابه: براى مثال فرض كنيد مى خواهيد يك پايگاه با نام «كتابشناسى آذربايجان» ايجاد و اطالعات كتابهاى با 
 WinAdmin موضوع آذربايجان را در اين پايگاه وارد كنيد. در اين حالت نياز به يك پايگاه كامًال مشابه با كتابهاى فارسى داريد و لذا بايد با استفاده از امكانات نرم افزار

فايلهاى پشتيبان تعاريف پايگاه كتابهاى فارسى را تهيه كنيد (براى اطالعات بيشتر در اين مورد به جزوه «راهنماى تهيه پشتيبان از پايگاههاى سيمرغ» مراجعه كنيد.)
2-1) تهيه فايلهاى تعريف براى ايجاد يك پايگاه متفاوت: اگر مى خواهيد يك پايگاه كامًال جديد و متفاوت با پايگاههاى موجود تعريف كنيد در اين صورت نياز 

به تعاريف بانكهاى اطالعاتى خام سيمرغ خواهيد داشت. 
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بانكهاى اطالعاتى خام سيمرغ: در شركت نوسا تقريبًا براى تمام اسناد موجود 
و معمول در كتابخانه ها پايگاههاى اطالعاتى مختلف و متنوعى تعريف شده و سپس 
از اين پايگاههاى استاندارد، فايلهاى پشتيبان تعريف تهيه شده است. اين فايلها تحت 
عنوان بانكهاى اطالعاتى خام سيمرغ در سايت نوسا (www.nosa.com) ارائه شده 

و قابل دسترسى است.

براى مثال فرض كنيد مى خواهيد پايگاه «پايان نامه هاى فارسى» را ايجاد كنيد. براى دريافت فايلهاى تعريف اين پايگاه از سايت نوسا بايد مراحل زير را انجام دهيد:
1-2- 1) سايت نوسا (www.nosa.com) را باز كنيد.

صفحه اصلى اين سايت همانند شكل -1 مى باشد:

 

شكل - 1

) كليك كنيد. با اين كار پنجره «دريافت فايل» (شكل -2) باز مى شود: 2-2-1) روى آيكون دريافت نرم افزار (
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شكل - 2

در سايت نوسا، فايلهاى مختلفى براى دريافت وجود دارد لذا بايد گزينه مورد نظر خود را انتخاب كنيد.
3-2- 1) از ليست موجود گزينه «بانكهاى اطالعاتى خام سيمرغ» را انتخاب كنيد (همانند شكل – 3):

 

شكل - 3
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در اين مرحله ليست تمامى پايگاههاى اطالعاتى خام سيمرغ نشان داده مى شود، بنابراين پايگاه پايان نامه ها را انتخاب كنيد تا پنجره شكل – 4 را مشاهده كنيد:

 

شكل - 4

همانطور كه مالحظه مى كنيد فايلهاى تعريف خام براى پايان نامه ها در دو ناحيه فارسى و التين و در هر   ناحيه به اشكال ساده و ارجاعى وجود دارد. اين فايلها به شكل 
فشرده (ZIP) هستند كه در مورد پايان نامه هاى فارسى ساده فايل SFT0.ZIP بايد Download شود. بنابراين در اين مرحله: 

4-2-1) در ناحيه فارسى، و در سطر «ساده» روى آيكون دريافت (download) ( ) كليك كنيد تا پنجره محاوره اى File Download (شكل –5) باز 
شود:

 شكل - 5

5-2-1) تكمه ذخيره (Save) را فشار دهيد. 

با اين كار، پنجره تعيين مسير ذخيره فايل (شكل –6) باز مى شود:
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شكل - 6

بطور معمول و پيش فرض ، در اين مرحله مسير My Documents نشان داده مى شود.
6-2-1) براى راحتى كار در هنگام بازيابى توصيه مى شود مسير ديگرى را براى اين كار تعيين كنيد. براى مثال در شكل –7 مسير \:C تعيين شده است :

 

شكل - 7

7-2-1) پس از تعيين مسير، تكمه Save را فشار دهيد تا فايل SFT0 دريافت و ذخيره شود. 

در پايان با پنجره شكل - 8 روبرو خواهيد شد كه اتمام عمليات ذخيره فايل را نشان مى دهد:
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شكل - 8

در نهايت مى توانيد با استفاده از تكمه Close اين پنجره را ببنديد. حال بايد فايل فشرده را باز (unzip) كنيد. 
• نكته: براى ادامه كار بايد نرم افزار winzip در كامپيوتر شما نصب شده باشد. لذا در ابتدا از وجود اين نرم افزار مطمئن شويد سپس كار را ادامه دهيد.

براى باز كردن فايل فشرده :
8-2-1) مسير ذخيره SFT0 را باز كنيد (شكل - 9):

 

شكل - 9

9-2-1) روى فايل SFT0.ZIP راست كليك كنيد و از منوى بازشده، گزينه Extract Here را انتخاب كنيد (همانند شكل – 10):
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شكل - 10

با اين كار، ابتدا يك پوشه با نام SFT0 ايجاد شده و سپس فايلهاى تعريف پايان نامه هاى فارسى در داخل اين پوشه باز مى شود (شكل- 11):

 

شكل - 11
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در اين پنجره ، پوشه SFT0 داخل كادر قرمز رنگ ديده مى شود. حال اگر اين پوشه را باز كنيد فايلهاى تعريف را مالحظه خواهيد كرد (شكل – 12):

شكل - 12

اكنون اين فايلها آماده بازيابى مى باشند.

2) افزودن پايگاه جديد در فهرست پايگاههاى سرور
در اين مرحله بايد با استفاده از امكانات نرم افزار امور مديريتى سيمرغ (WinAdmin) پايگاه مورد نظر خود را به فهرست پايگاههاى سرور اضافه كنيد. براى اين كار به ترتيب 

زير عمل كنيد:
1-2) نرم افزار WinAdmin را اجرا كنيد و به سرور مركز خود متصل شويد.

2-2) از صفحه اصلى اين نرم افزار، منوى «سرور» را باز كنيد و در آنجا گزينه «تدوين فهرست پايگاههاى سرور» را انتخاب كنيد (همانند شكل –13):

 

شكل - 13
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در ادامه، پنجره «تدوين پايگاههاى سيمرغ» (شكل –14) باز مى شود:

 

شكل - 14

) را كليك كنيد (يا كليد Insert را فشار دهيد). با اين كار پنجره محاوره اى «افزودن يك پايگاه جديد» (شكل –15) باز مى شود: 3-2) تكمه افزودن (

 

شكل - 15

در اين پنجره بايد مشخصات پايگاه مورد نظر را به ترتيب زير وارد و تعيين كنيد:
1-3-2) شماره مشخصه پايگاه: هر پايگاه در سيمرغ داراى يك شماره مشخصه واحد مى باشد. اين شماره مختص به اين پايگاه بوده و لذا هيچ دو پايگاهى با شماره 
مشخصه يكسان نمى تواند وجود داشته باشد. به جهت جلوگيرى از تكرارى شدن اين شماره، نرم افزار به شكل اتوماتيك يك عدد به آخرين شماره مشخصه پايگاه 

موجود اضافه كرده و در اين ناحيه پيشنهاد مى كند بنابراين نيازى به تغيير اين شماره نداريد.
2-3-2) نام پايگاه (فارسى): در اين قسمت نام پايگاه مورد نظر (در اين مثال «پايان نامه هاى فارسى») را وارد كنيد.

(«Farsi Thesis» در اين مثال) 3-3-2) نام پايگاه (التين): معادل انگليسى نام پايگاه را در اين ناحيه وارد كنيد

4-3-2) محل نصب از ديد سرور: همانطور كه مى دانيد پايگاههاى اطالعاتى سيمرغ در پوشه اى به نام simdb ذخيره مى شود. به اين صورت كه هر كدام از 
پايگاهها داراى يك پوشه مختص به خود و به شكل يك زيرشاخه در داخل پوشه simdb مى باشد. براى مثال پوشه fbook مربوط به كتابهاى فارسى است يا مثًال 

پوشه lbook براى كتابهاى التين و به همين ترتيب براى پايگاههاى ديگر. 
لذا در اين ناحيه، تعيين كنيد كه پايگاه مورد نظر در چه پوشه اى در مسير Simdb تشكيل شود. نام پوشه يك پايگاه بايد نشانگر محتواى آن پايگاه باشد. براى مثال 
براى پايگاه پايان نامه هاى فارسى مى توانيد نام fthes را انتخاب كنيد. در اين نام، حرف f نشاندهنده فارسى بودن و thes نشان دهنده محتواى پايگاه مى باشد. 

بنابراين در اين مثال بايد عبارت زير را براى محل نصب از ديد سرور وارد كنيد:
..\simdb\fthes
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از آنجايى كه simdb مى تواند در هر درايو مجازى باشد لذا همانطور كه مى بينيد در اين عبارت، مسير simdb مشخص نيست و با دو نقطه (..) نمايش داده شده 
است. بديهى است شما بايد به جاى دو نقطه، نام درايو مجازى صحيح را كه در بردارنده simdb است وارد كنيد. 

• نكته : براى پيدا كردن محل نصب simdb كافى است به فهرست پايگاههاى سرور (شكل-13) نگاهى بياندازيد. البته چون پنجره تدوين مشخصات پايگاه (شكل-14) 
همواره روى فهرست پايگاهها (شكل- 13) باز مى شود لذا محل نصب از ديد سرور براى پايگاههاى قبلى به راحتى قابل مشاهده است. 

بنابراين دراين مثال، عبارت صحيح براى محل نصب ازديد سرور به صورت زير مى باشد:
d:\simdb\fthes

5-3-2) محل نصب هنگام تعريف: در اين ناحيه بايد مسير نصب پايگاه را آنطور كه كاربر در هنگام تعريف مشاهده مى كند وارد كنيد. توضيح اينكه مدير سيستم سيمرغ 
(Administrator) معموًال براى تعريف پايگاهها از يك ايستگاه كارى غير از سرور استفاده مى كند. در اين حالت پوشه simdb در سرور به حالت share درآمده 
و لذا ايستگاههاى كارى ديگر تحت شرايط خاصى امكان Logon به سرور و دسترسى به پوشه هاى Share شده را خواهند داشت و لذا بايد براى ايجاد تغييرات در 
simdb (مثًال افزودن يك پوشه جديد)، اين پوشه را به يك درايو مجازى map كنند. در اين مثال، پوشه simdb به درايو مجازى map (k:) شده است. لذا بايد 

عبارت زير را در اين ناحيه وارد كنيد:
K:\fthes

نمونه كامل شده مشخصات اين پايگاه را در شكل - 16 مى توانيد مشاهده كنيد:

 شكل - 16

4-2) تكمه «تاييد» را فشار دهيد تا پايگاه مورد نظر ايجاد شده و به فهرست پايگاهها افزوده شود. در شكل-17 پايگاه «پايان نامه هاى فارسى» در ميان پايگاههاى ديگر 
ديده مى شود:

شكل - 17

 • نكته: افزودن يك پايگاه به فهرست پايگاهها به معنى ايجاد يك پايگاه كامل نيست و تا زمانى كه فايلهاى تعريف روى اين پايگاه بازيابى نشود شكل پايگاه اطالعاتى 
كامل را به خود نخواهد گرفت. 
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3) بازيابى فايلهاى تعريف 
در اين مرحله بايد فايلهاى تعريف تهيه شده در مرحله 1 را روى پايگاهى كه تعريف كرده ايد بازيابى كنيد. براى اين كار مراحل زير را بايد انجام دهيد:

1-3) پنجره فهرست پايگاهها را ببنديد.

2-3) از منوى «اتصال» گزينه «انتخاب پايگاه فعال» را كليك كنيد (همانند شكل- 18):

 

شكل - 18

در ادامه پنجره «انتخاب پايگاه فعال» (شكل- 19) باز مى شود:

 

شكل - 19

3-3) نشانگر را روى «پايان نامه هاى فارسى» ببريد و سپس تكمه «انتخاب» را فشار دهيد (يا اينكه روى آن دوبار كليك كنيد). با اين كار، پايگاه يادشده انتخاب مى شود 
و صفحه اول نرم افزار WinAdmin همانند شكل- 20 تغيير مى كند:
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شكل - 20

به نواحى كه با كادر قرمز رنگ مشخص شده توجه كنيد. با انتخاب يك پايگاه خاص، منوهاى اصلى (اتصال، سرور، ....) از بين رفته و بجاى آنها فقط منوى «پايگاه» ديده 
مى شود. در ضمن نام پايگاه فعال نيز در پايين صفحه نقش مى بندد و نيز آيكون انتخاب پايگاه نيز پررنگ مى گردد. 

4-3) منوى «پايگاه» را باز كنيد و از آنجا گزينه «بازيابى پشتيبان» را انتخاب كنيد (همانند شكل – 21):

شكل - 21

در اين مرحله پنجره «انتخاب مسير» (شكل –22) باز مى شود :
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شكل - 22

5-3) مسير فايلهاى تعريف پايان نامه هاى فارسى (C:\SFT0) را تعيين كنيد (همانند شكل- 23) و سپس تكمه «تاييد» را فشار دهيد.

 

شكل - 23

در ادامه، چند پنجره به ترتيب زير باز مى شود كه با تاييد (فشار دادن تكمه «بله») روى هر پنجره ، پنجره بعدى باز خواهد شد. اين پنجره ها اطالعات فايلهاى تعريف را با 
پايگاه موجود چك مى كند و از بازيابى هاى اشتباه و ناخواسته جلوگيرى مى كند. 

6-3) با دقت روى هر پنجره، تكمه «بله» را فشار دهيد تا پنجره بعدى باز شود. اين كار را تا پنجره شكل -29 تكرار كنيد:

 

شكل - 24
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شكل - 25

 
شكل - 26

شكل - 27

 

شكل - 28

 

شكل - 29

 با تاييد مكرر پنجره هاى قبل، به پنجره نهايى «اطالعات فايل پشتيبان» مى رسيم (شكل – 30).
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شكل - 30

7-3) يكبار ديگر تمام اطالعات را چك كنيد و در صورت اطمينان، تكمه «تاييد» را فشار دهيد.

در اين مرحله، بازيابى فايلها شروع شده و پس از طى مدت زمان معين (حدود چند ثانيه) كار به پايان رسيده و پنجره شكل – 31 باز مى شود كه اعالم مى كند عمليات 
موفقيت آميز بوده است:

شكل - 31

8-3) تكمه «تصويب» را براى اتمام كار فشار دهيد.

هم اكنون پايگاه پايان نامه هاى فارسى بطور كامل تعريف شده و آماده ورود اطالعات مى باشد.


