نرم افزار مدیریت هوشمند
کتابخانه آریان

آریان  :نرم افزار مدیریت هوشمند کتابخانه

مرور کلی

نرم افزارهاي مديريت کتابخانه اي به دو دسته اصلي سيستمهاي کامپيوتري کتابخانهاي Library Computer
) System (LCSو سيستم يکپارچه کتابخانهاي ) Integrated Library System (ILSتقسيم مي گردند.
سيستمهاي  LCSمعموال در کتابخانه هاي کوچک و متوسط جهت مکانيزه کردن فرآيندهاي کاري کتابخانه کاربرد
دارد .اين نرم افزارها فرآيندهاي چون سازماندهي ،چرخه مدارک و موجودي منابع کتابخانه مورد استفاده قرار
ميگيرند .اغلب اين نرم افزارها معموال به فرم توزيع شده استفاده شده و داده ها در آنها به صورت جزيره اي ذخيره
مي گردند.
نگاه به اتوماسيون کتابخانه ها درکشورهاي توسعه يافته و مراکز بزرگ اطالع رساني دنيا  ،اداره کتابخانه از طريق
سيستمهاي يکپارچه کتابخانه اي يا  ILSاست .سيستم يکپارچه کتابخانه اي ) (ILSسامانهاي است جهت مديريت
تمامي منابع يک کتابخانه اعم از منابع چاپي ،ديجيتال و حتي منابع انساني .معموال يک سامانه يکپارچه مديريت
کتابخانه شامل ماژولهاي مختلفي است که تحت يک واسط همگون در کنار يکديگر قرار گرفته اند.
متداولترين ماژولهاي چنين سامانهاي عبارت است از:
 زيرسيستم  :catalogingسازماندهي (ذخيره سازي ،دسته بندي و ايندکس سازي منابع)
 زيرسيستم  :circulationچرخه مدارک (کليه امور مربوط به امانت و عودت)
 زيرسيستم  :Online Public Access Catalogرابط دسترسي به فهرستها به شکل برخط)(OPAC
 زيرسيستم  :Digital Resource Managementسيستم مديريت منابع غير چاپي و ديجيتال
(مديريت منابع ديجيتال و چگونگي دسترسي به آنها)

سيستمهاي  ILSاز لحاظ داده اي به صورت متمرکز عمل مي کنند ،اما از لحاظ فرآيند کتابخانه اي به صورت
توزيع شده سرويس مي دهند .داده هاي آنها به روز است و مديريت آن برخط ميباشد .سيستمي  ILSاست که
تماما تحت وب باشد (چه در اليه راهبري چه در اليه کاربري و چه در تنظيمات)
نرم افزار مديريت کتابخانه الکترونيک آريان تنها نرم افزار  ILSموجود در کشور خواهد شد که تمام خدمات يک
خدمت  ILSرا تماما تحت وب ارائه مي دهد.
نرمافزار يکپارچه مديريت کتابخانه و کتابخانه ديجيتال آريان شامل زيرسيستم هاي ماژوالر زير است:
 کاتالوگ کتابخانه Library Catalog
 چرخه مدارک کتابخانه Library Circulation
 ديجيتال سازي و منابع الکترونيکيDigitization
 مديريت بانکهاي اطالعاتي ،ژورنالهاي الکترونيکي ،نشريات و منابع سري
 مونيتور ،هشدار و پِيام Monitoring, Alerting and Messaging
 زيرسيستم RFID
 زيرسيستم تلفن همراه در راستاي خدمات کتابخانهاي
نرم افزار مديريت کتابخانه آريان از فن آوري هاي روز نرم افزاري دنيا بهره برده و کليه استانداردهاي حوزه
مديريت اطالعات را پوشش مي دهد .اين نرم افزار منطبق بر استانداردهاي کتابداري و خواسته هاي کتابخانه هاي
ايران طراحي و پياده سازي شده است.
نرم افزار مديريت کتابخانه آريان تماما تحت وب عمل مي کند و پايگاه داده آن  MS-SQL Serverاست در آن
از تکنولوژيهاي  C#،.NETو  XMLاستفاده شدهاست.سرورهاي آن  Windows 2008با frame work 2010
است.
زيرسيستم هاي نرم افزار مديريت کتابخانه آريان عبارتند از:
 کاتالوگ کتابخانه اي Cataloging
 چرخه مدارک Circulation

Digitization  ديجيتال سازي
Administration (Library Management)  مديريت بانکهاي اطالعاتي
Article and eJournal Management  ژورنال هاي الکترونيکي
Alerting  هشدار و ارسال پيام،  مونيتورينگ
)Radio Frequency Identification ( RFID 
 زيرسيستم خدمات کتابخانه از طريق تلفن همراه
Reports & Statistics  گزارشات و آمار

زیرسيستم فهرست نویسی کتابخانه
()Library Catalogue System

فهرست نويسي ماشيني عبارت است از برقراري نظم در مجموعه کتابخانه به گونه اي که دسترسي به منابع
اطالعاتي از طريق مدخلهاي بازيابي متعدد (نظير پديد آورنده ،عنوان ،موضوع ،ناشر  ،فهرست و  )...در اسرع وقت
و بانهايت دقت ميسر شود .امکان ايجاد پايگاههاي گوناگون اطالعاتي (کتاب فارسي ،کتاب التين ،CD ،نقشه و )....
و فيلد هاي تشکيل دهنده آن اولين و مهمترين گام در ايجاد يک نظام اطالعاتي است.
سيستم کاتالوگ مديريت کتابخانه آريان در برگيرنده تمامي گردش کارهاي مرتبط با ايجاد و مديريت چنين نظام
اطالعاتي است که در بخش مديريت برنامه به آن اشاره شده است .اما گردش کارها در بخش فني هر کتابخانه
شامل سه بخش ورود اطالعات منابع  ،ويرايش اطالعات منابع و آماده سازي اطالعات ميباشد .ورود اطالعات در
نرم افزار مديريت کتابخانه آريان به روشهاي متفاوتي صورت مي گيرد تا در هر شرايطي روند ورود اطالعات به
راحتي صورت پذيرد.
روش اول  :ورود مستقيم اطالعات
اين روش که به فهرست نويسي بنيادي نيز مشهور است ،امکان ورود اطالعات به صورت دستي و با استناد به
فهرستنويسي بنيادي مدرک امکان پذير است .فيلدها جهت ورود اطالعات مستقيم در اختيار کاربر قرار دارد و
کاربر به راحتي مي تواند در آن ورود اطالعات نمايد .کاربر مداري در اين بخش يکي از ويژگي هاي منحصر به فرد
اين زيرسيستم است چرا که سرعت عمل در اين بخش براي کاربران بسيار اهميت دارد.

روش دوم :ورود اطالعات در محيط مجازي (فایل تدوین)
در اين روش نيز اطالعات به صورت دستي در کاربرگه مدارک وارد مي شوند اما تفاوت اين روش با روش پيشين
اين است که مدارک پيش از وارد شدن به پايگاه اصلي در فضايي به نام تدوين قرار ميگيرند تا پس از انجام

اصالحات به پايگاه اصلي اضافه شو ند .در اين فضا که داراي مديريت و سطوح دسترسي متفاوتي است ،هر کاربر
مدارک مربوط به خود ودر صورت داشتن مجوز مدارک ديگران را ويرايش مي کند.
روش سوم :ورود اطالعات دسته اي یا غير مستقيم
در اين روش اطالعات از ساير منابع مانند؛ لوح فشرده کتابشناسي ملي ،سايت کتابخانه ملي جمهوري اسالمي
ايران  ،سايتهاي مربوط به کتب التين مانند کنگره آمريکا ،کتابخانه ملي پزشکي و به صورت  ISOذخيره شده و
سپس به صورت موردي يا دسته اي فرا خواني شده و به محيط تدوين و يا پايگاه اصلي وارد مي شود.

روش چهارم :جستجو و ورود  Onlineاطالعات از طریق پروتکل Z3950
در اين بخش امکان جستجو و ورود مستقيم رکورد هاي مورد نظر از کتابخانه ملي وجود دارد .در اين بخش که
يکي از خدمات ويژه نرم افزار مديريت کتابخانه آريان است اطالعات کتابها به طور  onlineاز کتابخانه ملي فرا
خواني شده و سرعت ورود اطالعات را افزايش مي دهد.
در مورد کتابهاي التين نيز اطالعات فيلدهاي يک رکورد از سايت کتابخانه هايSydney ، Ohio ، Congress
و ...به طور مستقيم جستجو و وارد بخش تدوين مي شود و نيازي به  ISOگرفتن و عبور از مراحل ذخيره و
فراخواني نيست.
فهرست نویسی جامع
همه امکانات ف هرستنويسي در اين بخش به طور متمرکز وجود دارد و از ورود و خروج هاي پي درپي از صفحات
جلوگيري ميکند .تمام مدارکي که چرخه سفارشات را طي کرده اند و خريداري شده اند  ،مدارکي که در بخش
تدوين وجود دارند(چه به تدوين فرستاده شده باشند  ،چه از طريق  isoوارد شده باشند و چه با پروتکلZ39.50
به صورت  Onlineدر "از تدوين" قرار گرفته باشند) و يا مدارکي که توسط کاربران ديگر که فاقد مجوز ويرايش
مدارک هستند براي ويرايش فرستاده شده اند  ،همگي در اين محيط مديريت شده و به پايگاه اصلي وارد مي
شوند .در اين محيط ام کان حذف ،ويرايش ،کپي ،تجميع و انتقال مدارک به کاربر ديگر وجود دارد .همچنين
جستجو بر اساس کاربراني که مالک مدارک تدويني هستند ويا درخواست ويرايش داده اند ،انجام مي شود .در اين
محيط براي سهولت فهرست نويسي و جستجوي مدارک جهت جلوگيري از ورود اطالعات مدارک تکراري (هر
چند خود نرم افزار از ورود اطالعات مدارک با عنوان و شماره راهنماي تکراري جلوگيري مي کند) امکان انجام
کاملترين جستجو نيز وجود دارد.

ورود اطالعات نشریات )(Serial Administration
نشرياتي که به صورت پيايند يا دوره اي منتشر مي شوند  ،آگاهي از موجودي و کسر ي مجموعه ،براي پيگيري و
سفارشات و همچنين مديريت بخش امانت آن در يک مجموعه کتابخانه اي ،ضروري است .در اين راستا در برنامه
کتابخانه  ،سيستم مديريت کاردکس الکترونيکي راه اندازي شده که طي آن ،کليه عمليات مربوط به ورود اطالعات،
جزئيات هر شماره و نحوه پيگيري آنه ا ،همچنين نحوه تهيه نسخه آرشيو شده و مشخص کردن روش تهيه و
قيمت آنها در يک محيط ساده و جامع قابل پياده سازي است .همچنين گزارشات مربوط به نشريات که در کتابخانه
ها از اهميت خاصي برخوردار است ،در سيستم گزارشات برنامه به طور مفصل همراه با انواع فيلترهاي مورد نياز،
لحاظ شده است.
آماده سازي
آماده سازي يکي از فعاليت هاي هر کتابخانه در بخش خدمات فني است ،که طي آن برچسب هاي عطف و بارکد
کتابها ،برگه اعالم زمان بازگشت،کارت و جيب کتاب تهيه شده و به آنها الصاق ميگردد .در برنامه مديريت کتابخانه
آريان به دليل اينکه راهکارهاي متفاوتي براي آگاهي کاربر از زمان بازگشت کتاب و اطالع رساني از همه فعاليت
هاي چرخه مدارکي کاربر ،مانند ارسال  Emailو اختصاص نام کاربري و کلمه عبور جهت ورود به برنامه و مشاهده
پروفايل امانتي خود ،همچنين چاپ رسيد براي کاربر و ،...کتابخانه ها را از نياز به انجام بسياري از کارهاي مربوط
به اين بخش مثل چاپ کارت و برگه و جيب کتاب بي نياز مي کند .الزم به ذکر است تمام اين موارد در نرم افزار
مديريت کتابخانه آريان پيش بيني شده است .امکان آماده سازي به دو صورت دسته اي و يا موردي و براساس
شماره ثبت ،شماره رکورد و رده بندي منابع از خصوصيات ويژه اين نرم افزار است .از خصوصيات اين بخش:
 طراحي و ثبت قالب هاي چاپي مدارک مربوط به منابع (اين مدارک شامل برگة مدرک ،برچسب عطف،
رفبرگه ،برگههاي عنوان ،موضوع ،پديدآورنده و غيره هستند)
 انجام تنظيمات چاپ
 چاپ رده و فهرست برگه به ازاي اطالعات موجود در محل هاي نگهداري متفاوت
 ذخيره فهرست آماده شده براي آماده سازي
 فراخواني فهرست ذخيره شده
 ثابت نگاه داشتن طول بارکد در صورت تفاوت در تعداد ارقام شماره ثبت
 تنظيمات وجود يا عدم وجود عنوان مدرک و محل نگهداري آن در چاپ بارکد

زیرسيستم چرخه مدارک
)(Library Circulation Desk

رزرو و امانت

چرخه مدارک ،فرايندي است که به واسطه آن کتابخانه مي تواند مدارک خود را در اختيار اعضا آن قرار دهد .در
زير سيستم چرخه مدارک کتابخانه آريان ،امکان امانت ،عودت ،رزرو  ،تمديد و  ...مدارک و حتي رزرو و تمديد
توسط خود کاربر نيز ميسر شده است .برخي از قابليتهاي زيرسيستم چرخه مدارک نرم افزار مديريت کتابخانه
آريان در ذيل آمده است:
 امانت مدرک و ثبت تاريخ برگشت براي آن
 انواع امانت :موقت (سالني) ،کوتاه مدت ،عادي ،بلند مدت و بين کتابخانه اي
 شناسايي عضو امانتگيرنده توسط بارکد ،RFID TAG ،کارت ملي و يا کارت عضويت
 نمايش فهرست مدارک در امانت عضو
 کنترل تعداد مدارک دريافتي مجاز
 کنترل امکان امانت دهي مدرک مورد نظر امانتگيرنده به وي بر اساس مشخصات مدرک مورد نظر و نوع
عضويت
 تعيين زمان پايان امانت (زمان برگشت) هنگام امانت يا تمديد مدرک براساس نوع مدرک و نوع امانت
 جلوگيري از ثبت امانت و اعالم پيغام هشدار در صورتيکه بدهي عضو به حد مشخصي (که قابل تنظيم
است) رسيده باشد
 امکان استفاده از  Automatic SMSو  Automatic Email Alertو  Telegram Botدر اعالم
تاخيرات ،اعالم بدهي ،اعالم بازگشت مدرک درخواستي و...

 امکان رؤيت وضعيت حساب عضو هنگام امانت
 امکان تمديد امانت مدرک در صورت نداشتن رزرو توسط خود کاربر
 امکان تعيين پيش شرط براي تمديد مدرک
 داشتن زمان مجاز باقيمانده از امانت جهت تمديد مدرک
 امکان تمديد مدرک در صورت تخصيص مجوز به آن به صورت  onlineبا پيش فرض :عدم رزرو آن
مدرک توسط کاربر ديگر
 مديريت تنظيمات ميز امانت
 ارائه خدمات تحويل موقت
 تعريف گروه کاربري و نسبت دادن يک کاربر به يک گروه
 ثبت /تغيير تنظيمات مربوط به قوانين سيستمها مانند مبلغ جريمة ديرکرد به ازاي يک روز براي يک
مدرک،
 ارتباط الکترونيکي با اعضاء
 ايجاد قالب متن ديرکرد توسط کاربر سطح باال
 ارسال نامة الکترونيکي براي امانت هاي نزديک به ديرکرد و يا رزروهاي نزديک به تحويل
 ابطال جريمه توسط کاربر مجاز
 آگاه سازي کاربر در صورت تأخير بيش از حد مجاز
 ارتباط بين فرآيندهاي امانت و بازگشت با سياهه برداري
 ثبت دريافت هاي مالي سيستم امانات (جريمة اعضاء)
 اعالم پيغام به کاربر ميز امانت هنگام امانت يک مدرک ،در صورت وجود رزرو براي آن مدرک
 امکان بازگشت مدرک و به روزرساني وضعيت آن به موجود

 ثبت تأخير در سابقة عضو
 امکان رزرو يک مدرک توسط خود کاربر و يا ميز امانت به صورت online
 امکان لغو رزرو توسط خود کاربر و يا ميز امانت
 تنظيمات امانت مخصوص گروه
 ايجاد محدوديت زماني و مکاني و محدوديت مدارک در صورت لزوم
 عدم نياز به وارد کردن شمارة شناسايي عضو براي امانت گرفتن چندين مدرک بهطور هم زمان
 محاسبة متفاوت ميزان جريمه براي گروههاي مختلف
 نمايش فهرست مدارک امانت داده شده و رزروي هر عضو
 کنترل امانت دهي نشريات و پاياننامهها و ساير منابع خاص فقط در داخل سالن مطالعه
 مشاهده اطالعات مربوط به امانت  ،رزرو يک مدرک و زمان بازگشت آن در نتايج جستجو
 ارسال درخواست امانت براي سيستم قفسه بسته و يا مخازني که از ميز امانت فاصله دارند
 مشاهده فهرست مدارک درخواست داده شده توسط کاربر براي آگاهي از زمان تحويل توسط خود کاربر
 پشتيباني از عمليات امانت و رزرو بين کتابخانهاي
 کنترل امانتدهي نشريات و پاياننامه ها و ساير منابع خاص فقط در داخل سالن مطالعه
 رؤيت اسامي و ترتيب اعضاي رزروکنندة يک نوع مدرک
 پشتيباني از امانت هاي مختلف نظير داخل سالن و بيرون از کتابخانه
 امکان مشاهدة فهرست رزرو هنگام تمديد امانت
 ثبت تاريخ برگشت براي اقالمي که به منظور انجام خدمات ،تغيير وضعيت ميدهند
 مديريت درخواستهاي امانت و حذف برخي از آنها توسط کاربر مجاز
 پخش صوتي شماره در خواست مدارک آماده امانت به صورت اتوماتيک

 صدور فيش براي دريافت بدهي
 مشخص کردن کتابهاي در دست امانت در سياهه رف خواني
 ايجاد قوانين متفاوت امانتي در کتابخانه هاي اقماري

زیرسيستم دیجيتال سازي مدارک
()Library Digitalization System

دیجيتال سازي

در نرم افزار کتابخانه مديريت کتابخانه آريان اين امکان در نظر گرفته شده است که فايل هاي مختلفي تحت
عنوان نسخه ديجيتال ايجاد و يا به سيستم اضافه گردد .اين فايل ها مي توانند فرمت هاي مختلفي داشته باشند
که عمومي ترين آنها  ) portable document format ( PDFمي باشد .هر چند نرم افزار مديريت کتابخانه
آريان از انواع فرمت هاي مختلف فايلها ( )... ،Map ،Text ،Video ،Audioپشتيباني مي کند .پس از مشخص
کردن سرور مربوطه اطالعات نسخه ديجيتال در قالب فايل هاي جداگانه به آن افزوده مي گردد .الزم به ذکر
است برخي مراحل ديجيتال سازي ،در ساعات شب که بار روي سيستم در حداقل مي باشد يا ساعاتي که مدير
سيستم تعيين مي نمايد صورت مي پذيرد و نسخه ديجيتال پس از آن قابل دسترس خواهد بود.
مدارک ديجيتال شده به صورت تکي و يا دسته اي قابل اضافه شدن به نرم افزار هستند و امکان مشاهده ليست
مدارک ديجيتال شده بر اساس زمان ديجيتال شدن وجود دارد .مرورگر نمايش نسخه ديجيتال  ،فايل هاي اضافه
شده به نسخه ديجيتال را به صورت  BOOkMarkو  HyperLinkنمايش مي دهد .جستجو در مدارک ديجيتال
عالوه بر محيط جداگانه اي که براي آن طراحي شده است  ،به صورت واژه اي در مرورگر نيز وجود دارد و نتايج
جستجو بر اساس تعداد تکرار واژه و صفحه اي که واژه در آن تکرار شده است ،نمايش داده مي شود که با کليک
بر روي آنها به صفحه مورد نظر وارد مي شويد .بزرگنمايي و کوچک نمايي بر اساس درصد ،تورق و پيمايش صفحه
به صفحه و يا پرش به صفحه موردنظر ،نمايش  ، FullScreenمخفي کردن نتايج جستجو و ..از خصوصيات مرورگر
مديريت کتابخانه آريان است.
مدیریت هوشند نسخ دیجيتال

از آنجاييکه در نمايش و ذخيره فايل هاي ديجيتال همواره بحث رعايت حق مولف مخصوصا براي کتب و پاياننامهها
مطرح است ،نرم افزار تحت وب مديريت کتابخانه آريان با طراحي بخش مديريت دسترسي منابع ديجيتال ،نمايش
و ذخيره و دانلود اين منابع را تحت کنترل درآورده است ،Watermark .آدرس و  IPجايگاه کاربر در حال
استفاده ،در پس زمينه همه صفحات فايل ديجيتال شده از اولين تمهيدات در نظر گرفته شده در راستاي اين مهم

است .سطوح دسترسي و مجوزهاي فعاليتها در اين برنامه ،بر اساس گروههاي کاربران تعريف مي شود .هر گروه بر
اساس درصدهاي تعيين شده براي مشاهده و دانلود نسخه ديجيتال ،اجازه مشاهده و ذخيره مييابد.

مدیریت کتابخانه
)(Administration Library Management

مدیریت پایگاهها

 تعريف پايگاه جديد و ويرايش ساختار آن
 تنظيمات سرويس جستجو
 تنظيم ترتيب نمايش پايگاهها و فيلدهاي مربوط به آن
 طراحي فرم هاي ورود اطالعات
 تعريف نگاشت ورود اطالعات و ويرايش آن
مدیریت گروه ها
 تعيين اعضاي گروه
 تعيين حداکثر سطح دسترسي براي گروه
 ايجاد محدوديت زماني و مکاني و محدوديت مدارک در صورت لزوم
 تنظيمات امانت مخصوص گروه
 ايجاد پيام امنيتي جهت تغيير کلمه عبور
 تعيين مدير براي گروه ها

مدیریت کاربران
 اضافه نمودن کاربر
 رسيدگي به درخواست هاي عضويت
 جستجوي پيشرفته کاربران

 مشاهده کاربران در حال کار
 مديريت ارسال  emailبراي گروه ها و کاربران
 سابقه ورود کاربران
 ورود اطالعات از ساير سيستم ها
 ثبت بدهي ها و محاسبه جرايم
 تنظيمات چاپ بارکد اعضا
 تنظيمات چاپ کارت عضويت

مدیریت تنظيمات و پيکربندي

 تنظيم متن زبان سيستم
 مديريت محل هاي نگهداري  ،چارت سازماني و سيستم هاي درخواست امانت
 مديريت ارتباط بين چارت سازماني و محل هاي نگهداري
 تنظيم پارامترهاي سيستم
 تظيمات ورود به سيستم ،تقويم سيستم،email ،کلمه عبور...
 مديريت بانکهاي اطالعاتي
 تنظيم ترتيب محل هاي نگهداري
 مديريت پارامترهاي سيستم
مدیریت چاپ
 تنظيمات گزارشات پويا
 تنظيمات چاپ فهرستبرگه
 تنظيمات چاپ انواع بارکد

امکانات عمومی و خدمات اعضا
)(Users Management

از اولين و مهمترين امکانات کاربران سيستم هاي اطالعاتي ،استفاده از روش هاي مختلف جستجو و ارتباط آن با
بخش هاي مختلف برنامه است  .در اين نرم افزار که تحت وب ارائه مي شود ،هر کاربر صرفنظر از اينکه مهمان
است يا عضو کتابخانه ،امکانات جستجو در اختيارش قرار داده مي شود.
انواع جستجو()Searching
با افزايش روز افزون حجم اطالعات در دنياي اطالعات و ورود آن به يک نرم افزار کتابخانه اي  ،نظام جستجو و
بازيابي کارآمد اطالعات ،هدف اصلي هر نظام اطالعاتي محسوب مي شود .در راستاي اين مهم ،نرم افزار مديريت
کتابخانه آريان محيط هاي جستجوي متفاوتي بنا به نياز کا ربران طراحي کرده که در آنها سرعت و سهولت بازيابي
منابع اولين و مهمترين نکته بوده است .روشهاي گوناگون اين امکان را فراهم مي آورد تا کاربران بتواند با هرگونه
اطالعات مرتبط با منبع مورد نظر خود ،آنرا بيابند.
الف -جستجوي سریع
در جستجوي سريع از سريعترين راهکار جستجو استفاده شده است به اين نحو که در آن از موتور جستجوي
مديريت کتابخانه آريان  ،که داراي سيستمي مشابه موتورهاي جستجوي پيشرفته گوگل يا ياهو مي باشد بهره
گرفته شده است .اين سيستم جستجو مبتني بر " "Tabاست و به کاربر کمک مي کند تا نتايج جستجوهاي خود
را در زب انه هاي جداگانه بررسي يا مقايسه نمايد.
در زبانه انتخاب محلها مي توانيد جستجو را محدود به محلهاي خاصي نماييد .به عنوان مثال مي توانيد تعيين
نماييد که عمليات جستجو تنها در بين مدارک موجود در کدام کتابخانه اقماري صورت پذيرد.
زبانه انتخاب پايگاه براي تعيين پايگاه هاي جستجو در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال مي توانيد تعيين
نماييد تنها مدارک موجود در پايگاه کتابهاي فارسي و پايان نامه هاي کارشناسي ارشد جستجو گردد.
فيلدهايي قابل انتخاب براي جستجوي سريع عبارتند از عنوان ( ،)Titleنويسنده ( ،)Authorموضوع (،)Subject
شابک ( )ISBNو آزاد ( .) Allاين فيلدها توسط سرپرست سيستم قابل افزايش است .در بين فيلدهاي ذکر شده،
آزاد ( ) Allبه معني تمام فيلدهاي اطالعاتي مدارک است.

الزم به ذکر است بسته به مجموعه پايگاه انتخاب شده براي جستجو ،فيلدهاي قابل انتخاب تغيير مي يابد .به
عنوان مثال در نظر بگيريد مدارک پايگاه کتابهاي فارسي شامل تمامي فيلدهاي عنوان ،نويسنده ،موضوع و شابک
باشد ولي پايگاه سي دي هاي آموزشي فقط داراي فيلدهاي عنوان و موضوع باشد ،در چنين حالتي اگر شما هر دو
پايگاه را براي جستجو انتخاب نماييد فيلد نويسنده و شابک از فهرست فيلدهاي قابل انتخاب خارج مي گردد.
به عبارت ديگر به عنوان يک قانون مي توان بيان نمود در هنگام انتخاب چند پايگاه براي جستجو ،اشتراک
فيلدهاي موجود در آنها قابل انتخاب مي باشد .واضح است که در تمامي شرايط ،فيلد آزاد قابل انتخاب است.
هنگام وارد نمودن عبارت جستج و ،سيستم به طور هوشمند کلماتي را که در مدارک به کار رفته اند را نمايش
ميدهد و شما مي توانيد آنها را انتخاب نماييد .در محيط جستجوي سريع ،همچنين امکان ورود به جستجوهاي
ديگر (ساده و پيشرفته) نيز وجود دارد.
در جستجوي سريع ،به دليل پياده شدن فرايند  Indexingبر روي آن  ،فرايند جستجو به صورت  Onlineانجام
مي شود و قدرت بازيابي منابع در آن نسبت به بقيه روشهاي جستجو باالتر است.
پنجره نمايش نتايج جستجو در تمامي روشهاي جستجو مورد استفاده قرار مي گيرد اين صفحه از دو بخش نوار
ابزار و اطالعات مدارک يافت شده ،تشکيل شده ا ست .در شکل مشاهده مي شود که اطالعات هر مدرک نيز داراي
يک نوار ابزار مخصوص خود مي باشد .قابليتهاي اين نوار ابزار بسته به سطح کاربري استفاده کنندگان متفاوت
مي باشد.نوار ابزار پنجره نمايش نتايج جستجو ،امکانات زير را در اختيار کاربران قرار مي دهد .اين امکانات به سطح
دسترسي کاربر بستگي ندارد و در همه موارد ثابت است.

ب-جستجوي ساده
جستجوي ساده همانند جستجوي سريع اين امکان را فراهم مي آورد که بر روي فيلدهاي مشخصي جستجو
نماييد .جستجوي ساده و جستجوي سريع داراي تفاوتهايي نيز مي باشند .در جستجوي ساده مي توان تعيين
شرايط بيشتري را براي موقعيت قرار گرفتن عبارت جستجو تعيين نمود.
 شامل عبارت  : ...انتخاب اين گزينه باعث مي گردد تا تمام مدارکي که به هر نحو عبارت جستجو ،در فيلد
جستجوي آنها به کار رفته يافت شوند.
 شروع شونده با عبارت  : ...با انتخاب اين گزينه مي توانيد تعيين نماييد تنها مدارکي که عبارت جستجو
در ابتداي فيلد جستجوي آنها به کار رفته ،يافت شوند.

 قسمتي برابر :انتخاب اين گزينه موجب مي گردد عبارت جستجو به عنوان يک واحد مستقل مورد جستجو
قرار گيرد.
 برابر عبارت  : ...اين گزينه موجب مي گردد تا تنها مدارکي يافت شوند که فيلد جستجوي آنها دقيقا برابر
عبارت جستجو باشد .اين گزينه معموال هنگامي به کار مي رود که شما عنوان يا نويسنده مدرک مورد
نظر خود را به صورت دقيق ميدانيد.
ج -جستجوي پيشرفته
جستجوي پيشرفته اين امکان را براي کاربران فراهم مي آورد تا براي يافتن مدارک مورد نظر خود ،از ترکيب
منطقي بر روي عبارتهاي جستجو با استفاده از عملگرهاي متعدد استفاده نماييد.

بقيه امکانات عمومی:
امکانات عمومي نرم افزار مديريت کتابخانه آريان از سوي مديران سيستم قابل مديريت است و مدير مي تواند
قسمت و يا تمامي آنها را به کاربران اختصاص دهند .هرکاربر مي تواند پيش از عضويت در کتابخانه از نرم افزار
مديريت کتابخانه آريان در هر مرکزي درخواست عضويت نمايد که در اين مرحله با پر کردن اطالعات شخصي و
ارائه  Emailبه عنوان عضو مجازي شناخته مي شود و مي تواند با نام کاربري و کلمه عبور خود از امکانات يک
کاربر مجازي مثل جستجو ،مشاهده درصدي از نسخ ديجيتال ،مشاهده تازه هاي مدارک و ...استفاده کند .اما در
صورت نياز به خدمات بيشتر از سوي کتابخانه ،درخواست خدمات مي نمايد و اطالعات مورد نياز کتابخانه را وارد
کرده و در صورت تاييد مسئولين ،عضو کتابخانه مي شود و در گروهي از گروهبندي نرم افزار قرار ميگيرد.
همچنين کاربران مي توانند اطالعات شخصي خود را ويرايش کنند و يا نمايش صفحات برنامه را با نماد گرافيکي
مدنظر خود هماهنگ کنند .تغيير رمز عبور و يا فراموشي رمز عبور از مواردي است که اطالعات مربوط به آن به
 Emailکاربر ارسال ميشود.
از جمله امکانات ديگر اين بخش مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 تغيير رمزعبور براي کاربران ،توسط خود آنها
 مشاهده کارکردهاي اعضاء توسط خود عضو
 تمديد مدرک به صورت  onlineتوسط خود عضو

 رزرو مدرک به صورت  onlineتوسط خود عضو
 ارسال درخواست امانت توسط کاربر براي کتابخانههايي که مخزن کتاب با ميز امانت فاصله دارد يا از نوع
قفسه بسته ميباشند.
 مشاهده ديرکردها ،مدارک امانتي و رززوهاي يک کاربر توسط خود کاربر
 ارسال اطالعات مورد عالقه کاربر نظير وجود کتابهاي جديد در کتابخانه ،برگزاري دورهها و نمايشگاهها
و  ...به کاربر به صورت اتوماتيک
 ايجاد کتابخانه شخصي براي هر عضو و امکان اضافه کردن و يا حذف يک مدرک به اين کتابخانه توسط
کاربر
 نمايش عناوين پربازديد شامل پربيننده ترين کتب در بين کاربران (آگاهي رساني جاري)
 ارسال خبرنامه و استفاده از سرويس هاي خبر رساني مانند ( RSSآگاهي رساني جاري)
 نمايش پيغام هاي مديريت به کاربران
 مشاهده کليه صفحات منبع ديجيتال
 معرفي موضوعات مورد عالقه کاربر به سيستم
 ارسال منابع مرتبط به موضوعات مورد نظر کاربر به آدرس پست الکترونيکي او
 ايجاد پروفايل هاي شخصي براي کاربران
 ويرايش پروفايل شخصي توسط کاربران
 شناسايي اعضاء و کنترل سطوح دسترسي آنها از طريق پايگاه اطالعرساني الکترونيکي کتابخانه
 صدور فيش بدهي براي اعضا
 ارسال  Emailبه کاربران ( متن دلخواه  /نام کاربري و کلمه عبور)
 ورود اطالعات کاربران از ساير سيستمها

 پرسش از کتابدار
 اخبار
 نمايش وضعيت مدارک امانتي و رزروي
 نمايش وضعيت مدارک تحويلي (تحويل موقت)

گزارشات و آمار
)(Reports & Statistics

اعمال مديريت صحيح و کارآمد در کتابخانه بدون اطالع از موجودي بخش هاي مختلف آن و آگاهي از فعاليت
هاي انجام شده در آن بخش ها ممکن نيست .گزارش گيري ،از مهمترين فعاليتها ي هرکتابخانه است که در نرم
افزار مديريت کتابخانه آريان به آن توجه ويژه اي شده است .آمار و گزارشات در اين نرم افزار به دو دسته آمار و
گزارشات ثابت و آمار و گزارشات پويا تقيسم بندي مي شوند .در دسته آمار و گزارشات ثابت ،آمار و گزارشات
متداول در يک کتابخانه قرار گرفته است .اين آمار و گزارشات به گونه اي در سيستم تعبيه شده است که به
سادگي بدون اعمال پارامترهاي زياد  ،مي توان آمار و گزارش مورد نظر را تهيه نمود .از اين دسته از آمار و گزارشات
ميتوان به گزارش موجودي  ،آمار و گزارش عملکرد کاربران اشاره نمود .وقتي مدير براي شرايط ويژه مي خواهد
آمار و گزارشي تهيه نمايد و اين آمار و گزارش از قبل در سيستم تعبيه نشده است ،آمار و گزارشات پويا بکار مي
رود .با استفاده از گزارشات پويا اين امکان براي مديران سيستم فراهم مي شود که به هر آمار و گزارش با هر
فرمتي که مي خواهند دست يابند.
بعضي از قابليتهاي زيرسيستم آمار و گزارش گيري نرم افزار مديريت کتابخانه آريان در ذيل آمده است:
 گزارش موجودي انواع مدارک به تفکيک محلهاي نگهداري
 گزارشي فهرستي و آمار عملکرد بر روي انواع مدارک به تفکيک محلهاي نگهداري
 آمار مدارکي با وضعيتهاي موجود ،امانت ،نامعلوم ،رزرو ،در حال فهرستنويسي ،در حال صحافي ،صحافي
شده،تحويل موقت ،در حال آماده سازي ،در حال تکثير ،مبادله ،انتقالي ،مطالعه در سالن ،استفاده در
محل
 تعدادکل نسخ در مقايسه با تعداد نسخه ها در محل هاي نگهداري مختلف
 محدود سازي از طريق تاريخ بررسي

 گزارش فهرست نسخه ها و مدارک
 گزارش فهرستي و آماري کليه کاربران
 گزارش فهرست مدارک پرطرفدار
 گزارش تازه هاي مدرک يا نسخ
 گزارش آماري و فهرستي چرخه مدارک و کاربران
 آمار منابع ديجيتالي
 محدود سازي از طريق نوع مدرک ،محل هاي نگهداري ،وضعيت هاي متفاوت مدارک ،تاريخ
 تهيه خروجي  excelاز هر گزارش مورد نظر
 کارکرد ميز امانت
 اعضاء به تفکيک سن ،مقطع تحصيلي ،جنسيت و ...
 سياهه کارکردهاي يک مدرک
 سياهه کارکردهاي يک گروه
 سياهه مدارک امانتي و بازگشتي و ..
 محدود سازي ازطريق شماره عضويت ،نوع مدرک ،شماره مدرک و ...
 آمار فعاليت کاربران بخشهاي فهرست نويسي ،سياهه برداري ،چرخه مدارک
 محدودسازي آمار و گزارشات ازطريق نام کاربر ،تاريخ فعاليت
 ذخيره سازي نتايج آمار و گزارش در سرور و بازيابي آن با استفاده از امکان کتابخانه من
 انتحاب فيلدهاي خروجي و طراحي شکل ظاهري خروجي در گزارشات پويا
 گرفتن گزارشات مديريتي بر اساس عملکرد اعضاء  ،محل نگهداري و تاريخ

 گزارشگيري از درخواستهاي سفارش مدارک به صورت آماري (بر اساس فراواني ،تاريخ ثبت درخواست،
نوع مدرک درخواستي و)...
 گزارشگيري از سفارشها در بازههاي تاريخي مختلف
 وجود گزارشهاي متنوع و دستهبندي شده براي مشخص کردن اقالم ثبت شده ،تعداد و نوع آنها
 گزارش گيري از منابع کتابخانه بر حسب ميزان درخواست و ساير پارامترهاي آماري
 گزارش گيري از اقالم آرشيو/صحافي/وجين/انبارشده/ساير (مانند مفقود شده)
 گزارش گيري کامل از کسري ها و موجو دي ها بر اساس انواع فيلترهاي قيمت ،نوع تهيه ،محل نگهداري،
بازه تاريخي و ...
 گزارش گيري از اعضاء براي تهية اطالعات مختلف
 گرفتن گزارش از وضعيتهاي مختلف اعتبار براي کاربر (به عنوان نمونه 15 ،روز مانده به اتمام)
 تغيير و شخصيسازي گزارشهاي سيستم در حد امکان و دستهبندي بر اساس تاريخ ،نوع عضويت،
جنسيت ،رده هاي سني ،شغل و ساير مشخصات ثبتنامي
 گزارشگيري از امانتهايي که داراي ديرکرد مشخصي هستند
 تغيير قالب و شخصيسازي گزارشها
 دريافت آمار عملکرد يک کتاب و يا يک سري ازکتابها و آمارتعداد مدارک دريافتي دررده هاي مختلف
موضوعي
 گزارش گيري از تازههاي کتاب
 دريافت خروجي از دفتر ثبت
 مشخص شدن تعداد مدارک براساس کودکان ،کتب فارسي ،غير فارسي ،لوح فشرده و...
 گزارش دهي وجود شماره ثبت هاي تکراري در يک فهرست به کاربر

 گزارش گيري از پرداخت هاي مالي اعضا
 نمايش تعدادکل نسخ در مقايسه با تعداد نسخهها در محلهاي نگهداري مختلف
 گزارش وضعيت کنوني مدارک(صحافي  ،وجين و )...
 گزارش فهرست کاربران درخواست دهنده رزرو منابع
 ذخيره نتايج گزارشات در پروفايل شخصي گزارش گيرنده ،در صورت وجود تعداد بيش از حد مشخص
 نمايش زمان گزارش گيري به کاربران و مدت زمان طي شده براي به پايان رسيدن گزارشات حجيم

فن آوري RFID
)(Radio Frequency Identification

با توجه به شناخت عمومي که نسبت به فن آوري ) Radio Frequency Identification(RFIDو کاربردها
و برترهاي آن در ميان مديران و تصميم گيرندگان در کتابخانه ها و مراکز اسناد بوجود آمده است ،اين شرکت راه
اندازي و ارائه خدمات  RFIDرا نيز بر روي سامانه مهيا نموده است .اين خدمات شامل طراحي ،توليد ،نصب و راه
اندازي تجهيزات ،واسط نرم افزاري مي باشد.
استفاده از فن آوري  RFIDعمدتاٌ در کتابخانه هاي بزرگ با گردش عمليات باال موجب ارائه خدمات با کيفيت با ال
به مشتريان و بهبود فرآيندهاي کتابداري مي گردد که در نتيجه موجب صرفه جويي کالن مي گردد.
عموما سيستم هاي  RFIDاز  2قسمت تشکيل مي شوند:
Reader 
Tags 
بدين صورت که دستگاه  Readerدائما يا به درخواست کاربر امواج راديوي را در محدوده نسبتا کوچکي منتشر
مي کند ،وقتي که يک تگ در ميدان الکترومغناطيسي که توسط  Readerايجاد شده است قرار مي گيرد ،تراشه
بسيار ريز  RFIDکه در درون تگ قرار دارد را فعال کرده و اين تراشه اطالعات ذخيره شده در تگ را در اختيار
دستگاه  Readerقرار مي دهد و اين اطالعات براي پردازش در اختيار نرم افزار مديريت کتابخانه آريان قرار مي
گيرد.
فرآيندهاي اتوماسيون کتابخانه با سيستم : RFID
ثبت کتاب يا مدرک :که شامل نصب تگ ،نوشتن اطالعات کتاب در تگ مربوطه و ثبت در نرم افزار مديريت
کتابخانه آريان مي باشد .امانت گيري و بازگشت اتوماتيک :که توسط کيوسک هاي مخصوص انجام ميشود .بدين
صورت که کاربر با قرار دادن همزمان کتاب و کارت عضويت خود کتاب را امانت گرفته يا ياز مي گرداند .در انتها
براي کاربر يک رسيد چاپ شده و در صورت امانت کتاب از سياهه مخزن خارج و در صورت بازگشت کتاب به
سياهه مخزن اضافه مي گردد.

رف خواني :که توسط دستگاه  RFID Readerدستي ) (Handheldبه وسيله کاربران کتابخانه صورت مي پذيرد
کنترل ورود و خروج :اين درگاههاي امنيتي در درب هاي ورودي و خروجي کتابخانه قرار مي گيرند و خروج غير
مجاز اسناد و کتاب ها را کنترل مي نمايند.

دلانگيزسازي کتابخانه
در فضاي دیجيتال

دل انگيزسازي کتابخانه در فضاي دیجيتال
همگام با ساير فعاليتهاي اشاره شده ،اين شرکت با پياده سازي زيرسيستم هاي کاربردي تلفن همراه از طريق
واسطهاي شبکههاي اجتماعي در مديريت کتابخانه آريان و انجام بررسيهاي الزم ،راه حلهاي مناسب جهت
ترقيب کاربران در تعامل با اطالعات و کتابخانه پيش بيني نموده است .اين زيرسيستم که تمامي امکانات حوزه
درخواست امانت ،رزرو ،تمديد و تورق منابع ديجيتال را در محيط تعاملي تلفن همراه هوشمند فراهم ميکند به
کاربران مجاز اين امکان را مي دهد تا در هر زمان و مکان از خدمات کتابخانه بهرهمند گردند اين خدمات در دو
حوزه ذيل مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد:
 -1زيرسيستم امانت
تمامي  Notificationها به کاربر در باب تاخير ،تمديد ،رسيدن عنصر رزرو شده و حتي پرداخت بدهي
از درگاه تعاملي تلفن همراه قابل اجرا و پياده سازي ميباشد.
 -2زيرسيستم منابع ديجيتال
اين زيرسيستم با توجه به حجم انبوهي از منابع امکان دسترسي از طريق تلفن هوشمند را براي تورق
منابع ديجي تال فراهم مي نمايد.

