
 رسانی فراکاوش درباره سامانه جامع کتابداری و اطالع

کتابداری کاوش از يک سو و  -است که بر اساس مجموعه نرم افزارهای تحقيقاتی  0.2اطالع رسانی کاوش تحت وب  -فراکاوش؛ سيستم تحقيقاتی 

  .آمريکا طراحی و ارايه شده استاز سوی ديگر براساس الگوريتم های جستجو و بازيابی اطالعات در سايت کتابخانه کنگره 

 
 ورود و خروج کاربر 

شويد. هنگامی که کاربری بخواهد کلمه عبور خود را تغيير افزار میدر اين بخش بعد از وارد کردن نام کاربری، کلمه عبور و کدامنيتی وارد نرم

يير تواند کلمه عبور را تغکليک کردن بر روی نام کاربری خود میدهد، کافی است ابتدا با نام کاربری خود وارد نرم افزار فراکاوش شود سپس با 

  .دهد

ايد با مدير سايت هماهنگ کنيد تا کلمه عبور شما را پاک کند و برای کلمه عبور جديد شما با همان نکته: چنانچه کلمه عبور خود را فراموش کرده

د سپس با کليک کردن بر روی نام کاربری خود کلمه عبور را خالی گذاشته و کلمه شويافزار فراکاوش مینام کاربری و بدون کلمه عبور وارد نرم

  .کنيدعبور جديد را وارد می

 
 تغییر زبان 

توانيد باکليک کردن برروی گزينه تغيير زبان در برای تغيير زبان می .افزار کاوش به سه زبان فارسی، عربی و انگليسی ترجمه شده استنرم

  .در صورت داشتن دسترسی های الزم از قسمت کنترل های مديريتی و در قسمت بان ،زبان برنامه را تغيير دهيد باالی صفحه ويا

 
 رویکردهای جستجو 

های اطالعاتی در اختيار کاربران قرار داده تا بسته به نياز، با استفاده از رويکرد مناسب افزار فراکاوش، پنج روش جستجو را در پايگاهنرم

اين پنج روش به ترتيب : جستجوی ساده،جستجوی برگه دان،جستجوی عبارت،جستجوی پيشرفته و  .ت مورد نظر خود را بدست آورنداطالعا

  .ترکيبی ،جستجوی گوگلی است

 
 جستجوی ساده 

امکان بازيابی آنها وجود  ايد،های مدارک که وارد فراکاوش نمودهدر اين روش با دانستن يک واژه از مجموعه اطالعات موجود در فهرست برگه

زی تواند برای مرکتوانيد در چندين پايگاه بصورت همزمان جستجو نماييد. اين پايگاه میها شما میدارد. قابل ذکر است که در تمامی انواع جستجو

يت اين روش سهولت کاربری آن های ديگری قرار ندارد. مزايد و يا برای ديگر مراکزی که بر روی سرورباشد که شما به سرور آن متصل شده

برای جستجو با اين روش ابتدا واژه مورد نظر را در محل ورود اطالعات تايپ نماييد  .پذيردبوده و جستجو در بانک واژگان مدارک صورت می

شوند که داده مینمايش  (Tag Format) و سپس نحوه نمايش اطالعات يافته شده را تعيين کنيد. اطالعات بطور پيش فرض، بصورت خالصه

توان آنها را بصورت اطالعات کامل يا اطالعات برچسبی و يا جدولی نيز مشاهده نمود. برای تعيين تعداد نمايش مدارک يافت درصورت نياز می

تجو بپردازيد را هايی را که مايل هستيد در آنها به جستوانيد پايگاهسپس می .شده در هر صفحه از ليست، تعداد مورد نظر خود را مشخص کنيد



های مراکز ديگر نيز به هايی که در مرکز شما هستند، بر روی پايگاهانتخاب کنيد. فراکاوش اين امکان را به شما می دهد كه عالوه بر پايگاه

طالعات تايپ در انتها برای شروع عمليات کليد جستجو را فشار دهيد. مثالً درصورتيکه واژه مطهری را در محل ورود ا .جستجو بپردازيد

  .شود را نمايش خواهد دادنماييد،فراکاوش کليه مدارکی که در آنها کلمه مطهری يافت می

 

 جستجوی برگه دان 
ن مورد داها و مراکز اسناد است. در اين روش کليه مدارکی که برگهدان مدارک، رايج ترين و سريع ترين نوع جستجو در کتابخانهجستجو در برگه

دان های رايج در گردند. پس از بازيابی طبيعتاّ نظير آنچه در برگهشود، جستجو و بازيابي میبا عبارت مورد نظر شروع میجستجوی آنها 

دان را تعيين کرده و سپس برای جستجو با اين روش ابتدا نوع برگه .شوندشود، مدارک در يک فهرست به ترتيب نمايش داده میها ديده میکتابخانه

نماييد. پس از تعيين عبارت، نحوه نمايش اطالعات يافته شده را تعيين کنيد. اطالعات بطور نظر را در محل ورود اطالعات تايپ می عبارت مورد

 Tag) توان آنها را بصورت اطالعات کامل يا اطالعات برچسبیشوند که درصورت نياز میپيش فرض بصورت خالصه نمايش داده می

Format) شاهده نمود. براي تعيين تعداد نمايش مدارک يافته شده در هر صفحه، از ليست، تعداد مورد نظر خود را مشخص کنيد. و يا جدولی نيز م

هايی را که مايل هستيد در آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب نماييد. فراکاوش اين امکان را به شما می دهد كه عالوه بر توانيد پايگاهسپس ِمی

های مراکز ديگر نيز به جستجو بپردازيد. در انتها برای شروع عمليات کليد جستجو را فشار ر مرکز شما هستند، بر روی پايگاههايی که دپايگاه

اب دان پديدآور را انتخشود، برگهدان پديدآور آنها با کلمه مطهری شروع میدهيد. بعنوان مثال درصورتيکه به دنبال کليه مدارکی هستيد که برگه

در محل ورود اطالعات کلمه مطهری را تايپ نماييد. در اين حالت فراکاوش برايتان کليه مدارکی که پديدآورشان با کلمه مطهری شروع کرده و 

  .شود در جدول ليست خواهد نمودمی

يير های تغ، در ادامه عناوين فيلدباشدهای ورود اطالعاتی بر اساس نوع مدرک متفاوت میها در هريک از کاربرگهبا توجه به اين نکته که نام فيلد

نامه( با برای مثال اگر شما به دنبال يک رساله )پايان .های موجود آورده شده استفرض برای مدارک غيرکتابی در کاربرگهيافته به صورت پيش

  .بايست طبق جدول ذيل فيلد پديدآور را انتخاب نماييدگرديد، مینام استاد راهنمای خاصی می
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 جستجوی عبارت 
کند و با امکان وارد کردن عبارت بجای واژه، با سادگی اين جستجو، نه تنها عبارت وارد شده را در ابتدای فيلدها، بلکه از هر بخش فيلد بازيابی می

کند. به بيان ديگر اين جستجو دو کاربرد و فايده مهم دارد. تر امکان قراردادن واژه ها را در کنار يکديگر و جستجوی آنها را فراهم مي هرچه تمام

دانی عبارات از ابتدای فيلد جستجو گردد، از هر بخش فيلد امکان بازيابی وجود دارد. کاربرد اول آنست که بجای آنکه مطابق جستجوی برگه

گيرد، اين رويکرد جستجو منحصر به کلمات نيست بلکه از يک برد دوم آنکه برخالف جستجوی ساده که بر اساس بانک واژگان صورت میکار

توان مورد جستجو قرار داد. برای جستجو با اين روش، ابتدا حوزه اطالعاتی مورد نظر خود را سو حتی حرف و از سوی ديگر عبارت را می

نوع جستجو را مشخص نماييد. در جستجوی هوشمند، کلمات نظير واژه مورد نظر را نيز خواهد يافت درحاليکه در جستجوی تعيين کرده و سپس 

ها را وارد کرده و سپس گيرد. پس از تعيين نوع جستجو، در محل ورود اطالعات واژهتطبيقی، دقيقاً همان عبارت تايپ شده مورد جستجو قرار می

ها را توان آنشوند که درصورت نياز میافت شده را تعيين کنيد. اطالعات بطور پيش فرض بصورت خالصه نمايش داده مینحوه نمايش اطالعات ي

يا جدولی نيز مشاهده نمود. برای تعيين تعداد نمايش مدارک يافته شده در هر  (Tag Format) بصورت اطالعات کامل يا اطالعات برچسبی

هايی را که مايل هستيد در آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب توانيد پايگاهخود را مشخص کنيد. سپس می صفحه، از ليست، تعداد مورد نظر

های مراکز ديگر نيز به جستجو هايی که در مرکز شما هستند، بر روی پايگاهنماييد.فراکاوش اين امکان را به شما می دهد كه عالوه بر پايگاه

عمليات جستجو کليد جستجو را فشار دهيد. بعنوان مثال درصورتيکه به دنبال مدارکی هستيد که در عنوان آنها  بپردازيد. در انتها برای شروع

چون عبارت جاذبه و دافعه وجود دارد، حوزه اطالعاتی عنوان را انتخاب کرده و در محل ورود اطالعات، عبارت جاذبه و دافعه را وارد نماييد. 

اين عبارت بصورت جـــــاذبه و دا فعــــه نيز وارد شده باشد، نوع جستجوی هوشمند را انتخاب کنيد تا اينگونه  ممکن است در پايگاه اطالعاتی

 .شود را ليست خواهد نمودموارد را نيز پيدا کند. در اين حالت فراکاوش کليه مدارکی را که در عنوان آنها عبارت جاذبه و دافعه يافت می

 

  2جستجوی عبارت 
( با جستجوهای پيشرفته و تركيبی در اين است كه در اين جستجو، كاربران ديگر خود را درگير بانك 0صلی ميان جستجوی عبارت )تفاوت ا

توان به جستجو در منابع پرداخت و اين قابليّت فوايد زيادی را در جستجو نمايند، بلكـه حتّی در حد حرف نيز میواژگان تعريف شده در برنامه نمی 

ی خدا قرار داشته باشد  خواهيد مدارکی را جستجو کنيد که در عنوان آن کلمهی خدا می گرديد و میدهد. .فرض کنيد شما به دنبال کلمه میارايه 

 صورت مستقلبه  (ی )خداآيد که در عنوان آن کلمه  اگر شما در ليست بازشو، عبارت تطبيقی را انتخاب کنيد؛ فقـط مـدارکی به نمايش در می

ی خدا از هيچ طرف )قبل يا بعد( به کلمه ديگری نچسبيده باشد و هيچ فاصله ای نيز بين کاراکترهای آن نباشد. ولی اگر وجود داشته باشد يعنی کلمه 

ه ند با( را به صورت پشت سرهم در عنوان خود داشته باش -د -ی مدارکی که سه حرف )خدر ليست بازشو، عبارت هوشمند را انتخاب کنيد کليه

طور مثال مدرکی که عنوان آن تعداد کاراکترهای فاصله نيز ما بين حروف تاثيری در نتيجه جستجو نخواهد داشت. به .شودشما نمايش داده می

د جستجو ی ورود اطاّلعات در فيلد عبارت مورناخدای بيدار باشد يا عنوان آن اسب شاخدار باشد، را نمايش می دهد. در حالت هوشمند حتّی نحوه 

باشد. مابين حروف هر تعداد فاصله يا کاراکترهای کشيدگی و امثال آن که باشد بی اثر است. طبيعی است در  نيز در نتيجه جستجو بی تاثير می

رد . مشّخص ک جستجوی هوشمند با اين تفاصيل اگر دنبال کلمه جغرافی باشيم برنامه عبارات جغرافيا و جغرافيايی و جغرافيدان را نيز پيدا خواهد



فايده مهّم ديگر جستجوی  .است که اين حالت برای کاربر با توّجه با ساختار ادبيات و رسم الخط زبان فارسی بسيار مفيد و کارساز خواهد بود

دنبال  فرض کنيد .باشد( امکان اعمال جستجوی مجاورت و يا همان جستجوی عبارت اعّم از حرف با واژه و يا عبارت و جمله می0عبارت )

ی سّوم جستجوهای ترکيبی يعنی در بخش ترکيب عطفی بانک ها عبارت پرورش سيب باشد. اگر در گزينهمدارکی هستيد که در موضوع آن

صورت ی سيب را در هر خط جداگانه برای برنامه تعريف کنيد. در اين ی پرورش و واژهواژگان، دنبال اين مدارک بگرديد مجبور هستيد واژه 

ی مذکور باشند را پيدا خواهد کرد اعم از اينکه دو واژه کنار هم باشند يا نباشند، پس در اين صورت ه مدارکی را که صرفاً شامل دو واژهبرنام

اين امکان که به سادگی هرچه تمامتر بتوانيد،  .کند که مطلوب نيستموضوع پرورش پرتقال و کشت سيب را هم پيدا می :طور مثالبرنامه به

حال زمانی که تعدادی از فيلدهای  .فرد کاوش استوی مجاورتی را در ميان منابع اطاّلعاتی انجام بدهيد از امکانات بسيار مهم و منحصر به جستج

ی مدارکی به نمايش در  انتخاب شود کليه AND اگر .باشدعبارت تکميل شده باشد، انتخاب ليست بازشو ترکيب منطقی نهايی عبارات نيز مهم می

 ی مدارکی به نمايش در می انتخاب شده باشد کليه OR های وارد شده در باال با هم در يک مدرک وجود داشته باشد و اگری عبارت آيد که کليه می

  .آيد که حداقل يکی از شرايط باال در آن صدق کند

 

 جستجوی عبارتی ترکیبی 
عبارتی و جستجوی پيشرفته و ترکيبی شرح نکات مربوط به جستجوی عبارتی ترکيبی به با توجه به مطالب و مثال های مطرح شده در جستجوی 

 صورت زير مطرح ميگردد

( کاربر ديگر درگير بانک واژگان نيست و جستجوی معمولی انجام می گيرد. بخش های مربوط به 0در اين جستجو همانند جستجوی عبارتی )

بردی جستجوی عبارتی و جستجوی پيشرفته و ترکيبی است که توضيحات هر کدام از اين جستجوها بخش کار 0جستجوی عبارتی ترکيبی تلفيقی از 

فقط ذکر اين نکت ه ضروری است که با اعمال جستجو به صورت تطبيقی يا هوشمند در اين قسمت اين قاعده بر  .مفصل در باال مطرح شده است

  .همزمان اعمال ميگرددفيلد اين بخش در صورتي كه خالي نباشد به صورت  3روی 

 

 جستجوی پیشرفته و تركیبی 
جستجوی پيشرفته همان جستجوی ترکيبی با کمک عملگرهای منطقی است و برای محدود کردن و دقيق تر کردن جستجو کاربرد اساسی دارد. در 

ا آيد. براي جستجو بيابی مدارک مورد نظر فراهم مياين روش با تعيين واژه ها، ميدان )فيلد مورد جستجو( و نوع عملگر منطقي بين آنها امکان باز

خواهيد در مدارک مورد جستجو وجود داشته باشد، در اولين محل ورود اطالعات تايپ نماييد و اين روش ابتدا اولين واژه مورد نظر خود را که می

. پس از تعيين حوزه جستجوی واژه اول، عملگر منطقی سپس از ليست، تعيين کنيد که در کدام بخش از بانک واژگان به دنبال اين واژه بگردد

ريک مورد استفاده برای واژه بعدی را مشخص کنيد. عملگر "و" به معنی اين است که واژه قبل و اين واژه هر دو در مدارک وجود داشته باشند )ه

فتنی موادی را که حاوی واژه تعيين شده قبلی يا واژه تعيين در حوزه تعيين شده مربوط به خود(. عملگر "يا" به معنی اين است که کليه مدارک بازيا

 شده بعدی هستند )هريک در حوزه تعيين شده مربوط به خود( نمايش داده شوند. و عملگر "نه" بمعنی اينست که کليه مدارکی را که حاوی واژه

خود( نمايش داده شوند. پس از تعيين نوع عملگر، نوبت به  قبلی هستند ولی حاوی اين واژه نيستند)باز هم هريک در حوزه تعيين شده مربوط به



رسد. درصورت نياز، سومين محل نيز براي تعيين واژه سوم و نوع عملگر و وارد کردن واژه بعدی و تعيين حوزه مربوطه جهت جستجو می

تعيين کنيد. اطالعات بطور پيش فرض بصورت حوزه مربوطه قابل استفاده است. پس از تعيين واژه ها، نحوه نمايش اطالعات يافته شده را 

و يا جدولی نيز  (Tag Format) شوند که درصورت نياز می توان آنها را بصورت اطالعات کامل يا اطالعات برچسبیخالصه نمايش داده می

هايی توانيد پايگاهشخص کنيد. سپس میمشاهده نمود. برای تعيين تعداد نمايش مدارک يافته شده در هر صفحه، از ليست، تعداد مورد نظر خود را م

تاب کرا که مايل هستيد در آنها به جستجو بپردازيد در انتها برای شروع عمليات کليد جستجو را فشار دهيد. بعنوان مثال درصورتيکه به دنبال 

نتشارات صدرا دارد يا خير؟ به اينصورت عمل خواهيد ببينيد که ناشری غير از اجاذبه و دافعه علی عليه السالم نوشته استاد مطهری هستيد و می

ل کلمه محکنيد: در اولين محل کلمه جاذبه را وارد کرده و فيلد جستجو را همان عنوان باقی گذاريد. نوع عملگر منطقی بايستی "و" باشد. در دومين 

را به "نه" تغيير داده و در محل سوم کلمه صدرا را  مطهری را وارد کرده و فيلد جستجو را به سرشناسه و پديدآور تغيير دهيد. نوع عملگر سوم

يلد در ف وارد کرده و فيلد جستجو را ناشر تعيين نماييد. در اين حالت، فراکاوش کليه مدارکی را که در فيلد عنوان آنها کلمه جاذبه وجود دارد و

 .ا نمايش خواهد دادسرشناسه پديدآور آنها کلمه مطهری هست و در فيلد ناشر کلمه صدرا نيست برای شم

 

 تنظیم محدوده جستجو 
های شما بر خواهيد جستجوبه طور مثال می .هايی برای انجام جستجو ايجاد کنيددهد تا محدوديتاين بخش از فراکاوش اين امکان را به شما می

باشد. برای اين کار در قسمت زبان مدرک  0522تا  0222های عنوان ی کدروی مدارک فارسی زبانی باشد که نوع آنها عکس است و در محدوده

ی کد عنوان را مشخص نماييد. در آخر توانيد محدودهفارسی را انتخاب کرده و در قسمت نوع مدرک عکس را انتخاب نماييد و در آخرين بخش می

د و باششود که نوع مدرک عکس میانجام میای های شما روی مدارک فارسیبر روی کليد تاييد کليک نماييد. با انجام اين عمليات تمامی جستجو

  .است 0522تا  0222کد عنوان آنها بين 

 

 جستجوی گوگلی 
انيد در توهای قبلی مانند: ساده، پيشرفته و ترکيبی و جستجوی عبارت، میدر جستجوی گوگلی، شما عالوه بر دارا بودن تمامی امکانات جستجو

 :فاده کنيدهای خود از امکانات ذيل نيز استجستجو

" هستند ولی حاوی -کليه مدارکی را که حاوی واژه قبل از خط تيره " :(حذف اطالعات )واژه يا عبارت دوم ]خط تيره[ واژه يا عبارت اول -1

  .دهد" نيستند را نمايش می-های بعد از "واژه

 استوا -مثال: آب و هوای جنگلی 

در  ها و ترتيب کلماتجستجو نماييد، فراکاوش تنها به جستجوی تطبيقی )با رعايت فاصلهتطبيق )"عبارت"(: اگر عبارتی را در بين ""  -2

 پردازد عبارت وارد شده می (عبارت

  " مثال: "اصول علم حساب

توانيد بجای واژه ايد، میهوشمند )عبارت * عبارت(: اگر واژه و يا بخشی از عبارتی که مورد جستجو قرار گرفته است را فراموش کرده -3



 فراموش شده از * استفاده کنيد ، 

 مثال: * علم حساب

 ".." استفاده فرماييدتوانيد از (: اگر به دنبال يک بازه عددی در جستجوی خود هستيد می52..022محدوده عددی ) -4

 راه حل مسائل  0222..022مثال: 

 

 تاریخچه جستجو 
ايد همراه با مدارک های مختلف جستجو انجام دادههايی را که شما در قسمتطور که از نام اين بخش مشخص است تمام جستجودر اين بخش همان

شويد می افزار خارجرا مشاهده کنيد. البته به اين نکته توجه کنيد که زمانی که از نرمتوانيد آنها نمايد و میهای مختلف ذخيره میيافت شده در پايگاه

  .روداين اطالعات از بين می

 

 نتیجه جستجو 
پس از زدن کليد جستجو، موتور جستجوی فراکاوش در پايگاه پيش فرض به جستجو پرداخته و اطالعات مدارکی را که با مشخصات تعيين شده 

  .گذاردد براساس نحوه نمايش و تعداد مدارک در هر صفحه که در صفحه جستجو تعيين شده بود، به نمايش میهمسان باشن

 

 نمایش مدارک یافت شده 
شود. پس از آن شمارگان مدارک نمايش داده در اين صفحه در بخش ابتدايی، مشخصات جستجو نظير واژه مورد جستجو و حوزه آن و ... ارايه می

ن صفحه و تعداد کل مدارک قابل مشاهده است. در بخش بعدی درصورتيکه مدارک يافت شده در بيش از يک صفحه باشند، کليد های قبل شده در اي

 و بعد برای مشاهده صفحات قبل يا بعد اطالعات، فعال خواهند بود. در قسمت اصلی صفحه، اطالعات مدارک بسته به نحوه تعيين شده در هنگام

  .ل مشاهده هستندآغاز جستجو قاب

 
 ذخيره و چاپ اطالعات مدارک 

شود. درصورتيکه بخواهيد مدرک يا مدارکی را بصورت در صفحه نمايش مدارک يافته شده در کنار هر مدرک يک عالمت مربع مشاهده می

موجود در صفحه انتخاب شود، دکمه  ذخيره يا چاپ نماييد، در اين مربع عالمت ضربدر زده و اگر بخواهيد کليه مدارک (Tag Format) برچسبی

مربوطه در انتهای صفحه را بزنيد. برای پاک کردن عالمت ضربدر از کنار موارد انتخاب شده، نيز کليد پاک کردن موارد منتخب در انتهای 

بودند در صفحه ای جديد را بزنيد. مدارکی که انتخاب شده  Tag صفحه قابل استفاده است. پس از مشخص شدن مدارک مورد نظر، کليد خروجی

 در برنامه نمايشگر صفحات وب خود، گزينه File بدون حواشی ديگر، ارايه می شوند. درصورتيکه قصد ذخيره در فايل را داشته باشيد، از منوي

Save As درصورتيکه قصد چاپ مدارک توانيد با دادن نام مورد نظر، آنرا ذخيره نماييدرا انتخاب کنيد. پنجره ذخيره در فايل باز شده و شما می .



توانيد با پنجره چاپ صفحه باز شده و شما می .را انتخاب کنيد Print در برنامه نمايشگر صفحات وب خود، گزينه File را داشته باشيد، از منوی

 ده توليد و نمايش دادهتعيين مشخصات چاپگر، صفحه را چاپ نماييد. توجه داشته باشيد، به دليل آنکه صفحات فراکاوش توسط سرويس دهن

برای آنکه  .برنامه، امکان مشاهده تمامی اجزا صفحه از طريق صفحات ذخيره شده وجود نداردشوند، درصورت ذخيره نمودن صفحات اصلیمی

از بخش  Save As در کاوش تحت ويندوز قابل بازيابی باشد الزم است هنگام ذخيره سازی صفحه در پنجره .htm اطالعات ذخيره شده در فايل

Encoding گزينه (Arabic (Windows را انتخاب نموده و آنگاه کليد Save را فشار دهيد.  

 
 نحوه نمايش مدارک 

اين حالت های مختلف نحوه نمايش که نظير نحوه نمايش اطالعات در سيستم  .دهدفراکاوش اطالعات مدارک يافته شده را به سه صورت نمايش می

  .دهد تا خيلی سريع به اطالعات مورد نظر خود در بهترين حالت ممکن دست يابدآمريکا است به کاربر امکان میاطالع رسانی کنگره 

 
 نمايش مدرک بصورت خالصه 

شود. اطالعات ارايه شده شامل: کد عنوان، عنوان، پديدآور، شماره رده، موضوع، ناشر، در اين حالت اطالعات مدرک بصورت خالصه ارايه می

  .نشر و تاريخ انتشار استمحل 

 
 نمايش مدرک بصورت كامل 

شود. اين اطالعات شامل: کد عنوان، عنوان، پديدآور، شماره رده بندی، نوع مدرک، در اين حالت کليه اطالعات موجود درباره مدرک ارايه می

پديدآوران، شناسه  موضوعات، خت، فروست، يادداشت ها،برسا ناشر، سال نشر، ويرايش، محل نشر، زبان مدرک و تاريخ نشر، تكرار پديدآوران،

  .های افزوده عنوان، ساير شماره های رده بندی، ريزموضوعات، چكيده و ساير اطالعات ويژه و اطالعات ثبتی است

 
  (Tag) نمايش مدرک بصورت برچسبی

شود. بی سيستم کتابخانه کنگره آمريکا ارايه مینظير اطالعات برچس ( Tag Format ) در اين حالت اطالعات مدرک بصورت برچسبی

  .خصوصيت اين نحوه نمايش، پشتيبانی و ارايه اطالعات برچسبی به زبان های مختلف است

 
 های مديريتی کتابخانه گزارش

  :اين بخش از برنامه با دو هدف عمده طراحی گرديده است

منظور شناخت بيشتر مجموعه و عملكرد كتابخانه و همچنين ارائه دفاتر داخلی و انواع های چاپی برای مديريت كتابخانه به اول( ايجاد گزارش

 ...، جيب كارت وlabel خدمات برای آماده سازی كتابخانه از جمله چاپ

  .شكال مختلفهای اطالعاتی به مراجعه كنندگان بيرونی كتابخانه در جهت بازيابی منابع و اطالعات مورد نياز آنها به ادوم( ارائه گزارش

آيد نوع نيازهای رايج و احتمالی كتابخانه را تحت پوشش قرار دهد. ها آماده گرديده كه بنظر میای از گزارشبا اين دو هدف، مجموعه گسترده



 (.گردندنوع گزارش مختلف كه هر يك خود شامل موارد متعددی می 02)شامل 

تلف های مخهای عمومی كه در گزارشقسمت بپردازيم الزم است ابتدا با برخی مفاهيم و روندقبل از آنكه به تفصيل به شرح بخش های مختلف اين 

 :گردند، آشنا شويماين بخش مرتبا تكرار می

گيرد، مفهوم فيلتر است. ها، مورد استفاده قرار میها، چه در سيستم كتابخانه و چه در ساير سيستماز جمله مفاهيمی كه به كرات در گزارش (1

شود شرط: )عبارت از....... تا........( را مشخص كنيد، نظور از مفهوم فيلتر، اعمال يك شرط برای بازيابی اطالعات است. مثال وقتی بيان میم

يعنی مشخص كنيد از نظر ترتيب الفبائی چه حدودی از عبارات بايد در اين مجموعه گزارش وجود داشته باشند. مثال با مشخص كردن فيلتر از 

تا كد  02شوند، و يا فيلتر )از كد عنوان بارت ايران تا عبارت تهران صرفا عباراتی كه از نظر الفبائی در اين محدوده قرار دارند گزينش میع

،  شودشود فقط عناوينی كه كد عنوان آنها در اين محدوده است، انتخاب گردند. يعنی اين شرط باعث فيلتر شدن اطالعات می( باعث می02عنوان 

 ! شود کدهای عناوين خارج از اين محدوده نتوانند از شرط مذکور رو سفيد خارج شوندفيلتری که باعث می

صرفأ موضوعاتی كه مثال در رده  (297 /999تا رده موضوعی 092همچنين است تعيين فيلتر برای رده موضوعی، كه از )مثال رده موضوعی 

  .اضر خواهند شدباشند در گزارش نهائی حديوئی )اسالم( می

و( = )تركيب ) =(and) شود، رابطه بين فيلترهاها در مواردی كه چند فيلتر )شرط( برای بازيابی اطالعات گذاشته میدر تمامی گزارش (2

و كد  (0يلتر شود )فخواهيم مداركی را كه عنوان آنها از عبارت اسالم آغاز شده است تا ايران ختم میباشد يعنی وقتی از كاوش میعطفی( می

( است را آماده و چاپ نمايد اين سه شرط يا 3كنگره )فيلتر  BZتا رده  Bباشد و رده آنها از رده( می0)فيلتر  0222تا كد  0222عنوان آنها از كد 

  .شوند يعنی در مدارك بازيابی شده هر سه شرط برقرار خواهد بودبه هم متصل می andسه فيلتر با تركيب

برای چاپ چه در حالت خوابيده يا در حالت ايستاده مورد استفاده قرار گيرد که با توجه به  A4 ارشهای کاوش سعی شده قالب کاغذدر عموم گز (3

 . های متناسب را در نظر بگيريدنوع گزارش تنظيم

شده است . با مراجعه به آن بخش و  ها پيش بينیهای بسياری از گزارش در بخش تنظيم گزارشها امکان تغيير دادن بخشبرای عموم گزارش (4

  . توانيد در هر گزارش بوجود آوريد و آنرا مطابق سليقه خود تنظيم کنيدتنظيم آن موارد، تنوع بسيار زيادی را می

 . ها اگر شرطی وارد نشود آن فيلتر کال در نظر گرفته نخواهد شددر عموم گزارش (5

  .شودرفته شده حاصل نشود، نوعاً همه اطالعات ارائه میدر صورتيکه جوابی برای شرايط در نظر گ (6

 .شودهايی قراردارد که به ترتيب توضيح داده میدر منوی باالی هر گزارش آيکون

باشد که با کليک کردن بر روی اين آيکون وارد صفحه ها برای چاپ میآيکون اول از سمت راست مربوط به تنظيم رنگ و قلم گزارش (1

توانيد تغيير دهيد و با استفاده از ذخيره تنظيمات تمامی تغييرات شما های گزارش را میدر اين صفحه رنگ و نوع قلم تمامی قسمت شويد کهمی

ل ماي فرض استفاده نماييد. اگرهای پيشتوانيد از کليدفرض باز گردد میخواهيد به حالت پيششود. چنانچه تغييراتی را انجام داده ولی میذخيره می

 .های اين گزارش استفاده نماييدفرض تمامی فيلدبه بازگشتن تمامی تغييرات به حالت اوليه بوديد از کليد پيش

 .ديدگرها و يا همان صفحه اول گزارش باز میدومين آيکون از سمت راست فيلتر مجدد نام دارد که با فشردن اين آيکون شما به صفحه فيلتر (2

ها را ها استفاده کرديد و محدوديتباشد. زمانی که شما از فيلترمی PDF است ارسال اطالعات به پرونده )فايل( با قالبسومين آيکون از سمت ر (3

 .ببينيد و سپس ذخيره نماييد PDF توانيد گزارش خود را در قالبايد به وسيله اين کليد میبرای پيدا کردن گزارش اعمال کرده



ها استفاده کرديد و زمانی که شما از فيلتر .باشدمی Word ارسال اطالعات به پرونده )فايل( با قالبچهارمين آيکون از سمت راست  (4

 .ذخيره نماييد Word توانيد گزارش خود را در قالب فايلايد به وسيله اين کليد میها را برای پيدا کردن گزارش اعمال کردهمحدوديت

ها ها استفاده کرديد و محدوديتزمانی که شما از فيلتر .باشدمی Ecxel ات به پرونده )فايل( با قالبپنجمين آيکون از سمت راست ارسال اطالع (5

 .ذخيره نماييد Ecxel توانيد گزارش خود را در قالب فايلايد به وسيله اين کليد میرا برای پيدا کردن گزارش اعمال کرده

ها استفاده کرديد و زمانی که شما از فيلتر .باشدمی HTML ده )فايل( با قالبششمين آيکون از سمت راست ارسال اطالعات به پرون (6

ببينيد و سپس خيره  HTML توانيد گزارش خود را در قالب فايلايد به وسيله اين کليد میها را برای پيدا کردن گزارش اعمال کردهمحدوديت

 .نماييد

ش ی گزارش را به شما نمايايد نتيجهها اعمال کردهبا توجه به محدوديتی که شما برای فيلترباشد. که آخرين ايکون هم نمايش نتيجه گزارش می (7

  .دهدمی

توانيد داشته های آماری متنوعی را میها انواع نمودارشود که با استفاده از اين آيکونهای ديگری اضافه مینکته: در گزارشهای آماری آيکون

 .باشيد

 .های مديريتی خواهيم پرداختهای گزارشقدمات، به شرح گزينهاينک، با توجه به اين م

های مديريتی های باالی صفحه که در ابتدای گزارشهای گزارشگيری نرم افزار کاوش با استفاده از آيکوندانيد در کليه بخشهمانطور که می

يش داد. حال بعد از انتخاب نوع خروجی گزارش نما Word, Excel, PDF, HTMLهای توان اطالعات را به صورتتوضيح داده شده می

 Word ، اين گزارش را باز نموده و از فايلباشد بعد از ذخيره Word توانيد پرينت آنها را داشته باشيد. بطور مثال اگر گزارشی به صورتمی

  .گيريدپرينت مربوطه را می

 
 کتابنامه / نمايه با ترتيب: عنوان 

و به دو صورت كتابنامه و نمايه وجود  (sort) های گوناگون الفبائیهای مفيدی برای مديران كتابخانه براساس ترتيبارشاين قسمت امكان تهيه گز

ای خواهيد شد كه طی آن بايد برای تهيه گزارش از محدوده مورد نياز خويش با انتخاب چاپ كتابنامه و نمايه به ترتيب عنوان وارد صفحه .دارد

تلفی را انجام دهيد يا به عبارتی، مشخصات محدوده گزارش مورد نياز خويش را بر اساس عبارت، زمان، موضوع برای برنامه های مخفيلترسازی

مشخص كنيد. برای مثال در بخش عبارت و در برابر قسمت )از عبارت( حرف ب را تايپ كرده با و در قسمت )تا عبارت( حروف بی را وارد 

ايد، به اين معنا است، كه شما مايليد گزارشی از تمام مداركی كه شروع نام عنوان آنها با حروف ب است كه ساخته نماييد. در اين حالت فيلتری

توانيد عمل كنيد. مثالً در بخش های ديگر نيز به همين ترتيب میتاپايان مداركی كه شروع نام آنها با حرف بی است را داشته باشيد. در قسمت

 .شرط مختلف، با اطالع از رابطه رده بندی با موضوعات، شروط خود را در زمينه موضوعات، تعريف نماييد 3فيلترهای موضوعی، طی 

ايش باشند نيز پيدا کرده و نمهای مربوط به رده خالی باشد، گزارش، مدارکی را که فاقد رده میتذکر اين نکته ضروری است که اگر يکی از فيلتر

  . دهدمی

 .نيد برای برنامه مشخص كنيد تا گزارش نهايی به صورت كتابنامه و يا به صورت نمايه آماده گرددتوادر انتها نيز می

شوند در حاليکه در در حالت نمايه مثال هر موضوع مشخص شده و کدهای عناوين مدارکی که آن موضوع در آنها وجود دارند صرفا ذکر می



ای را در شوند. گزارش نمايهنوان و سرشناسه و رده و ... به صورت جدولی گزارش میکتابنامه عالوه بر کد عنوان، اطالعات ديگری چون ع

  .ای را در کاغذ خوابيده بگيريدکاغذ ايستاده و گزارش کتابنامه

 
 کتابنامه / نمايه با ترتيب: پديدآوران 

و به دو صورت كتابنامه و نمايه وجود  (sort) گون الفبائیهای گوناهای مفيدی برای مديران كتابخانه براساس ترتيباين قسمت امكان تهيه گزارش

ای خواهيد شد كه طی آن بايد برای تهيه گزارش از محدوده مورد نياز خويش با انتخاب چاپ كتابنامه و نمايه به ترتيب پديدآوران وارد صفحه .دارد

مورد نياز خويش را بر اساس عبارت، زمان، موضوع برای برنامه  های مختلفی را انجام دهيد يا به عبارتی، مشخصات محدوده گزارشفيلترسازی

از عبارت( حرف ب را تايپ كرده با و در قسمت )تا عبارت( حروف بی را وارد )مشخص كنيد. برای مثال در بخش عبارت و در برابر قسمت 

از تمام مداركی كه شروع نام پديدآوران آنها با حروف ب است  ايد، به اين معنا است، كه شما مايليد گزارشینماييد. در اين حالت فيلتری كه ساخته

توانيد عمل كنيد. مثالً در بخش های ديگر نيز به همين ترتيب میتاپايان مداركی كه شروع نام آنها با حرف بی است را داشته باشيد. در قسمت

 .ت، شروط خود را در زمينه موضوعات، تعريف نماييدشرط مختلف، با اطالع از رابطه رده بندی با موضوعا 3فيلترهای موضوعی، طی 

ايش باشند نيز پيدا کرده و نمهای مربوط به رده خالی باشد، گزارش، مدارکی را که فاقد رده میتذکر اين نکته ضروری است که اگر يکی از فيلتر

 خواهيد فقط دهد . بنابراين اگر میمی

 .كنيد تا گزارش نهايی به صورت كتابنامه و يا به صورت نمايه آماده گرددتوانيد برای برنامه مشخص در انتها نيز می

شوند در حاليکه در در حالت نمايه مثال هر موضوع مشخص شده و کدهای عناوين مدارکی که آن موضوع در آنها وجود دارند صرفا ذکر می

ای را در شوند. گزارش نمايهو ... به صورت جدولی گزارش می کتابنامه عالوه بر کد عنوان ، اطالعات ديگری چون عنوان و سرشناسه و رده

 .ای را در کاغذ خوابيده بگيريدکاغذ ايستاده و گزارش کتابنامه

 
 کتابنامه / نمايه با ترتيب: موضوعات و کلمات کليدی 

و به دو صورت كتابنامه و نمايه وجود  (sort) ئیهای گوناگون الفباهای مفيدی برای مديران كتابخانه براساس ترتيباين قسمت امكان تهيه گزارش

ای خواهيد شد كه طی آن بايد برای تهيه گزارش از محدوده مورد نياز با انتخاب چاپ كتابنامه و نمايه به ترتيب موضوعات وارد صفحه .دارد

خويش را بر اساس عبارت، زمان، موضوع برای های مختلفی را انجام دهيد يا به عبارتی، مشخصات محدوده گزارش مورد نياز خويش فيلترسازی

از عبارت( حرف ب را تايپ كرده با و در قسمت )تا عبارت( حروف بی را )برنامه مشخص كنيد. برای مثال در بخش عبارت و در برابر قسمت 

اركی كه شروع موضوعات آنها با حروف ب ايد، به اين معنا است، كه شما مايليد گزارشی از تمام مدوارد نماييد. در اين حالت فيلتری كه ساخته

 توانيد عمل كنيد. مثالً در بخشهای ديگر نيز به همين ترتيب میاست تاپايان مداركی كه شروع نام آنها با حرف بی است را داشته باشيد. در قسمت

 .زمينه موضوعات، تعريف نماييد شرط مختلف، با اطالع از رابطه رده بندی با موضوعات، شروط خود را در 3فيلترهای موضوعی، طی 

ايش باشند نيز پيدا کرده و نمهای مربوط به رده خالی باشد، گزارش، مدارکی را که فاقد رده میتذکر اين نکته ضروری است که اگر يکی از فيلتر

  . دهدمی

 .صورت نمايه آماده گردد توانيد برای برنامه مشخص كنيد تا گزارش نهايی به صورت كتابنامه و يا بهدر انتها نيز می



شوند در حاليکه در در حالت نمايه مثال هر موضوع مشخص شده و کدهای عناوين مدارکی که آن موضوع در آنها وجود دارند صرفا ذکر می

ای را در ايهشوند. گزارش نمکتابنامه عالوه بر کد عنوان ، اطالعات ديگری چون عنوان و سرشناسه و رده و ... به صورت جدولی گزارش می

 .ای را در کاغذ خوابيده بگيريدکاغذ ايستاده و گزارش کتابنامه

 
 کتابنامه / نمايه با ترتيب: ريزموضوعات 

و به دو صورت كتابنامه و نمايه وجود  (sort) های گوناگون الفبائیهای مفيدی برای مديران كتابخانه براساس ترتيباين قسمت امكان تهيه گزارش

ای خواهيد شد كه طی آن بايد برای تهيه گزارش از محدوده مورد نياز انتخاب چاپ كتابنامه و نمايه به ترتيب ريزموضوعات وارد صفحهبا  .دارد

های مختلفی را انجام دهيد يا به عبارتی، مشخصات محدوده گزارش مورد نياز خويش را بر اساس عبارت، زمان، موضوع برای خويش فيلترسازی

حرف ب را تايپ كرده با و در قسمت )تا عبارت( حروف بی را  (كنيد. برای مثال در بخش عبارت و در برابر قسمت )از عبارت برنامه مشخص

ايد، به اين معنا است، كه شما مايليد گزارشی از تمام مداركی كه شروع ريزموضوعات آنها با حروف وارد نماييد. در اين حالت فيلتری كه ساخته

توانيد عمل كنيد. مثالً در های ديگر نيز به همين ترتيب میدر قسمت .مداركی كه شروع نام آنها با حرف بی است را داشته باشيدب است تاپايان 

 .شرط مختلف، با اطالع از رابطه رده بندی با موضوعات، شروط خود را در زمينه موضوعات، تعريف نماييد 3بخش فيلترهای موضوعی، طی 

ايش باشند نيز پيدا کرده و نمهای مربوط به رده خالی باشد، گزارش، مدارکی را که فاقد رده میی است که اگر يکی از فيلترتذکر اين نکته ضرور

بايست هر سه فيلتر را به يک صورت وارد کنيد. در چاپ كتابنامه بترتيب خواهيد فقط از يک فيلتر استفاده کنيد میدهد . بنابراين اگر میمی

 .يلتر موضوعی بجای آنكه رده مدارك باشد كد ريزموضوعی استريزموضوعات ف

 .توانيد برای برنامه مشخص كنيد تا گزارش نهايی به صورت كتابنامه و يا به صورت نمايه آماده گردددر انتها نيز می

شوند در حاليکه در ا ذکر میدر حالت نمايه مثال هر موضوع مشخص شده و کدهای عناوين مدارکی که آن موضوع در آنها وجود دارند صرف

ای را در شوند. گزارش نمايهکتابنامه عالوه بر کد عنوان ، اطالعات ديگری چون عنوان و سرشناسه و رده و ... به صورت جدولی گزارش می

  .ای را در کاغذ خوابيده بگيريدکاغذ ايستاده و گزارش کتابنامه

 
 کتابنامه / نمايه با ترتيب: ناشرين 

و به دو صورت كتابنامه و نمايه وجود  (sort) های گوناگون الفبائیهای مفيدی برای مديران كتابخانه براساس ترتيبمت امكان تهيه گزارشاين قس

 ای خواهيد شد كه طی آن بايد برای تهيه گزارش از محدوده مورد نياز خويشبا انتخاب چاپ كتابنامه و نمايه به ترتيب ناشرين وارد صفحه .دارد

های مختلفی را انجام دهيد يا به عبارتی، مشخصات محدوده گزارش مورد نياز خويش را بر اساس عبارت، زمان، موضوع برای برنامه فيلترسازی

از عبارت( حرف ب را تايپ كرده با و در قسمت )تا عبارت( حروف بی را وارد )مشخص كنيد. برای مثال در بخش عبارت و در برابر قسمت 

ايد، به اين معنا است، كه شما مايليد گزارشی از تمام مداركی كه شروع نام ناشرين آنها با حروف ب است ر اين حالت فيلتری كه ساختهنماييد. د

توانيد عمل كنيد. مثالً در بخش های ديگر نيز به همين ترتيب میتاپايان مداركی كه شروع نام آنها با حرف بی است را داشته باشيد. در قسمت

 .شرط مختلف، با اطالع از رابطه رده بندی با موضوعات، شروط خود را در زمينه موضوعات، تعريف نماييد 3ترهای موضوعی، طی فيل

ايش باشند نيز پيدا کرده و نمهای مربوط به رده خالی باشد، گزارش، مدارکی را که فاقد رده میتذکر اين نکته ضروری است که اگر يکی از فيلتر



  . دهدمی

 .توانيد برای برنامه مشخص كنيد تا گزارش نهايی به صورت كتابنامه و يا به صورت نمايه آماده گرددر انتها نيز مید

شوند در حاليکه در در حالت نمايه مثال هر موضوع مشخص شده و کدهای عناوين مدارکی که آن موضوع در آنها وجود دارند صرفا ذکر می

ای را در شوند. گزارش نمايهاطالعات ديگری چون عنوان و سرشناسه و رده و ... به صورت جدولی گزارش میکتابنامه عالوه بر کد عنوان ، 

 .ای را در کاغذ خوابيده بگيريدکاغذ ايستاده و گزارش کتابنامه

 

 :اشدهايی از قبيل موارد زير را داشته ببه هر حال بر اساس آنچه كه بيان گرديد )و به منظور تمرين و تاكيد بيشتر( كاربر بايد توانايی تهيه گزارش

 .مطلوبست تهيه فهرستی از كتب كه در موضوع روانشناسی بوده و به ترتيب عناوين آنها مرتب گرديده باشد

الً( شامل را )مث 059تا  052ماند و فيلتر رده موضوعی از با فرض اينكه كتابخانه با رده ديوئی باشد، فيلتر عبارت و فيلتر كد عنوان خالی می

های بدون رده به گزارش فعلی بايد فيلتر دوم و سوم گردد. اگر در كتابخانه كتابی بدون رده وارد برنامه شده باشد برای جلوگيری از ورود كتابمی

  .( مجدداً پر شوند059تا  052موضوع عيناً با فيلتر اول )

  .ارد كتابخانه شده باشندمطلوبست تهيه گزارش فوق برای عناوينی كه در سه ماه گذشته و

وده ای مربوط به سه ماه گذشته چه بدر اين حالت بايد فيلتر كد عنو ان را به شرطهای قبلی اضافه شود در نتيجه بايد كتابدار تشخيص كه كد عنونه

  .3522تا  3222است و آنها را به عنوان شرط اعمال نمايد مثالً از كد عنوان 

  .فاً برای عناوينی كه از نظر ترتيب الفبائی از روانشناسی رشد تا روانشناسی شخصيت را شامل گرددمطلوبست تهيه گزارش فوق صر

  .در اين حالت در قسمت فيلتر عبارت دو عبارت فوق بايد تايپ گردد

  .مطلوبست تهيه گزارشی از پديدآوران كه در موضوع حقوق مطالبی را نگاشته اند

 هایبترتيب پديدآوران را انتخاب نمود و سپس در قسمت رده موضوعی رده مربوط به حقوق را وارد كرد. شرط در اين قسمت بايد چاپ كتابنامه

  .های قبلی )فيلتر عبارت و زمان( قابل اعمال استديگر عبارت و زمان به مانند گزارش

  .نقش داشته است (.....رقیپاو -های مرتضی مطهری كه در توليد آنها )تأليف مطلوبست تهيه گزارشی از تمامی كتاب

ی( ضبرای تهيه اين گزارش نيز بايد چاپ كتابنامه بترتيب پديدآوران را انتخاب نمود. سپس در فيلتر عبارت آن در قسمت عبارت از )مطهری، مرت

ن مترجم، مؤلف، تا )مطهری، مرتضی ی ی( را تايپ می كنيم )ی ی( آخر شرط برای آن است كه اگر در مقابل عبارت مزبور عبارتی چو

  .ويراستار و يا...... نيز آمده باشد در گزارش ما نيز ظاهر گردند

مطلوبست تهيه گزارشی از مدارك در موضوع روانشناسی كه شاخه های موضوعی اين رده نيز مشخص گرديده باشند و در ذيل هر شاخه 

  .موضوعی مشخصات عمومی مدارك نيز آورده شود

توان توسط كاوش توليد نمود، زيرا از جهت اطالع هايی است كه برای ارائه به مراجعه كنندگان كتابخانه میگزارشاين گزارش از مفيدترين 

تواند كمك شايانی به پژوهشگر و محقق نمايد. نحوه عملكرد چنين است كه چاپ كتابنامه بترتيب موضوعات و كلمات كليدی را انتخاب رسانی می

كنيم، در اين حالت كاوش، كليه فهرست برگه هايی )روانشناسی در ديوئی( تنظيم می 059تا  052عی آن را مثالً بين نموده، سپس فيلتر رده موضو

كند، سپس موضوعات آنها را از هم جدا كرده و به ترتيب الفبائی تمامی موضوعات آنها اند را استخراج میرا كه در اين رده فهرست نويسی شده



نمايد، سپس در ذيل هر موضوع مشخصات عمومی مدرك )عنوان و سر شناسه و رده و.....( را چاپ ا الفبائی میدر فهرست برگه هايشان ر

  .كندمی

گردند، مثالً آموزش و پرورش كودكان روانشناسی رشد های درختی موضوعی روانشناسی عمالً با ترتيب الفبائی مرتب میدر نتيجه شاخه

 . شوندهای مختلف موضوع كلی روانشناسی، مداركی كه موجود باشند فهرست میر هر يك از اين شاخهروانشناسی شخصيت و...... سپس د

 .مطلوبست تهيه گزارشی از ناشرينی كه درموضوع روانشناسی كتاب دارند

تی دهيم، سپس برنامه فهرسمیرويم و رده موضوعی آن را رده روانشناسی قرار برای تهيه اين گزارش به بخش تهيه كتابنامه به ترتيب ناشرين می

ها و كند. اين فهرست به ترتيب الفبائی ناشرين مرتب گرديده و ذيل هر ناشر فهرست كتاباز ناشرينی كه درموضوع روانشناسی دارد توليد می

ها و ناشرين به شناسائی كتاب توان اقداماند وجود دارد. از اين فهرست و از طريق بانك مشاع كاوش میمداركی كه در اين موضوع به چاپ رسيده

  .نموده و برای مجموعه سازی كتابخانه بهره بسياری برد

توان بجای گزينه كتابنامه، گزينه نمايه را انتخاب نمود، در اين صورت بجای های )كتابنامه / نمايه( میطور که اشاره شد ، در تمامی گزارشهمان

های آن مدارك درج خواهد شد و به صورت كد عنوان و ناشر آن مدرك قيد شود صرفاً كد عنوان آنكه مقابل هر ركورد عنوان، سرشناسه، رده،

  .رسانی بسياری داردگردد. مسلم است اين نوع گزارش نيز فوايد اطالعای ظاهر میچاپ نمايه

 
 کتابنامه / نمايه با ترتيب: فروست 

ه توانيد با مراجعه بنماييم. شما میا نمايه می باشد. لذا از تکرار مباحث تکراری خودداری میديگر کتابنامه ي هایاين گزارش دقيقاً همانند گزارش

  .بخش کتابنامه يا نمايه به ترتيب عنوان بيشتر با اين گزارش آشنا شويد

 
 کتابنامه / نمايه با ترتيب: بانک واژگان 

باشد. با اين تفاوت که فيلترهای موضوعی نداريم. لذا از تکرار مباحث تکراری میاين گزارش دقيقاً همانند گزارش های ديگر کتابنامه يا نمايه 

  .توانيد با مراجعه به بخش کتابنامه يا نمايه به ترتيب عنوان بيشتر با اين گزارش آشنا شويدخودداری می نماييم. شما می

 
 دفاتر داخلی 

های كتابخانه و همچنين گزارش كاملی از دفتر ثبت و ات مفيد و كاملی از فهرست تازهتوانيد به اطالعدر بخش تهيه گزارش از دفاتر داخلی، می

تواند بسيار مفيد باشد. در ادامه در اموال كتابخانه دست يابيد. طبيعی است اين نوع گزارش ها برای سامان بخشيدن به امور داخلی كتابخانه می

  .ددگررابطه با هر يك از آنها توضيح مختصری بيان می

 
 تازه های نشر  –دفاتر داخلی : تازه های عناوين كتابخانه 

اند و يا اصوالً به تازگی چاپ شده و هايی از مداركی كه جديداً وارد كتابخانه شده و فهرست گرديدهتوان اطالعات و گزارشدر اين قسمت می

های مورد نظر خود را مشخص كنيد. دو فيلتر مهم كد ها و شرطز بايد فيلتركتابخانه اقدام به تهيه آن نموده است، تهيه نمود. برای اين منظور ني



  .عنوان و تاريخ انتشار برای اين منظور در نظر گرفته شده است

توانيد ترتيب اطالعات مورد نظر خود را نيز مشخص نمائيد. از طريق اعمال فيلتر در قسمت كد عنوان گزارش و اطالعات مداركی هم چنين می

هايی در رابطه با مدارك جديداً منتشر شده دست توانيد به گزارشجديداً وارد كتابخانه شده و از طريق اعمال فيلتر در قسمت تاريخ انتشار میكه 

  .توان تعيين نموديافت. در نهايت ترتيب مشاهده اطالعات را بر اساس ترتيب ورود اطالعات، تاريخ انتشار و يا كد عنوان نيز می

 
 انواع گزارشهای مديريتی  –ر داخلی : دفتر ثبت ) اموال ( دفات

 های مختلف اطالعات ثبتی را فيلتر نموده وتوان به اشكال مختلف دفتر ثبت كتابخانه را چاپ نمود، به گونههای مديريتی میدراين بخش از گزارش

  .سورت( كرد)آنها را به اشكال مختلف مرتب 

كد مكان و كد وضع پيش بينی شده كه با سورتهای مختلف امكان استخراج اطالعات  -تاريخ ثبت  -شماره ثبت  -ن در اين بخش فيلترهای كد عنوا

  .دهدثبتی را به ما می

 :های ثبت شده در سه ماه گذشتهمطلوبست تهيه گزارشی از كتاب

  .اقدام به چاپ اطالعات نمود 0330/23/30تا  0330/20/20توان از طريق فيلتر تاريخ ثبت مثالً از در اين حالت می

 :باشندهای ثبت شده كه گمشده میمطلوبست تهيه گزارشی از كتاب

اگر مثال برای کتب گم شده در بخش ورود اطالعات ، در قسمت ورود اطالعات ثبتی، در فيلد وضع حرف 'گ' را وارد کرده باشيد کافی است در 

  .ضع قرار دادن فيلتر حرف 'گ' است و بقيه فيلترها خالی می مانداين بخش نيز تنها شرط قرار داده شده در كد و

  .مطلوبست تهيه گزارشی از نسخه مختلف كتاب بحاراالنوار

های آن كد عنوان چاپ دانيم كه اين كتاب مجلدات زيادی دارد كافی است كه كد عنوان آنرا در فيلتر كد عنوان وارد نموده تا تمامی شماره ثبتمی

  .گردند

 

تواند نمايد، چگونه كتابخانه میفرض كنيد مركزی دارای كتابخانه اقماری است كه برای آنها كتاب تهيه نموده، فهرست نويسی كرده و يا ارسال می

 ها در كدام كتابخانه است؟ كنترل كند چه نسخی از كتاب

ا اين است كه برای هر نسخه ارسالی در هنگام ثبت آن، يك كد هتوان اعمال نمود يكی از اين روشهای مختلفی در كاوش میبرای اين كار روش

. در اين حالت برنامه كليه  0تا كد مكان  0مكان در نظر گرفته شود و در اين قسمت از برنامه فيلتر آن را اعمال كنيم. مثالً بگوئيم از كد مكان 

  .كندارسال شده است را استخراج و چاپ می 0نسخی كه به كتابخانه شماره 

 
  (رف خوانی : رف خوانی بی شماره ثبت )مدارک به ترتيب رده

های مديريتی كاوش مهيا گرديده است، يكی از آنها با امكان نمايش برای مشاهده مدارك به ترتيب شماره رده بندی آنها، دو گزارش در بخش گزارش

آورد كه كار طاقت فرسای رف خوانی را مجلدات و مكررات آنها( فراهم میها را )با نمايش همزمان بشماره ثبت ها عمالً تصويری از چينش كتا

 .برای كتابدار ساده خواهد نمود



عناوين موجود در يك رده را با ترتيب رده بندی  (...گزارش ديگر با حذف اطالعات ثبتی از گزارش )شماره ثبت، جلد، نسخه، مكان، تاريخ ثبت و

هايی كه در رديف روانشناسی كتابخانه وجود دارند اجعين بيرونی كتابخانه بسيار مفيد است زيرا كه مثالً كتابدهد، اين گزارش برای مرنمايش می

 .نمايدای )موضوعی( استخراج و چاپ میرا با ترتيب رده ای )و نه عنوانی و يا پديدآوری و يا موضوعی...( بلكه با ترتيب مفهومی رده

هايی که در يک يا چند قفسه و يا کل کتابخانه های کتابخانه حاصل شود و کاربر کتابدم زدن کاربر در قفسهشود که عمال امکان قاين باعث می

 . وجود دارد با نظم منطقی شماره رده بندی که که معادل نظم چينشی آن است مشاهده نمايد

های التين خود را از فارسی ها جدا ها كتابكه برخی كتابخانهشود از جمله فيلترهای موجود در اين بخش فيلتر زبان است و اين از آنجا ناشی می

خوانی نيز احتياج به فيلتر دهند، طبيعی است که در اين صورت برای رفكرده و مخازن جداگانه ای برای مدارک فارسی و التين خود ترتيب می

  .زبان خواهند داشت

 
  (سخرف خوانی : رف خوانی با شماره ثبت )بااحتساب تکرار ن

های مديريتی كاوش مهيا گرديده است، يكی از آنها با امكان نمايش برای مشاهده مدارك به ترتيب شماره رده بندی آنها، دو گزارش در بخش گزارش

خوانی را آورد كه كار طاقت فرسای رف ها را )با نمايش همزمان مجلدات و مكررات آنها( فراهم میبشماره ثبت ها عمالً تصويری از چينش كتا

 .برای كتابدار ساده خواهد نمود

عناوين موجود در يك رده را با ترتيب رده بندی  (...گزارش ديگر با حذف اطالعات ثبتی از گزارش )شماره ثبت، جلد، نسخه، مكان، تاريخ ثبت و

ايی كه در رديف روانشناسی كتابخانه وجود دارند هدهد، اين گزارش برای مراجعين بيرونی كتابخانه بسيار مفيد است زيرا كه مثالً كتابنمايش می

 .نمايدای )موضوعی( استخراج و چاپ میرا با ترتيب رده ای )و نه عنوانی و يا پديدآوری و يا موضوعی...( بلكه با ترتيب مفهومی رده

ايی که در يک يا چند قفسه و يا کل کتابخانه ههای کتابخانه حاصل شود و کاربر کتابشود که عمال امکان قدم زدن کاربر در قفسهاين باعث می

 . وجود دارد با نظم منطقی شماره رده بندی که معادل نظم چينشی آن است مشاهده نمايد

های التين خود را از فارسی ها جدا ها كتابشود كه برخی كتابخانهاز جمله فيلترهای موجود در اين بخش فيلتر زبان است و اين از آنجا ناشی می

خوانی نيز احتياج به فيلتر دهند، طبيعی است که در اين صورت برای رفده و مخازن جداگانه ای برای مدارک فارسی و التين خود ترتيب میكر

  .زبان خواهند داشت

 
 فهرست ريز موضوعات و كدهای منتاظر آنها  :ريزموضوعات

تعريف كدهای ريزموضوعی سخن گفته خواهد شد. اما در اين بخش، در مورد ريز موضوعات و مفهوم آن در كاوش به طور مفصل در بخش 

توان گزينش، دسته بندی و چاپ نمود. براساس فيلتر كد ريز اطالعاتی كه در بخش ورود اطالعات كد و شرح ريز موضوعات وارد گرديده می

 .آنها را مشاهده و چاپ نمودتوان آنها را گزينش كرد و ترتيب چاپ آنها را مشخص نمود و سپس موضوع و شرح آن می

  .ها و ساير مدارك از ريز موضوعات وجود دارد مورد توجه نيست بلكه فهرست تعاريف كدها صرفاً مد نظر استدر اين گزارش آنچه در كتاب

 
 آمار انواع مدارك كتابی و غير كتابی  :آمار مديريتی



باشيد. در اين گزارش فيلتر اعمال شده كد كتابخانه اعم از مدارك كتابی و يا غير كتابی میدراين قسمت قادر به تهيه آمار از تعداد مدارك موجود در 

باشد )كه عمالً تناظر دارد با زمان ورود اطالعات عناوين به كتابخـانه(. در گزارش نهايی، هم تعداد عناوين و هم تعداد نسخ هر نوع عنوان می

  .گرددنها نيز اعالم میشود و در نهايت جمع آمدرك نمايش داده می

 
 های موضوعی مختلف آمار تعداد مدارك در رده :آمار مديريتی

های مختلف در زير مجموعه برگزيده عناوين كتابخانه به چگونگی پراكندگی موضوعات موجود در مركز در اين قسمت با مشخص نمودن رده

يات كتابخانه شما چه ميزان كتاب دارد و در رده علوم وضعيتش چگونه است. طبيعی شويد در رده ادبخويش پی خواهيد برد. يعنی مثالً متوجه می

 .تواند داشته باشداسـت اين گزارش برای شناخت مجموعه مدارك كتابخانه بسيار مفيد بوده و كمك شايانی برای تكميل كتابخانه می

های موضوعی مورد جستجو وارد با شيد را متناسب با ردههيه گزارش میدر عمل، در زمان فيلتر سازی، نام محدوده موضوعی كه از آن مايل به ت

بندی مركز خويش آشنايی های استاندارد و يا ردهبايست با تناسب، شماره و نام هر موضوع در رده بندیكنيد. در واقع كتابدار در اين قسمت می

و نام آنرا موضوع اسالم  092/999تا رده موضوعی  092رده موضوعی ها وارد نمائيد از داشته باشد. به عنوان مثال در خط تعاريف رده

وارد نموده و نام آنرا روانشناسی قرار دهيد، در اين صورت، برنامه تعداد عناوين موجود  059/999تا  052بگذاريد و در خط دوم مثالً از رده 

اين گزارش برای شناخت چگالی موضوعات مختلف دركتابخانه بسيار  .نمايددر اين موضوعات را يافته، آنها را اعالم و در صورت نياز چاپ می

دهد كه دريابند كتابخانه در چه حوزه موضوعی غنی و در چه مفيد و كارآمد است و همانطور كه اشاره شد به مديران كتابخانه اين امكان را می

  .حوزه موضوعی ضعيف می باشد

 
 العاتی مختلف موضوعی آمار و فهرست حوزه های اط :آمار مديريتی

ور، آدر اين قسمت شما قادريد تا پس از تعيين فيلتر برای برنامه براساس كد عناوين و يا رده بندی موضوعات، ترتيب گزارش ها را براساس پديد

 .درخواست شده پرداختموضوع، ناشر و يا فروست برای برنامه تعريف و تنظيم نموده تا بر همان اساس به مشاهده و دريافت گزارش از مدارك 

های رده موضوعی اسالم را يافته به ترتيب الفبائی وارد نمائيد برنامه شاخه 092/999تا  092به عنوان مثال اگر شما رده موضوعی خود را از 

تكرار هر يك از شاخه  های موضوعی رده اسالم را بازشناسی وتوان شاخهكند بدين ترتيب مینمايد. سپس تعداد هر موضوع را بيان میمرتب می

 .تواند بسيار مفيد واقع شودها را نيز يافت كه اين برای هم محققين و هم مديريت کتابخانه می

های مديريتی دارد، با اين تفاوت كه مثالً در مقايسه با گزارش سوم از ها در مجموعه گزارشهای كتابنامهاين گزارش به يك معنا شباهتی با گزارش

ها و نمايه بترتيب موضوعات( كه در آنجا فهرست با شرح خود عنوان و سرشناسه و رده و... كتاب /های مديريتی )كتابنامه مجموعه گزارش

گردد كه برای مديريت كتابخانه و محقق جنبه آماری و شد، ولی در اينجا صرفاً آمار هر موضوع و شاخه موضوعی ارائه میمدارك نمايش داده می

 .بی خواهد داشتاطالع رسانی جال

توان متوجه شد كه در موضوع روانشناسی مثالً چه پديدآورانی در كتابخانه، كتاب برای تأكيد بيشتر و به عنوان نمونه از طـريق اين گزارش می

ه رياضيات چيست های مزبور بيان گردد.( و يا شاخه های موضوعی ردهای هر كدام چه ميزان است )بدون آنكه فهرست كتابدارند و تعداد كتاب

  ....و از هر شاخه موضوعی چه تعداد كتاب داريم. و يا در موضوع مهدويت چه ناشرينی و هر كدام به چه ميزان كتاب منتشر نموده اند، و



 
  (Reports Generator)ها توليد کننده عمومی گزارش -چاپ اطالعات منتخب  :آمار مديريتی

باشند كه از جهت فرمت و قالب چاپ از پيش طراحی هايی میهای مديريتی كاوش ديديم، گزارشگزارشهايی كه تا به حال در بخش گزارش

اند، و به عبارت ديگر به جهت نوع نياز و اهميت آن بهترين شكل چاپ گزارش از طريق خود برنامه در آنها پيش بينی شده است. اما ممكن شده

های ای آماده كاوش مد نظر داشته باشد. از همين رو شانزدهمين گزارش از مجموعه گزارشهاست كتابخانه گزارش ديگری خارج از گزارش

 .باشدهای جالب كاوش میاست، كه خود يكی از قابليت (Report Generator) مديريتی يك توليد كننده عمومی گزارش

ه مشخص نماييد چه فيلدهايی در گزارش نهايی ظاهر گردند نيز در اين گزارش عالوه بر آنكه دو فيلتر كد عنوان و عبارت وجود دارد امكان اينك

 .اطالعات نيز در اختيار شماست (sort) گنجانده شده است. عالوه بر اينها نوع ترتيب

باشد يعنی عرض گزارش از اين حجم بيشتر نخواهد بود واطالعات فيلدهای مختلف در زير هم می A4 شكل عمومی گزارش در اين قسمت در قطع

)نه در كنار هم( قرار خواهند گرفت. تذكر اين نكته ضروری است كه انتخاب ترتيب گزارش )عنوان/ موضوع/ پديد آور/ و...( در واقع مشخص 

باشد، يعنی اگر ترتيب چاپ اطالعات بترتيب موضوعات مدارك باشد فيلتر عبارت نيز )از موضوع... تا موضوع...( خواهد كننده فيلتر عبارت می

  .و اگر ترتيب اطالعات عنوان باشد فيلتر عبارت نيز )از عنوان... تا عنوان...( خواهد شدبود 

 
 آماده سازی و خدمات 

ای بخش آماده سازی و خدمات است، كه در اين بخش كتابخانه اقدام به چاپ كارت افزار كتابخانههای بسيار مهم و پر كاربرد هر نرماز بخش

نمايد. طبيعی است همين بخش با توجه به سهولتی كه در كار فراهم آورده و كارت جيب و برچسب جيب پاكت می فهرست نويسی، عطف كتاب و

  .آورد به تنهايی توجيه گر مكانيزه كردن كتابخانه در مقايسه با سيستم دستی استصرفه جويی اقتصاديی كه بوجود می

  .جيب پاكت می باشدگزينه چاپ عطف و چاپ برگه امانت و  2اين بخش كه شامل 

 
  Label = چاپ عطف :آماده سازی و خدمات

گردد. از ميان اين دو فيلتر چه بسا فيلتر شماره ثبت كاربرد بيشتری پس از برگزيدن اين گزينه دو فيلتر كد عنوان و شماره ثبت در خواست می

شوند احتياج به برچسب عطف دارند، كه از طريق فيلتر و ثبت میداشته باشد، زيرا نوعاً نسخ جديدی كه وارد كتابخانه شده و فهرست نويسی 

 .توان آنرا اعمال نمودشماره ثبت می

  . شويدخط باشد در غير اينصورت در موقع چاپ ليبل با مشکل مواجه می 02نکته : در اين بخش تعداد خطهای ليبل نبايد کمتر از 

 
 بارکد  (Label) آماده سازی و خدمات: چاپ عطف

گردد. از ميان اين دو فيلتر چه بسا فيلتر شماره ثبت كاربرد بيشتری س از برگزيدن اين گزينه دو فيلتر كد عنوان و شماره ثبت در خواست میپ

شوند احتياج به برچسب عطف دارند، كه از طريق فيلتر داشته باشد، زيرا نوعاً نسخ جديدی كه وارد كتابخانه شده و فهرست نويسی و ثبت می

  .توان آنرا اعمال نمودماره ثبت میش



 
 چاپ کارت امانت و جيب پاکت  :آماده سازی و خدمات

اره ها و يا شمتوانيد با تعيين محدوده كد عنوانبرای چاپ کارت امانت و جيب پاکت، پس از ورود به اين قسمت و تعيين نام پايگاه انتخابی، می

 .های کتابخانه کارت امانت تهيه کنيدهستيد، برای کتابهايی كه مايل به چاپ كارت امانت آنها ثبت

های تعريف شده توسط شما برای چاپ رده بزرگ باشد ممکن است قسمتی از رده را چاپ نکند بنابراين بايد سايز در چاپ جيب پاکت اگر فونت

  .فونت در بخش تنظيمات گزارش آن را کوچکتر انتخاب کنيد

 
 خوانی از طريق بارکدخوان های ويژه رفگزارش :آماده سازی و خدمات

ذخيره سازی کرده و در اين  txt.* ايد را در يک فايل نوشتاریبايست اطالعاتی که از بارکدخوان دريافت کردهبرای استفاده از اين بخش ابتدا می

  .دستورات نرم افزار اقدام بفرماييدصفحه فايل حاوی اطالعات بارکدخوان را وارد کادر مربوطه کنيد، سپس مراحل بعدی را با 

 
 ورود اطالعات مدارک 

نماييد. اگر در اين قسمت پايگاهی موجود در خواهيد در آن ورود اطالعات انجام دهيد را انتخاب میدر اين قسمت در ابتدا شما پايگاهی را که می

توانيد انتخاب کنيد بايد دقت نماييد که کاربری که شما بوسيله آن وارد نرم بينيد که بنرم افزار باشد و برای ورود اطاعات شما اين پايگاه را نمی

توانيد اين مجوز را صادر کاربران می –که با مراجه به بخش کنترل های مديريتی .افزار شده ايد مجوز ورود اطالعات بر روی اين پايگاه را ندارد

که اين کاربرگه ها شامل کاربرگه اصلی و  .رگه ورود اطالعات خود را مشخص نماييدتوانيد نوع کاربدر قسمت بعدی ورود اطالعات می .نماييد

ت ساخت کاربرگه ورود اطالعا –هايی که از قبل در قسمت کتابخانه توانيد کاربرگهها میباشد عالوه بر اين کاربرگهعمومی و کاربرگه فشرده می

  .خاب پايگاه مورد نظر و نوع کاربرگه بر روی "ادامه" کليک نماييدتهيه کرده ايد استفاده نماييد. در انتها بعد از انت

 
 کاربرگه اصلی و عمومی اطالعات  :ورود اطالعات مدارک

ی بعدی اطالعات را انتخاب نماييد و بر روی ادامه کليک کنيد در صفحهبعد از انتخاب پايگاه مورد نظر اگر کاربرگه اصلی و عمومی ورود

شود.( چين انتخاب میچين و مدارک التين چپعنوان مورد نظر خود را همراه با نوع چينش )که برای مدارک فارسی و عربی راستتوانيد کد می

 .است باشد را انتخاب نماييد.که در ذيل کامل توضيح داده شدهو نوع مدرک که شامل کتاب، نقشه، سند، کاتولوگ و ... می

ين فيلدها در برنامه كاوش است، كه نقشی اساسی در ارتباط عناصر اطالعاتی يك مدرك با يكديگردارد. هر عنوان کد عنوان: اين فيلد يكی از مهمتر

يك كد  مدرك، بايد حتماً يك كد عنوان و تنها يك كد عنوان منحصر به فرد داشته باشد. مثالً كتاب بحار االنوار كه شامل ده ها جلد مختلف است،

 برگه، يكباشند. يعنی به ازای هر كارت رفعنوان میهای مختلف در يك مدرك همگی دارای يك كدنی جلدها و يا نسخهگيرد يععنوان بيشتر نمی

( و 0عنوان )( را بگيرد و مدرك دوم كد0عنوان )كنيم بايد كدطبيعی است اولين مدركی را كه به كاوش معرفی می .عنوان بيشتر نخواهيم داشتكد

 .کندعنوان تکراری هم قبول نمیکند و کدشروع می 0افزار بطور پيش فرض از کد عنوان  الی آخر. البته نرم

ها مايلند از طريق كدهای عناوين خود تفكيكی ميان مدارك فارسی يا التين و يا بين فيلم، تذكر اين نكته در اينجا الزم است كه برخی از كتابخانه



عنوان با پيشوندهای جداگانه متناسب با آن مدارك انجام داد. بدين توان اين عمل را از طريق كدیعكس، اساليد، سند و ... بوجود آورند، كه م

را تايپ  (L) عنوان مثالً نوار حرف )ن( يا كتاب حرف )ك( يا برای فيلم حرف )ف( و يا برای مدارك التين حرفصورت كه در ابتدای فيلد كد

كنيم، تمامی نوارها در عنوان مشاهده میان آن مدرك را وارد كرد. در نتيجه وقتی اطالعات را بترتيب كدنمود، و در منتهی اليه آن شماره ، كد عنو

 .(شوندسورت می)گيرند ها در زير همديگر قرار میزير هم و تمامی فيلم

چين )راست به چپ( برای دو حالت راست خواهيد ورود اطالعات نماييد انتخاب کنيد کهتوانيد نوع چينش برای مدرکی را که میدر قسمت بعد می

گيرد. و در قسمت آخر نوع مدرک چپ به راست( که برای مدارک التين مورد استفاده قرار می)چين شود و چپمدارک فارسی و عربی استفاده می

مقاله، عكس، و...( مشخص نمود. تذكر  توان نوع مدرك را )كتاب، سند، فيلم، رساله، نشريه،می Space bar توانيد مشخص نماييد. با كمكرا می

، اين نكته الزم است، كه بر اساس قواعد انگلوآمريكن ساختار اطالعاتی انواع مدارك يكسان بوده و محتوای فيلدهای آنان متفاوت است. مثالً 

دد، گرد ميليمتری بودن و... استفاده میشود، ولی در مورد فيلم زمان، چنبرساخت كتاب شامل اطالعاتی چون صفحه، جلد و نمودار، رنگی و... می

ام ز اتمو اين به عهده كتابدار است تا با استفاده از اصول فهرست نويسی، اطالعات متناسب با هر مدرك را در فيلدهای مربوطه وارد نمايد. بعد ا

صفحه ورود اطالعات نمايان گردد. اگر دقت  اين مراحل بر روی ثبت کليک نماييد تا نوع مدرک کد عنوان و نوع چينش انتخاب شده ثبت شود و

شود همان ای که برای ورود اطالعات باز میکنيد در اين عمليات انجام شده ما کاربرگه اصلی عمومی را انتخاب کرده بوديم و در اينجا صفحه

 .پردازيمیکاربرگه اصلی و عمومی اطالعات است. در ادامه به معرفی تک تک فيلدهای کاربرگه اصلی و عمومی م

اصلی ترين پديدآور مدرك( اطالعات الزم را وارد  (توانيد راجع به سر شناسه مدرك )به عبارتی، )عموماً سرشناسه )فارسی( : در اين فيلد می

  .نماييد

مدرك را بطور معمول اگر سرشناسه، در رابطه با مدركی، عنوان باشد، )سرشناسه عنوان( الزم است اين فيلد را خالی رها كنيد و صرفا عنوان 

  .كندوارد نمائيد، كاوش به طور خودكار تنظيمات الزم را برای تنظيم كارت بر اساس سرشناسه عنوان )كارت همرج( اعمال می

 .شود ، سرشناسه آن بايد در همين فيلد وارد گردداگر زبان مدرکی التين انتخاب می

 .تين سرشناسه و پديدآور فارسی را در صورت نياز يا وجود داشتن وارد نمائيدتوانيد معادل السرشناسه )التين( : در اين قسمت می

 .نماييدهای مربوطه را وارد میشناسه : در اين قسمت شناسه

در اين قسمت احتياجی به قرار دادن عالمات ] [ در  .عنوان قراردادی: عنوان قراردادی )يا مرتبط( مدرك خود را در صورت وجود، وارد نمائيد

 .ابتدا و انتهای متن نيست

باشد. در نتيجه اين فيلد بايد را وارد نمائيد. هر مدركی حتماً دارای يك عنوان می (Title) توانيد عنوان اول مدرك(: در اين فيلد می0عنوان مدرك )

 .همواره پر شود

 .شود، وارد نمائيدنوان اصلی ظاهر میعنوان فرعی: در اين قسمت عنوان فرعی مدرك را كه در كارت با عالمت ):( در ادامه ع

در قواعد فهرست نويسی انگلوآمريكن  Alternative Tittleآيد و معادل به دنبال عنوان می ( = , OR ,عنوان برابر: اين عنوان با عالمت )، يا، 

 .است

، شودا كاراكترها )نويسهها( فارسی نگاشته میعنوان به زبان ديگر )با حروف فارسی(: در صورتی كه از اصل مدرك، نسخه عربی يا اردو كه ب

 .باشددر قواعد فهرست نويسی می parallel Tittle آيد. و معادلوجود داشته باشد، اين عنوان كاربرد دارد، كه با عالمت )=( در ادامه عنوان می



ه باشد كاربرد دارد و با عالمت )=( در ادامه عنوان عنوان به زبان ديگر )با حروف التين(: در صورتی كه از مدرك شما نسخه التين وجود داشت

 .آيداصلی می

آيد و الزم اين قسمت بعد از عالمت )/( در كارت می .توان اطالعات مربوط به پديدآوران را وارد نمودسطر می 6(: در 0تكرار نام پديد آوران )

در قواعد فهرست نويسی است، كه نوعاً از صفحه عنوان  Statement of Responcibilityاين بخش معادل .نيست كه اين عالمت را تايپ نمائيد

 .مدارك انتخاب شده است و شرحی است بر عملكرد پديدآوران مختلف در توليد يك مدرك

باشد كه  يعنی، اگر يك مدرك شامل عناوين مختلفی .(: در صورت وجود عنوان دومی برای مدرك، آن را در اين قسمت وارد نمائيد0عنوان مدرك )

عنوان از آنها همراه عبارت تكرار نام پديدآوران شان در  3دهد تا حداكثر همه در يك مجموعه جمع شده باشند، قواعد فهرست نويسی اجازه می

 .كارت فهرست نويسی ظاهر گردند

 .اين قسمت وارد نمائيدتوانيد اطالعات مربوط به پديدآوران عنوان دو را در (: در اين فيلد می0تكرار نام پديد آوران )

 .(: درصورت وجود عنوان سومی برای مدرك،آن را دراين قسمت وارد نماييد 3عنوان مدرك )

 .توانيد اطالعات مربوط به عبارت مربوط به پديدآوران عنوان سه را در اين قسمت وارد نمائيد(: در اين فيلد می3تكرار نام پديد آوران )

 .ويرايش مدرك را عيناً در اين قسمت وارد نمائيد شرح ويرايش: عبارات مربوط به

را  تاطالعات نشر: در اين قسمت فيلد ناشر و محل نشر قرار دارد. در فيلد محل نشر در ابتدا محل نشری که مدرک برای اولين بار منتشر شده اس

ا و هتوانيد محل نشرليد ثبت را فشار دهيد. شما میوارد نماييد و در قسمت ناشر اولين ناشری که مدرک را منتشر کرده ذکر نماييد و سپس ک

توانيد بر روی گزينه ويرايش و حذف های بعدی را همانند باال وارد نماييد، و برای حذف و يا ويرايش اطالعات وارد شده در اين زمينه میناشر

 .کليک نماييد

 .وارد نمائيد گيرد راتاريخ انتشار: تاريخ انتشار اين مدرك، كه در كارت قرار می

توان از گزينه پيش فرضهای اختصاصی در زير سيستم در صورتی كه مدركی ناشر، محل نشر و يا تاريخ انتشار مشخصی نداشته باشد، می

حل ن مكتابخانه خواست كه به طور خودكار عبارات )بی تا( به معنی )بدون تاريخ نشر( و )بی نا( به معنی )بدون ناشر( و )بی جا( به معنی )بدو

 .نشر( را بجای آنها قرار دهد

ك فيلد يتاريخ انتشار قراردادی: از آنجا كه در قواعد فهرست نويسی برای تعيين سال نشر يك مدرك محدوديتی قائل نيستند، لذا، برای آنكه بتوان 

فيلد به مجموعه فيلدهای يك مدرك اضافه  در مورد تاريخ نشر يك مدرك داشته باشيم، اين (Searchable) وجستجو پذير (Sortable) ترتيب پذير

های يك وارد نمود. توجه داشته باشيد در مورد روزها و ماه 01/01/1388گرديده است، كه بايد تاريخ نشر آن را مطابق استانداردهای رسمی مثالً 

تاريخ انتشار قراردادی هم تاريخ مورد نظر خود را به توانيد با استفاده از آيکون مقابل رقمی حتماً قبل از آنها، عدد صفر را قرار دهيد. شما می

 .سهولت وارد نماييد

ها و مثالً چند برساخت و مشخات ظاهری: اطالعات مربوط به مشخصات فيزيكی مدرك مانند تعداد صفحه، نوع جلد، نوع قطع برای كتاب

 .ها و غيره را در اين قسمت وارد نماييدمتری و... برای فيلمميلی

ت فروست: در صورت دارا بودن عبارت سلسله انتشاراتی، آن را در قسمت فروست وارد نمائيد و سپس بر روی کليد ثبت کليک نماييد. اطالعا

هايی که قبالً دهد. در صورت ويرايش و يا حذف فروستافزار فراکاوش خود اين كار را انجام مینرم .الزم نيست كاراكتر )( را برای آن قرار دهيد



 .توانيد بر روی حذف و يا ويرايش کليک نماييداست می شدهوارد 

  .توانيد اطالعاتی از قبيل بهاء، تعداد صفحه، واژه نامه، كتابنامه و مندرجات و غيره را وارد نماييديادداشت ها: در اين قسمت شما می

ا در كارت فهرست نويسی شده، هر يادداشت از محل متناسب با كمك كاراكتر )دالر = $( و يا اينتر کردن اول هر پاراگراف را مشخص نمائيد ت

 .خود آغاز گردد

ادداشت يعبارات يادداشتها را به دنبال هم تايپ نمائيد، الزم نيست برای عبارت يادداشت جديد به اول خط بعد بيائيد، بلكه صرفاً در اول عبارت 

 .جديد، عالمت $ را قرار دهيد

گر ای وارد کنيد، ولی اتوانيد آن را بدون هيچ کاراکتر مشخصهسمت يادداشتها فقط يک پاراگراف داشته باشيد میالزم به ذکر است اگر شما در ق

 .ديبيش از يک پاراگراف داشتيد حتماً بايد ابتدای اولين پاراگراف نيز عالمت $ را قرار دهيد اين برای زمان است که از اينتر استفاده نکن

هنر و ...  -ايران  -0تاريخ  -ايران  -0سه موضوع را وارد كنيد. برای شرح بيشتر، در فهرست تحليلی مثالً داريم: موضوعات: در فيلد اول شنا

ای وارد نشود موضوع ناميم. اگر در مورد يك موضوع شناسهاين شماره ها را شناسه موضوع می .شوديعنی هر موضوع با يك شماره مشخص می

توانيد گيرد.در فيلد دوم شما میردد. ولی تحت عنوان كلمه كليدی در جستجو، همراه با موضوعات قرار میگمورد نظر در كارت ظاهر نمی

ای را که قبالً وارد شده وارد نماييد و سپس بر روی ثبت کليک نماييد. اگر موضوعی را قبالً ثبت کرده باشيد با کليک موضوع مربوط به شناسه

 .های وارد شده را حذف و يا ويرايش نماييدتوانيد موضوعات و شناسهکردن بر روی ويرايش و يا حذف می

ک نماييد و بر روی کليد ثبت کليپديدآوران: در فيلد اول شناسه پديدآور را وارد کنيد. در فيلد دوم هم شناسه افزوده در مستند پديد آور را وارد می

 .ا ويرايش کنيدتوانيد اطالعات وارد شده را حذف و يکنيد. بعد از ثبت می

توانيد و بر روی کليد ثبت کليک نماييد. بعد از ثبت می .عناوين: در فيلد اول شناسه عنوان را وارد نماييد. و در فيلد دوم هم عنوان را وارد کنيد

  .اطالعات وارد شده را حذف و يا ويرايش کنيد

گيرند، بايد با ر كنار كارت دقيقاً به صورت عمودی زير هم قرار میقسمت د 3قسمت است كه اين  3هر رده ديوئی شامل  :(DDC) رده ديويی

 .توجه به نام هر قطعه که در باالی کادر مشخص شده اين فيلدها را كامل نماييد

با  گيرند، بايدقسمت در كنار كارت دقيقاً به صورت عمودی زير هم قرار می 3قسمت است كه اين  3هر رده كنگره شامل  :(LCC) رده كنگره

 .توجه به نام هر قطعه که در باالی کادر مشخص شده اين فيلدها را كامل نماييد

 :شودبرای ورود اطالعات، وارد كردن صحيح رده بسيار حائز اهميت است بنابراين نكاتی در اين باره تذكر داده می

  .بهترين راه برای ورود اطالعات مدارک التين، التين بودن محيط كاری است - 1

 . در نظر گرفته شود» . « است و در مدارک التين عالمت » / « عالمت اعشار در رده در مدارک فارسی  - 2

گردد. به عبارت ديگر در اين قسمت تايپ « يا . » / ها به اين ترتيب است كه بايد ابتدا اعداد و بعد نحوه ورود اعشار در تمامی كاترها در كارت

لذا در تايپ اطالعات بايد  .ها و تقسيمات مختلف رده در کنار کارت ظاهر شوند عينا بايد در اين قسمتها ديده شوندخشآنچه بايد نهايتا به عنوان ب

اطالعات بدين شکل وارد شوند که شکل نهائی مطلوب باشد. به عبارت ديگر چون در ترکيب حروف فارسی با اعداد و يا حروف التين ممکن است 

ما دقيقاً به همان صورت ورود اطالعات نباشد بنابراين حتماً در جستجوها در نظر داشته باشيد برای جستجوی رده بايد نحوه نمايش اطالعات به ش

ترتيب ورود اطالعات جهت جستجو دقيقاً همان نحوه ورود در هنگام ورود اطالعات مدارک باشد. فرض کنيد شما در جستجو بخواهيد به دنبال 



 00/3فا4شود:د ولی موقع ورود اطالعات جهت جستجو بدين شکل به شما نشان داده میبگيردي 3فا00/4رده ديوئی 

گيرند، قسمت در كارت دقيقاً بصورت عمودی در زير هم قرار می 3قسمت است كه اين  3هر رده فائو و يا پزشكی شامل  :(FAO / NLM) رده

 . را كامل نماييد. نکات بيان شده در مورد رده در بند قبل رعايت شود با توجه به نام هر قطعه که در باالی کادر مشخص شده اين فيلدها

هائی كه معموال بر اساس اطالعاتی توانيد محل استقرار مدرک را در سه قسمت وارد نماييد. اين نوع رده را برای كتابخانهمحل ا سـتـقـرار: شما می

 .برد توان بكارمیكنند، به كتاب ها اشاره می ... چون شماره قفسه و رديف و

تواند باشد. فيلد بعدی م]، و ... می[، Rها فيلد اول مربوط به عالمت مرجع است که بنا به تعريف شما ، م، تذکر: در ورود اطالعات تمامی رده

ديگر مربوط به کاترهای باشد. پنج کاراکتر مربوط به نوع مدرک است. مثال کتاب، رساله، نوار و ... فيلد سوم محل ورود قسمت اصلی رده می

  .باشدموضوع، پديدآور و ... می

 .استفاده کنيد "/"تذکر: برای مدارک التين برای جدا کردن کاتر ها از "." و در مدارک فارسی از 

ها ها و سورت گيرد و دو فيلد عالمت مرجع و مدرک در جستجوتذکر: جستجو بين فيلدهای رده از فيلد سوم )قسمت اصلی رده( به بعد انجام می

 .شونددخالتی ندارند اما در نمايش کارت و چاپ ليبل ظاهر می

 .را وارد نماييد Isbn \ Issn:شماره استاندارد

 .توانيد آنها را ويرايش کنيدبعد از ثبت اطالعات شما می .شماره ثبت: مطابق دفتر ثبت هر نسخه مدرك، شماره ای دارد، آنرا در اينجا وارد نماييد

 .قسمت: شماره ثبت حاضر مربوط به چه جلد يا قسمتی است جلد و

 .ای از اين مدرك استنسخه: شماره ثبت حاضر مربوط به چه نسخه

 .های اقماری بصورت قراردادی، كدی برای آنها در نظر گرفته و در اين قسمت وارد نماييدمكان: در صورت وجود كتابخانه

وارد كنيد، تا بعدا بتوان  02/20/0329ی به ثبت رسيده است. تاريخ را مطابق استاندارد، مثال به شكل تاريخ ثبت: شماره ثبت حاضر در چه تاريخ

اين اطالعات را سورت معنادار نمود و بر اساس آن نيز جستجو و اعمال شرط داشت. به صورت پيش فرض تاريخ روز سيستم در کنار اين فيلد 

 .توانيد تاريخ روز را انتخاب نماييدآيکون تقويم میگنجانده شده است که با کليک کردن بر روی 

( است 0هايی كه كد امانت آنها )توانيد كدی برای ميزان آزادی مدركتان بصورت قراردادی برای خود در نظر بگيريد. مثالً نسخهكد امانت: شما می

گردد، تا مسئول ميز امانت بر اساس آن تصميم نت آن ظاهر میبه هيچ وجه به كسی امانت داده نشود و ...، هنگام امانت دادن يك مدرك، كد اما

 .گيری الزم را داشته باشد

 .ارزش: بهای مدرك خويش را در صورت تمايل وارد نماييد

 روضع : در اين فيلد، نوع در اختيار داشتن نسخه مزبور را مشخص نماييد. اين كار با كمك حروف زير يا حروف دلخواه شما از بين انواع زي

توانيد يک حرف را کد نمائيد مثال حرف خ = خريداری ، م = مبادله ، ا = اهدائی امكان پذير است. مثال برای موارد مختلف وضعيت يک نسخه می

از  توانيد مثال، و= وجين ، گ = گمشده . و يا حروف ديگر تا با تعريف خود، آنها را معنا دار نماييد. در گزارش گيری بر اساس دفتر ثبت می

 . برنامه بخواهيد که فقط نسخ گمشده و يا وجين شده را برای شما فهرست نمايد

توانيد اين كد را متناسب با آنچه قبالً در بخش تعاريف كدهای ريزموضوعی وارد كرده ايد، مشخص نماييد. برای توضيح كد ريز موضوع: می

 .ائيدبيشتر به بخش ورود اطالعات ريزموضوعات در ادامه مراجعه نم



توانيد محل قرار گرفتن هر ريز موضوع را در مدرك با ذكر جلد و صفحه و ساير مشخصات الزم وارد آدرس )محل ريزموضوع در مدرك(: می

 .موضوعات و مفهوم آنها بعداً شرح خواهيم دادنماييد. راجع به ريز

 .ژه مربوط به مدرك را وارد نمودتوان در صورت تمايل، چكيده و يا ساير اطالعات ويچكيده: دراين صفحه می

تواند شامل مواد صوتی، تصوير، فيلم و ... باشد(. ای: چنانچه شما فايلی را بخواهيد به مدرک پيوست کنيد.)اين فايل میاطالعات چند رسانه

رح فايل را وارد کنيد و در فيلد قفسه توانيد شای استفاده نماييد، به اين صورت که در فيلد شرح شما میتوانيد از ورود اطالعات چندرسانهمی

 .کليک نماييد و فايل مورد نظر را باز کنيد Browsتوانيد بر روی اطالعات آدرس فايل مذکور را وارد نماييد برای سهولت بيشتر کار می

ها داشتيد از کليد پاک اک کردن تمامی فيلدو اگر تمايل به پ .ايد بر روی ثبت کليک نماييددر انتها برای ذخيره شدن اطالعات مدارکی که وارد کرده

  .خواستيد که اطالعات وارد شده را ذخيره کنيد از کليد انصراف استفاده کنيدکن استفاده نماييد. اگر نمی

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه فشرده

برگه فشرده در کاربرگه اصلی و عمومی اطالعات باشد. تمامی فيلد های کارای از کاربرگه اصلی و عمومی اطالعات میاين کاربرگه خالصه

  .توضيح داده شده است

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه کتاب

باشد. تمامی فيلد های کاربرگه فشرده در کاربرگه اصلی و عمومی اطالعات ای از کاربرگه اصلی و عمومی اطالعات میاين کاربرگه خالصه

  .توضيح داده شده است

 
 ت مدارک: کاربرگه سندورود اطالعا

رود. ازين رو در اين کاربرگه بخش هايی مانند سرشناسه، عناوين قراردادی و برابر اين کاربرگه برای فهرست نويسی اسناد مختلف بکار می

اين کاربرگه هايی مانند مشخصات ظاهری، شرح پديد آور و موضوعات/توصيفگر/کلمات کليدی در و در ازای اين بخش ها، فيلد .وجود ندارد

  .شوداستفاده می

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه نقشه

باشد. ازين رو در اين کاربرگه فيلدی برای ورود اين اطالعات به عنوان ها مقياس و همچنين نام منطقه نقشه میيکی از مشخصات کليدی در نقشه

  .مشخصات ظاهری و مقياس / نام منطقه تعبيه شده است

 
 ت مدارک: کاربرگه رسالهورود اطالعا

د و شوها، اطالعات مربوط به دانشگاه و اساتيد راهنما بيشترين اهميت را دارند. لذا در اين کاربرگه از تکرار نام پديد آور استفاده نمیدر رساله

  .اساتيد به اين کاربرگه اضافه شده استو همينطور استاد راهنما، مشاور و ساير  (... هايی همچون اطالعات نشر )دانشگاه، دانشکده، گروه وفيلد



 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه کاتالوگ

ها کارايی داريد، چراکه در اين کاربرگه تنها از پديدآور، عنوان، اطالعات اين کاربرگه بسيار فشرده بوده و تنها برای فهرست نويسی کاتالوگ

  .ده بندی استفاده شده استهای رنشر، برساخت و مشخصات ظاهری، موضوعات و شماره

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه نشريه

در اين کاربرگه عالوه بر اطالعات رسانه، فيلد هايی همچون عنوان مخفف و دوره انتشار وجود دارد که به قهرست نويسی تمامی نشريات کمک 

  .کندمی

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه مواد صوتی

شود. همچنين بجای تکرار نام شود و برای فهرست نويسی مواد صوتی از شماره بازيابی استفاده میعنوان استفاده نمی در اين کاربرگه از کد

شود. در فهرست پديدآوران که در کاربرگه متاب وجود داشت، در اين کاربرگه از شرح پديدآور و ويرايش و شرح پديدآور ويرايش استفاده می

گيرند همچون اطالعات توليد، اطالعات توزيع کننده، مشخصات فيزيکي، ظاهري و مواد همراه مورد توجه قرار می نويسی مواد صوتی اطالعاتی

  .که تمامی اين فيلد ها برای ورود اطالعات در اين کاربرگه قرار دارند

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه عکس

اوت که نوع کاربرگه عکس بوده و برای جستجو مواد عکسی کتابخانه زمان کمتری باشد با اين تفکاربرگه عکس همانند کاربرگه مواد صوتی می

  .صرف خواهد شد

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه اساليد

 باشد با اين تفاوت که نوع کاربرگه اساليد بوده و برای جستجو مواد اساليدی کتابخانه زمان کمتریکاربرگه اساليد همانند کاربرگه مواد صوتی می

  .صرف خواهد شد

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه فيلم

باشد با اين تفاوت که نوع کاربرگه فيلم بوده و برای جستجو مواد تصويری کتابخانه زمان کمتری کاربرگه فيلم همانند کاربرگه مواد صوتی می

  .صرف خواهد شد

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه مقاله



بايست در يک نشريه به چاپ رسيده باشد، در اين کاربرگه عالوه بر ثبت و فهرست نويسی اطالعات مقاله، نياز به ه میبا توجه به اين که هر مقال

  .پردازيمباشد و در قسمت برساخت و مشخصات ظاهری به ثبت اطالعات ظاهری نشريه میورود اطالعات آن نشريه می

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه بريده جرايد

باشد با اين تفاوت که نوع کاربرگه بريده جرايد بوده و برای جستجو اين مواد کتابخانه زمان کمتری گه بريده جرايد همانند کاربرگه مقاله میکاربر

  .صرف خواهد شد

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه گزارش

رش بوده و برای جستجو اين مواد کتابخانه زمان کمتری صرف باشد با اين تفاوت که نوع کاربرگه گزاکاربرگه گزارش همانند کاربرگه مقاله می

  .خواهد شد

 
 ورود اطالعات مدارک: کاربرگه فايل رايانه

باشد با اين تفاوت که نوع کاربرگه فايل رايانه بوده و برای جستجو اين مواد کتابخانه زمان کمتری کاربرگه فايل رايانه همانند کاربرگه مقاله می

  .صرف خواهد شد

 
 ويرايش اطالعات 

توانيد پايگاه در اين صفحه در فيلد نام پايگاه می .ويرايش اطالعات کليک نماييد Tab برای ويرايش اطالعات در قسمت ورود اطالعات بر روی

برای پيدا کردن مدرکی که کنيد. شما مورد نظر را که مدرک وارد شده مورد نظر در آن قرار دارد انتخاب نماييد. سپس نوع کاربرگه را انتخاب می

 باشد. پس از پر کردن فيلدها در انتها برعنوان و فيلد دوم عنوان مدرک میخواهيد آن را ويرايش کنيد دو فيلد برای جستجو داريد که فيلد اول کدمی

يد آنها تواندهد که میشده را به شما نمايش میايد مدارک يافت ای که انجام داده ی بعد با توجه به جستجوروی کليد جستجو کليک نماييد. در صفحه

  .را حذف و يا ويرايش نماييد

 
 ورود اطالعات ارجاعی 

ای است برای كمك به جستجوگراِن منابِع اطالعاتی برای رهايی از همانطور كه در علوم كتابداری و اطالع رسانی بحث شده ارجاعات وسيله

فاهيم اعم و اخص. به بيان واضحتر كاربری را فرض كنيد كه در هنگام جستجوی موضوعی به دنبال سردرگم شدن در ميان عبارات مترادف و م

هايی را كه در اين موضوع هستند با عبارت نباتات بگردد، اين كاربر كتابی را در اين موضوع نخواهد يافت، زيرا فهرست نويس كتابخانه، كتاب

تزاروس برگزيده( گياهان فهرست نويسی نموده است. در نتيجه برای چنين كاربرانی با وجود  عبارت موضوعی استاندارد )سرعنوان موضوعی يا

 .اينكه در موضوع مورد نظرشان در كتابخانه مداركی موجود است، اما نمی توانند به آنها دسترسی پيدا نمايند

در  <نباتات نگاه كنيد به گياهان  >رفی نمود كه به صورت برای حل اين مشكل در فهرست نويسی كتابخانه ها بايد يك ارجاع را در برنامه مع



 .اين مسئله در مورد پديدآوران، ناشران و يا ريز موضوعات نيز صادق است .اختيار كاربر و مراجعه كننده قرار بگيرد

هـ. ق است. پس در اينجا نيز در  403 - 322گردد، در حاليكه اسم مستند او ابن سينا، حسين بن عبدهللا، مثالً كاربری به دنبال ابو علی سينا می

هـ.ق. در بخش  428 - 370پرونده پديدآوران، كتابدار می بايد چنين ارجاعی را ايجاد كند: بو علی سينا نگاه كنيد به ابن سينا، حسين بن عبدهللا، 

 .ورود اطالعات ارجاعی اين امكان به شرح زير فراهم است

های رود اطالعات ارجاعی مورد نظر خويش، اعم از نگاه كنيد و يا نيز نگاه كنيد بپردازيد، و يا همچنين معادلتوانيد به ودر اين قسمت شما می

های موضوع، پديدآور، ناشر و توانيد پس از انتخاب هر يك از گزينهرا وارد نماييد. اين عمليات را می See Also و See التين اين كلمات يعنی

سپس در هر يك از آن محيط ها به انجام اعمال نگارش و ويرايش و حذف در ركورد مورد نظر خود مانند ساير ريز موضوع انجام دهيد. 

 .های ورود اطالعات قبلی بپردازيدمحيط

جاعی شود. طبيعی است هر عبارت اردر ادامه كد ارجاع را وارد نمود. اين كد همانند كد عنوان است كه برای عبارات ارجاعی در نظر گرفته می

 پبايد فقط و فقط يك كد ارجاعی داشته باشد و كد ارجاعی تكراری نيز قابل قبول نيست. از طريق همين كد ارجاعی، امكان اعمال شرط برای چا

، و به 0و برای دومين ارجاع عدد  0باشند. پس برای اولين ارجاع خود، عدد رقم می 6های ارجاعی وجود دارد. كدهای ارجاعی شامل كارت

د. در نمين ترتيب تا آخر كد های مناسب، در نظر بگيريد. البته برای هر ارجاعی )مثال موضوع، پديدآور،...( اين كدها مستقالً قابل اعمال نيسته

 و مستندچهارمين خط، عبارت ارجاعی مربوط به هر كد را وارد نمائيد. و سپس در خط پنجم عبارتی كه بايد به آن ارجاع شود و در واقع استاندارد 

در خط آخر بايد نحوه رجوع را كه بصورت نگاه كنيد و يا نيز نگاه كنيد است را مشخص نماييد كه معادل التين آنها همان  .است را وارد كنيد

  .می باشد. اعمالی كه انجام داده ايد را با كمك كليد ثبت، ذخيره كنيد See Also و Seeكلمات

 
 ويرايش و حذف اطالعات ارجاعی 

وسيله نام پايگاه، پايگاه مورد نظر خود را انتخاب ويرايش اطالعات کليک نماييد. ابتدا به Tab ای ويرايش و حذف اطالعات ارجاعی بر رویبر

توانيد از طريق کد ارجاع و عبارت ارجاع خواهيد ويرايش نماييد و در فيلد سوم و چهارم هم میکنيد که میکرده سپس نوع ارجاع را مشخص می

 .ها بر روی کليد جستجو کليک نماييدده ارجاعی را که قصد ويرايش آن را داريد بيابيد. پس از مشخص کردن فيلدش

دهد که ايد، ارجاعات وارد شده را به شما نشان میهايی که در صفحه ويرايش اطالعات ارجاعی انجام دادهی بعد با توجه به محدوديتدر صفحه

شود که ی ورود اطالعات ارجاعی پديدار میای همانند صفحهاگر بر روی ويرايش کليک نماييد صفحه .يا حذف نماييدتوانيد آن را ويرايش و می

ايد تغيير داده و در انتها بر روی کليد ثبت کليک نماييد. اگر هم مايل به حذف ارجاعی بوديد بعد از انتخاب توان اطالعاتی را که قبالً وارد کردهمی

 .توانيد بر روی حذف کليک نماييدرای جستجوی ارجاع مورد نظر میها بمحدوديت

کند و هايی را در حوزه اطالعاتی شما ايجاد میهايی که وجود دارد محدوديتتذکر: در ويرايش اطالعات ارجاعی برای جستجوی ارجاعات فيلد

های مختلف در ويرايش اطالعات کند و بين فيلدتر مید نزديکها بيشتر باشد شما را به مدرک ارجاعی که در پی آن هستيهر چه اين محدوديت

  .وجود دارد (And )"ی "ورابطه

 
 موضوعی ورود اطالعات ريز



های بررسی مسائل جستجوی موضوعی در فهرست :شود كه مقالهابتدا برای درک بيشتر و شناخت دقيقتر مفهوم ريزموضوعات توصيه می

  .ت رسم الخط زبان فارسی را که در ادامه توضيح داده شده مطالعه نماييدای با نگاهی به مشكالرايانه

 
 نحوه تعريف كدهای ريزموضوعی 

باشد و عملكرد يكسانی با آنها دارد، كه از تكرار ها ورود اطالعات ارجاعی میمحيط ورود اطالعات تعاريف كدهای ريز موضوعی شبيه محيط

توان ترتيب رده بندی ديوئی يا كنگره و يا هر ترتيب ديگری را که هدف از اين كدهای ريزموضوعی میكنيم. در انتخاب مطالب خودداری می

کند را به عنوان الگو انتخاب نمود. پس از آنكه ما در محيط ورود اطالعات، تعاريف كدهای ريز موضوعی، كدها را به بخش را برآورده می

توانيم در بخش ريز موضوعات ؛ ريز موضوعات يك مدرك را وارد اطالعات مدارك می مفاهيم و موضوعات منتسب نموديم در بخش ورود

 42شامل صفحات  5و در بخش  496/512آن رده  3ج  02و در ص  943/500رده  0ج 2مثالً بگوييم: برای كتاب تقارن در جبر در ص  .نماييم

  .ورود اطالعات ريز موضوعی تعريف شده باشدها بايد قبالً در بخش وجود دارد. اين رده 504آن رده  0ج  62تا 

 
 موضوعی حذف و ويرايش اطالعات ريز

باشد که به شود شامل سه فيلد میی جديدی که باز میويرايش اطالعات کليک نماييد. صفحه Tab موضوعی برویبرای ويرايش اطالعات ريز

يرايش کنيد را بيابيد. در انتها بر روی جستجو کليک نماييد. در صفحه بعدی خواهيد وتوانيد ريز موضوعی را که میی اين سه فيلد میوسيله

  .موضوع را حذف و يا ويرايش نماييدتوانيد آن ريزمی

 
 جستجو از طريق ريز موضوعات 

عترين تواند جاممی اصطالح ريز موضوعات روشی است كه اختصاصا در نرم افزار تحقيقاتی كتابداری كاوش به كارگرفته شده است و به عبارتی

و مانعترين روش اطالع رسانی را فراهم آورد. اساس كار بر اين استوار است كه مفهوم رده و رده بندی مدارك را به اطالعات درون مدارك 

ر معنايی و شود كه اين رده بادانيم كه در روش های معمولی ديويی و كنگره و... برای هر مدرك يك رده در نظر گرفته میتسری دهيم. می

توان برای هر كتاب )يا مدرك( به ميزان مورد نياز رده در نظر مفهـومی موضوعی آن مدرك را بدوش می كشد. در روش ريز موضوعی می

توان باشد.به اين ترتيب به عنوان مثال می 222و يا حتی  3/500آن در رده  3بوده ولی بخش  502كتاب در رده  0از جلد  2گرفت، مثال بخش 

ذكر گرديد را عمال به اطالعات درون كتاب تسری داده ايم. حسن اين روش همانطور كه گفته  0ها كه در بند زايايی كه در جستجوی مفهومی ردهم

 شد دقت و قدرت اطالع رسانی موضوعی است و عيب آن حجم بيشتر كار فهرست نويس و كتابدار. به هر حال جمع امكاناتی كه در اين مقاله بيان

تواند محيطی مناسب را برای بازيابی مدارك از طريق جستجوهای موضوعی فراهم آورد، جستجويی كه ای میديد در يك نرم افزار كتابخانهگر

ای است. وجود روش های ذكر شده عمال حالل مشكالت جستجوی موضوعی در زبان نقص در آن معادل نقض غرض از توليد نرم افزار كتابخانه

  .مجموعه روشها و امكاناتی كه در نرم افزار كاوش ديده شده است باشد.فارسی می

 
 اطالع رسانی جامع و مانع و نقش ريزموضوعات در اجرای اين مهم 



ها وجود دارد، عدم جامعيت و مانعيت اطالع رسانی است. فرض كنيد فردی وارد يكی از مشكالتی كه نوعاً در اطالع رسانی رايج در كتابخانه

هايی را كه در موضوع رياضيات مطلب دارند را در كتابخانه به وی بدهد. در اين نمايد تا آدرس كتابشده و از كتابدار درخواست می كتابخانه

يی اش مثالً ديوتواند اين خواسته را پاسخ بگويد. روش اول، از طريق شماره ردهبندی است. يعنی كتابدار اگر كتابخانهزمان کتابدار از دو راه می

دان موضوعی راهنمايی كند تا خود، كند. اما روش دوم، اين است كه فرد را به سمت برگهراهنمايی می 510باشد مراجعه كننده را به قفسه 

توان ادعای جامعيت و مانعيت اطالع رسانی داشت. مثالً رده موضوعی موضوعات دلخواه را جستجو وانتخاب نمايد. اما در هر دو روش، نمی

گر تواند بيانكتاب يك رده كلی است كه غالباً موضوع عمدهای را كه در كتاب وجود دارد نمايش ميدهد. يك رده برای يك كتاب طبيعتاً نمیبرای يك 

توان در نظر گرفت، كه اين موضوع را نمی 5و يا  4تنوعات موضوعی درون آن كتاب باشد، و از طرف ديگر، معموالً برای يك كتاب بيش از 

های علوم پايه، های فنی ومهندسی و يا كتابباشد شامل نخواهد شد. به عنوان نمونه، در كتابعات ديگری را كه در درون كتاب مینيز موضو

پردازند، كه نوعاً نيز، اين بحثها دقيق، جامع و كاربردی فصلهای نخستين كتاب، به طرح و بررسی مباحث رياضی پيش نياِز بحثهای بعدی خود می

، ولی در شرايطی كه ذكر شد اين قسمت ها از ديد كتابدار و مراجعه كننده پنهان باقی خواهد ماند. چون كتاب شامل اين بحث ها مثالً در و مفيدند

ك ي قفسه مهندسی برق جای گرفته است. از اين گونه مثالها بسيار زياد است. حال سخن اينست كه اگر يك كتابخانه، مركز اسناد، پژوهشكده و يا

های خود داشته باشد و اطالعات بيشتری را برای جستجوی موضوعی و مفهومی خود وارد و بازيابی قق بخواهد نفوذ بيشتری به درون كتابمح

كند كه روش، عالوه بر فهرست نويسی جاری را پيشنهاد می 3تواند به وی ياری رساند. كاوش برای اين هدف نمايد، نرم افزار كاوش چگونه می

چكيده مدارك را وارد نماييد و با توجه به مطالبی كه در مورد بانك واژگاِن هوشمند منتخب و منتسب كاوش بيان شده و  - 0رار می باشد: از اين ق

از طريق ورود كلمات كليدی همرا با آدرس آنها در  - 0خواهد شد از طريق جستجوهای تركيبی در بانك واژگان اطالعات خود را بازيابی نمايد. 

توان عالوه بر موضوعات يك شود. همانطور كه در بخش ورود اطالعات مدارك توضيح داده شد میب كه همراه با موضوعات آن انجام میكتا

های آنرا بطور نامحدود وارد نمود. در كاوش اين امكان نيز وجود دارد كه مدرك، فهرست مندرجات، ايندكسهای آخر كتاب، كلمات كليدی و يا نمايه

كه به معنای  0ج  40تا  42هر يك از اين ركوردها محل آنرا نيز در كتاب و يا هر مدركی مشخص نمود، مثالً وارد كنيم: ابو علی سينا ص همراه 

است. اين نوع اطالعات، معموالً در كارت فهرست نويسی وارد  x از كتاب 40تا  42وجود مطالبی درباره ابن سينا در جلد دوم و بين صفحات 

توانيم به هر ميزان كه مايل باشيم از اين نوع اطالعات را )حتی ورق به ورق يا خط به خط در كتاب( برای برنامه ، ولی در كاوش میشودنمی

تواند از كتابدار يا برنامه كاوش بخواهد تمامی معرفی كرده، سپس بازيابی نماييم. به عبارت ديگر با وجود اين امكان در كاوش مراجعه كننده می

هايی از جمله هايی را كه در فهرست مندرجات آتها كلمه زلزله قرار دارد را معرفی نمايد. كلمه كليدی زلزله ممكن است كه در كتابابكت

تواند شامل صدها و هزارها ركورد در موضوعات اصلی آنها و يا اينكه جزو كوچك ولی مهمی از جهت اطالع رسانی باشد. اين كلمات كليدی می

گردد، در نتيجه موضوع وارد می 6تا  4دانيم در موضوعات يك كارت فهرست نويسی شده، حداكثر مدرك باشد ولی همانطور كه همه میمورد يك 

شود كه عالوه بر اطالعات كارت يك مدرك، ساير اطالعات آن را كه با امكان رؤيت اطالعات كامل يك مدرك در جستجوها، اين امكان فراهم می

قبل از شرح روش سوم كه استفاده از محيط ريزموضوعات است ممكن است اين سئوال پيش  - 3شود را مشاهده كرد. موارد نيز میشامل اينگونه 

توان موضوعات مهم يك مدرك را در اختيار ماشين يا خط به خط و يا كلمه به كلمه است و طی آن میبيايد كه با كمك روش دوم كه صفحه به صفحه

ت و مانعيت اطالع رسانی فراهم شده و طبيعتاً جايی برای ريزموضوعات باقی نمی ماند. در پاسخ به اين سئوال و شبهه بوجود قرار داد، جامعي

آمده الزم است مقدمهای ذكر گردد تا ارزش اطالع رسانی و دقت عمل در ريزموضوعات، خودش را بيشتر و بهتر نمايان سازد. همانطور كه 



كنگره و...( برای اين بوده كه مدارك به جای آنكه از نظر موضوعی تابع الفبائی زبانی شوند،  -ها )ديوئی ی در كتابخانهدانيم مفهوم رده بندمی

به هندسه تخصيص پيدا  503به جبر و رده  500در رده ديوئی به حساب اختصاص يافته و رده  500دانيم رده كدهای مفهومی ميگيرند. مثالً می

كتاب ها را به ترتيب الفبای موضوعات آنها ميبينيم، طبيعی است كه مفاهيم موضوعی حساب و جبر و هندسه در كنار همديگر كرده، لذا وقتی ما 

ای مختلف اين قاعده وجود ندارد كه مفاهيِم موضوعاِت نزديِك به هم از نظر ترتيب الفبائی نيز نزديِك هم قرار قرار نمی گيرند، زيرا در زبنه

گيرد كه از نظر الفبائی با آن قرابت دارد ولی از نظر مفهومی و موضوعی خير. اما موضوع حساب كنار موضوع حقوق قرار می مثالً  .ميگيرند

كه  500های هم موضوع كنار هم قرار ميگيرند، يعنی كنيم )ترتيب رف برگه(، كتابوقتی ما اطالعات يك كتابخانه را بر اساس رده مرتب می

شود، و در نتيجه، يك نظم موضوعی مفهومی را شاهد خواهيم بود نه يعنی هندسه واقع می 503يعنی جبر و  500ر كنار مربوط به حساب است د

در نتيجه اگر بخواهيم كليه مداركی را كه در موضوعات حساب، هندسه و جبر هستند همراه با  .موضوعی الفبائی را كه در بند قبل بدان پرداختيم

باشد. می 503تا  500هايی مورد نظر است كه رده آنها از توانيم چنين سئوالی را مطرح كنيم كه: كتابستخراج كنيم، میشاخههای موضوعی آنها ا

ی باشد در روش جستجوی الفبائی بسيار مشكل است يعناينگونه سئواالت و پاسخ ها و بازيابی اينگونه از نيازها كه اتفاقاً بسيار مهم و رايج نيز می

يكبار دنبال موضوعات حساب بگردد يكبار جبر و بار ديگر هندسه. عالوه بر اين اگر بخواهد موضوعی مثل مثلثات را نيز بازيابی كند  كاربر بايد

پس ميبينيم كه جستجو بر اساس رده  .را نيز بايد جداگانه مورد جستجو قرار دهد 504كار بسيار مشكلتر خواهد بود زيرا موضوع مثلثات با رده 

ها، كند كه در جستجو بر اساس الفبای موضوعی آن توانايی را نداريم. رمز اين توانايی در اين است كه در تأليف ردهتی را برای ما فراهم میامكانا

قائل  های نزديِك به هماصل مهمی مقابل مدونين قرار داشته و رعايت گرديده است، و آن اصل و رمز اين است كه برای مفاهيِم نزديِك به هم، رده

های زيرين جبر مثل اتحادها و غيره با در نظر گرفتهاند. و رده 503و رده هندسه را  500است، رده جبر را  500شدهاند. مثالً اگر رده حساب 

نها، حركت كنيم، حركت بر روی آهای موضوعی آنها مشاهده میاند. در نتيجه وقتی مداركی را به ترتيب ردهتعريف شده 500مميز بعد از عدد.../ 

 گيرد و در نتيجه يك ترتيبها نيز بر اساس رده آنها در قفسه ها صورت میها، چينش كتابدانيم در كتابخانهموضوعی مفهومی است و صد البته می

خالصه  گيرد.های هم موضوع خويش قرار میگردد، به نحوی كه هر كتاب در كنار ساير كتابمنطقی موضوعی مفهومی بر كتابخانه حاكم می

دارد. ها وجود نآنكه، مزايايی برای تعيين موضوع يك كتاب از طريق انتساب يك شماره رده وجود دارد كه اين مزايا در تعيين موضوع الفبائی كتاب

دانيم به يك یهای بعدی را برای فهم عملكرد و ارزش مفهوم ريزموضوعات برداشت. همانطور كه متوان گامحال اگر اين مزايا روشن شده باشد می

گيرد يعنی هر عنوان كتاب، يك رده كه آن رده، هم موضوِع كلی كتاب را مشخص ها تعلق نمیكتاب بيشتر از يك شماره راهنما و رده در كتابخانه

يك كتاب ، يك رده شكنيم. يعنی هرچند در بخش ريزموضوعات ما محدوديت يك رده برای يك كتاب را می .كند و هم محِل كتاب را در كتابخانهمی

های های بيشتری را برای تعيين موضوعات صفحات و بخشتوانيم ردهكلی برای موضوعش و تعيين مكانش در كتابخانه دارا می باشد، ولی ما می

خن به ميان آمده نيز س 532است ولی در بخشی از آن به تناسب راجع به فيزيك با رده  500مثالً رده كلی كتابی  .مختلف آن مدرك معرفی نماييم

: ای با ذكر صفحه تعريف نماييم. مثالتوان برای هر بخِش كتاب، بسته به نياز، رده جداگانهاست. بخشی نيز راجع به مكانيك است و... در نتيجه می

های ات بر اساس شمارهوجود دارد. حال اگر مزايايی كه در مورد مرتبسازی و بازيابی اطالع 532مطالبی در رابطه با رده  x كتاب 8تا  2ص 

ردهبندی نسبت به الفبای موضوعی بيان گرديد روشن شده باشد، مزيت بازيابی بر اساس ريزموضوعات نيز مشخص گرديده است. به عبارت 

دی رده بن های رده بندی ريزموضوعيش مرتب كنيم، در اين حالت چون اطالعات به ترتيب شمارهای را از طريق شمارهديگر، فرض كنيد كتابخانه

های در كتابخانه نيست ايم. به نحوی كه صفحههای هم موضوع را كنار هم قرار دادهتوان گفت كه گويا ما تمامی اوراق و بخشمرتب گرديده، می



يزيكی وجود اين نظم هر چند در كتابخانه بصورت ف .كه در كنار ساير صفحات و اسناد و مدارك هم موضوع خويش در كتابخانه قرار نگرفته باشد

ندارد، ولی بصورت منطقی از طريق ترتيب اطالعات برای ريزموضوعات روی رايانه بوجود آمده است. اين كاملترين و جامعترين روش برای 

در  ها در كتابخانه كهتوانيم از كاوش بخواهيم كه گزارشی از كليه اوراق كتاباستخراج اطالعات موضوعی در كتابخانه است. در اين روش، می

مطلب وجود دارد را برای ما تهيه كند و آنها را مثالً بر اساس ترتيب الفبائی موضوعيشان مرتب كند و  503تا  500های آنها از موضوعات رده

های بين روش دوم و در ريزموضوع هر كتاب صفحه و جلد آن را نيز چاپ نمايد. حال كه مفهوم ريز موضوعات مشخص شد، بد نيست مقايس

تر ها بر اساس الفبای موضوعی بوده، ورود اطالعات و آماده سازی آنها راحتاشته باشيم. در روش دوم كه ورود اطالعات درون كتابسوم د

ها را كه كتاب تقارن در جبر(. ولی در روش ريزموضوعات بايد ابتدا رده ماتريس 3ج  0ها ص نمايد )ماتريساست. يعنی كتابدار براحتی تايپ می

وجود دارد. اما در روش سوم  943/500كتاب تقارن در جبر رده  3ج  0است را پيدا كرده و سپس به برنامه معرفی نمايد كه در ص  943/500

تواند توسط يك كتابخانه و بخصوص يك كتابخانه تخصصی مورد استفاده ها، مفهومی است نه الفبايی. در نتيجه هر كدام از اين دو روش میبازيابی

انتخاب هر يك از آنها منوط است به تصميم مديريت كتابخانه، در انتخاب سهولت بيشتر برای ورود اطالعات )روش دوم(، و يا دقت  .ردقرار بگي

هايی كه مايل هستند گامی فراتر بيشتر در بازيابی اطالعات )روش سوم(. به هر حال كاوش اين افتخار را دارد كه هر دو روش را برای كتابخانه

پردازيم: برای منتسب نه اطالع رسانی بردارند فراهم نموده است. با اين مقدمه نسبتا مفصل، به نحوه كار ريزموضوعات در كاوش میدر زمي

كردن يك ريزموضوع به يك مدرك بايد قبالً ريزموضوع مربوطه را در بخش تعريف كدهای ريز موضوعی برای كاوش مشخص كرد كه مثالً رده 

  .باشندمعادل مفهوم ماتريس و... می 943/500بر و رده معادل مفهوم ج 512

 
 پيش فرضهای اختصاصی 

های مختلف تنظيم گردند، پس از تنظيم، ذخيره شده بايد در بخشهدف از اين بخش در كاوش آن است، كه مشخصات و متغيرهائی كه در برنامه می

های ديوئی، كنگره، پزشکی و رده مقر يكی بعد از انتخاب پايگاه بايد از ميان ردهتا در مراجعات بعدی نياز به تعريف مجدد و صرف وقت نباشد. 

ای است كه چينش مدارك در را با كمك كليدهای مكان نما يا ماوس به عنوان رده برگزيده كتابخانه انتخاب نمود. منظور از رده برگزيده، رده

های مختلفی را برای يك مدرك توانيم ردهگيرد. به عبارت ديگر، ما میآن صورت می كتابخانه و ترتيب اطالعات در جستجوها و فيلترها براساس

يده، كند. به عبارت ديگر رده برگزدر نظر بگيريم ولی تنها يك رده بايد مالك چينش آن در كتابخانه باشد. گزينه رده برگزيده، آن رده را تعيين می

كنيم، اگر فيلدهای محل نشر، ناشر و تاريخ نشر را نمايد. درقسمت بعدی مشخص میا مشخص میای است كه ترتيب رف برگه كتابخانه رهمان رده

  .ايد بر روی کليد ثبت کليک نماييددر انتها برای ذخيره شدن تغييراتی که انجام داده .خالی گذاشتيم با چه عباراتی بطور خودكار پر گردند

 
 ساخت کاربرگه ورود اطالعات 

توانيد عالوه بر دو کاربرگه اصلی عمومی اطالعات و کاربرگه فشرده، هر کاربرگه ديگری را که نياز داريد خودتان طراحی شما میدر اين بخش 

 توانيد نام کاربرگه مورد نظر خود را انتخاب نماييد و حتی اين نام را به سه زبان فارسی، عربی و انگليسی ترجمه نماييد. درنماييد. در ابتدا شما می

فرض برنامه کاوش روی عموم شود. که پيشمیی مورد نظر برای کدام دسته از مدارک ساخته میتوانيد تعريف کنيد که کاربرگهقسمت بعدی می

هايی در توانيد مشخص نماييد که چه فيلددر اين صفحه می .شودمدارک قرار دارد. در انتها بر روی ادامه کليک نماييد. صفحه جديدی باز می



هايی در کاربرگه انتخابی شما وجود نداشته باشد. برای اينکه فيلد مورد نظر شما در کاربرگه وجود نداشته باشد بايد اربرگه قرار بگيرند و چه فيلدک

له قبل انتخاب هايی را که در مرحتوانيد نام فيلدی بعد شما میدر صفحه .تيک فيلد مورد نظر را برداريد. در انتها بر روی ادامه کليک نماييد

های مختلف توانيد با ايجاد کاربرگهشما می .توانيد برای سه زبان فارسی، انگليسی و عربی تعريف نماييدها را میايد تغيير دهيد. اين نامکرده

  .ها را هم آرشيو نماييدمدارکی غير از کتاب

 
 های كلی اطالعات ويرايش

های كلی اطالعات نماييد، و در نتيجه تغييرات مورد نياز شود تا به صورت يك جا اقدام به ويرايشدر اين قسمت به شما اين توانايی داده می

 ضروری كتابخانه را بر اساس آخرين استانداردها و مستندات و در كمترين زمان الزم اعمال نموده و كتابخانه را به روز درآوريد. تذكر اين نكته

شود، لذا بايد با مطالعه و دقت نظر كافی اقدام به اين عمل نمود ی است و روی بسياری از مدارك اعمال میاست كه اين تغييرات چون كلی و عموم

ماييد. در ن تا از اشتباهات احتمالی جلوگيری شود. در ابتدا شما بايد دقت نماييد که پايگاه مورد نظر را که مايل به تغيير اطالعات آن هستيد مشخص

عملكرد برنامه يكسان است. مثالً شما پديدآورانی را كه مايل به تغييرات  ()موضوعات، پديدآوران، ناشرين و فروستها بخش تغيير كلی اطالعات

كنيد و طبق معمول باکليک اطالعات آن هستيد را ابتدا وارد نموده، سپس عبارت جديدی كه بايد پديدآوران به آن تغيير يابند را نيز مشخص می

كاربرد اين بخش اين است كه برای مثال مستند پديدآوری تغيير يافته است و يا سال وفاتی را  .شودت عمليات ويرايش اجرا میکردن بر روی کليد ثب

د موار بايد به آن اضافه كرد و يا اساساً اشتباه تايپی در زمان ورود اطالعات رخ داده است، در تمامی اين موارد به جای آنكه به تصحيح يك يكمی

نمائيم. بدين صورت همواره كتابخانه را از نظر مستندات مختلف، مطابق با آخرين م، آنها را از طريق اين بخش به يك باره تصحيح میبپردازي

داريم، كه اين عمل به صورت دستی وقتگير و طاقت فرساست. و در واقع، همين امر، علت اصلی به روز نبودن ويرايش ها به روز نگه می

توان آنها را يکدست نمود. مثالً های مختلفی وارد شده باشد، از طريق اين بخش می. در مورد موضوعات نيز در صورتی كه نمايهها استكتابخانه

اگر تعدادی نمايه بصورت نباتات واردكرده باشيم و تعدادی به صورت رستنيها و تعدادی به صورت گياهان، در اين صورت برای يكدست شدن 

توان گفت تمام مداركی را كه موضوع آنها نباتات و يا رستنيها است را به گياهان تغيير موضوع دهد. در اين حالت، ديگر ش میآنها با كمك اين بخ

های خود نمايه و يا موضوعی به نام نباتات يا رستنيها وجود نخواهد داشت. و همه آنها يك دست شده و با عبارت گياهان در بانك موضوعات و نمايه

ه های ديويی و كنگرشود. كتابداران مطلعند كه ردههای اصلی رده مدارك نيز توسط اين بخش ميسر میواهند شد. تغيير كلی اطالعات بخشنمايان خ

اشد ل بای که مايها در آن تغيير می كند. کتابخانههای جديدی پيدا می كند و در نتيجه ردهها ويرايشو... به مرور زمان و بر اساس نيازهای كتابخانه

آنها  092/  356كند كه مثالً رده بندی و با كمك اين بخش خود را به روز برساند لذا مشخص میهای ردهتواند بر اساس آخرين ويرايش شمارهمی

كند. يير پيدا میبه رده جديدی تغ 092/  356شود و در اين هنگام تمامی مداركی را كه رده آنها قبالً  092/  3562در ويرايش جديد بايد تبديل به 

های ها نبايد تغيير كند كه در برنامه نيز چنين پيش بينی گرديده است و صرفاً قسمتها، كاترها و شماره مؤلفمشخص است كه در اين ويرايش

يد برای مدارك تغيير ای را اعمال كرده باای تغيير ردهگردند. البته مشخص است كه اگر كتابخانهاصلی رده )شماره راهنما( دستخوش ويرايش می

های جديدشان نيز قرار داد. گزينه ها و مدارك را در محلهای جديدی را چاپ نمود و كتابمدارك برچسب (Label) كرده در بخش چاپ عطف

. مثالً برای ر دهيدتوانيد رده برگزيده خود را تغييديگر اين بخش، تغيير كلی ترتيب اطالعات و شرط جستجو بر اساس رده است. در اين گزينه، می

ايد، و رده برگزيده مدارك مذكور، غير مداركی كه از پايگاه ديگری به پايگاه جاری خود اطالعاتی را از طريق عمليات درهم كرد و انتقال آورده



در اين  ريد. البته شرط اين عملتوانيد بهره بگيای میاز رده برگزيده پايگاه جاريتان است، در اين صورت از گزينه تغيير كلی ترتيب اطالعات رده

ان رای با تعريف كتابخانه و پايگاه جاريتان قبالً برای آن دسته از مدارك، تعريف شده باشد. بعنوان مثال اگر از پايگاه كتابشناسی ملی اياست كه رده

توان و هم رده كنگره وجود دارد، لذا در اين حالت میو يا مارک اطالعاتی را به پايگاه خود انتقال می دهيد و چون در پايگاه مذكور هم رده ديويی 

ب گيرد ترتيبندی صورت میهايی كه بر اساس ردهرده هماهنگ با پايگاه خود را انتخاب و تبديل نمود. پس از تغيير رده و در جستجوها و گزارش

سمت مربوطه، ابتدا شماره اولين كد عنوان را برای تغيير رؤيت اطالعات بر اساس رده جديد خواهد بود برای انجام اين كار و پس از ورود به ق

شوند را ها ديده میرده و در قسمت بعد شماره آخرين كد عنوان برای تغيير رده آن و در انتها نوع رده انتخابی كه پس از تغيير به آن صورت رده

های همان كد عنوان را وارد دهيد در دو قسمت اول اين قسمت شماره وارد نماييد. توجه داشته باشيد كه اگر تنها بخواهيد يك كد عنوان را تغيير

های قديمی کاوش نماييد كه طبيعتاً اين دو كد مشابه خواهند بود. يکی ديگر از کاربرد های مهم اين بخش وقتی است که اطالعاتی را از نسخه

ط مبدل داده شده ، بايد وارد کاوش شده و پس از انتخاب رده پيش فرض ، بخواهيد به فراکاوش منتقل کنيد . در اين حال پس از تبديل اطالعات توس

  . به اين قسمت آنگاه برای تمام مدارک اين عمليات را انجام داد

 
 عمليات انتقال و درهم كرد

 :تکی / انتقال يک مدرک از پايگاهی به پايگاه ديگر

سيستم مدارك مورد نياز خود را به پايگاه جاری انتقال دهيد. اين بخش بيشتر برای  های موجود دربوسيله اين قسمت شما قادريد از ساير پايگاه

سپس در خط بعدی  .های مبداء و مقصد را مشخص نماييداستفاده از مزايای بانك مشاع كاوش مفيد است. در قسمت اول اين گزينه، بايد نام پايگاه

باشيد را وارد كنيد و در خط بعد شماره كد عنوان جديد در پايگاه مقصد را معين اتش میشماره كد عنوان آن مدرك را كه مايل به انتقال اطالع

رهم كرد، د نمائيد. توجه كنيد كه اين كد نبايد قبالً مورد استفاده قرار گرفته باشد و برای اطمينان بهتر است، كه قبل از ورود به قسمت انتقال و

باشيد را بر روی كاغذی يادداشت نموده تا از فراموش كردن و اشتباهات سهوی ال اطالعاتشان میهايی كه مايل به انتقهای كد عنوانشماره

های ضروری های الزم و كنترلجلوگيری نماييد، هرچند كه خود كاوش نيز به صورت خودكار در صورت تكراری بودن كد عنوان وارد شده، پيام

نمايد كه آيا همراه انتقال اطالعات فهرست برگه رابطه با انتقال اطالعات ثبتی مدرك سئوال میدهد. در خط آخر، برنامه از شما در را ارائه می

بايد نمدرك برگزيده، اطالعات ثبتی آن نيز منتقل شود يا خير. در صورتی كه از بانك مشاع كاوش در حال انتقال اطالعات به پايگاه خود هستيد، 

البته گاهی  .مدرك را به كتابخانه خود بياوريد، زيرا هر كتابخانه، دفتر ثبت اختصاصی خود را داراست اطالعات ثبتی كتابخانه ديگر در مورد آن

آيد كه شما يك پايگاه موقتی برای كارهای فهرست نويسی كتابخانه خود ايجاد نموده و پس از تكميل آن، اطالعاتش را به پايگاه اصلی خود پيش می

ايد بدون مشكل خواهد بود. مانند هميشه در انتها با كمك كليد ثبت ل اطالعات شماره ثبت كه طبيعتاً ويرايش كردهانتقال دهيد در اين صورت انتقا

  .عمليات انتقال را تأييد و ثبت نماييد

 :ای / انتقال گروهی اطالعات از پايگاهی به پايگاه ديگردسته

ای به پايگاه ديگری انتقال موجود در سيستم مدارك مورد نياز خود را به صورت دستههای بوسيله اين قسمت شما قادر خواهيد بود از ساير پايگاه

توانيد يك پايگاه موقت برای ورود اطالعات خود تعريف نموده و پس از تكميل اطالعات دهيد. از جمله كاربردهای اين بخش آن است كه شما می

توان با كمك اين بخش اطالعات های خود اضافه نماييد. همچنين میپايگاه اصلی داده جا و گروهی بهآن، مدارك آنرا از طريق اين بخش بطور يك



ز ا های مختلف كاوش را با هم جمع كرده و يك جا مورد جستجو و بهره برداری قرار داد. بعضاً برخی از كتابخانه ها مايلند مثالً با استفادهپايگاه

ی فنی و مهندسی را در يك پايگاه جمع كرده و سپس با يك جستجو در آن پايگاه، كتب مورد نظر خود هاهای كتابخانهبانك مشاع كاوش، تمامی كتاب

تواند اين وظايف را به عهده بگيرد. روش كار به اين را بيابند و سپس به پايگاه خود منتقل نمايند كه اين قسمت، با شرحی كه در ادامه خواهد آمد می

بايد نام پايگاه مبداء در واقع آن پايگاهی را که مايل به انتقال اطالعاتش به پايگاه مقصد هستيد را در قسمت یصورت است كه در قسمت اول شما م

شود را وارد نماييد، و ای اطالعات مدارك با آن آغاز میاول و دوم انتخاب نماييد . سپس در خط بعدی شماره اولين كد عنوانی كه عمل انتقال دسته

ای اطالعات با آن پايان می يابد را وارد نماييد. در خط بعد برنامه از شما در اره آخرين كد عنوانی را كه عمليات انتقال دستهسپس در خط بعد شم

 ر تصميمهای بلی/خيتوانيد با كمك گزينهنمايد كه با توجه به آنچه در بخش قبل به آن اشاره شد میرابطه با انتقال اطالعات ثبتی مدرك نيز سوال می

 ين، از تداخلخود را اعالم نمائيد. در قسمت بعد به شما اين توانايی داده شده تا با انتخاب يك حرف و قراردادن آن در منتهی اليه تمامی كدهای عناو

يند. در نمااطالعات خود را آغاز می 0های مختلف از كد عنوان شماره شود به عبارت ديگر نوعاً كتابخانههای مختلف جلوگيری میپايگاه

ای عناوين، كدهای عنوان صورتيكه كاراكتر جانبی هر كد عنوان را برای پايگاه ها متفاوت در نظر نگيريم، در نهايت هنگام درهم كرد دسته

مودن گردد. پس بايد راه چاره ای برای جدا نتكراری زيادی بوجود خواهد آمد كه باعث اختالل جدی و مخلوط شدن اطالعات مدارك با يكديگرمی

ای ها و در هنگام انتقال دستههای يكسان در پايگاه مختلف انديشيد. برای اين كار كافيست تا يك حرف در منتهی اليه تمامی كد عنوانكد عنوان

ر منتهی اليه تمامی های كتابخانه ب دهای كتابخانه الف در انتهای كد عنوان آنها مثال حرف )آ( و برای كتابقرارداد كه مثالً پس از درهم كرد كتاب

ديده خواهند شد. در آخر هم برای اجرای عمليات  0و ب  0ها حرف )ب( قرارداد كه در نتيجه در داخل پايگاه، كد عنوان ها به صورت آ كد عنوان

  .بر روی کليد تاييد کليک نماييد

  :کتابشناسی ملی ايران ISO ايزو / انتقال اطالعات از پرونده

کتابشناسی ملی ايران را مستقيماً به کاوش  CD حاصل از Iso هایشما قادريد تا اطالعات مربوط به پرونده اطالعات فايل به وسيله اين قسمت

از مدارک مورد نظر خود ايجاد نموده و در اين بخش با نشان دادن محل  Iso مذکور خروجی CD منتقل نماييد. به عبارت ديگر، بايد قبالً از طريق

ل توليد شده مدارک مورد نظر خود را به کاوش منتقل نماييد. برای شروع ابتدا بايد پايگاهی را که مايل هستيد اطالعات را وارد آن قرار گرفتن فاي

 را مشخص Iso محل فايل Brows را دقيقاً تايپ نماييد و يا باستفاده از کليد Iso نماييد انتخاب کنيد. سپس مسير کامل ذخيره اطالعات و نام پرونده

ود که ش نماييد. سپس شماره اولين کد عنوانی که به اولين مدرک ذخيره شده در مسير فايل کتابشناسی اختصاص بايد بيابد، را وارد نماييد تا مشخص

شد. در ادامه های مختلف کداميک باهايی ذخيره شوند. در ادامه، مشخص کنيد رده انتخابی در اين انتقال از ميان ردهمدرک انتقالی با چه کد عنوان

های ثبت صورت پذيرد يا خير. در نهايت، به شما اين توانايی داده شده تا با اين قسمت مشخص خواهيد نمود که عمليات انتقال همراه با شماره

های مختلف پايگاه ای را ايجاد نمايد تا احياناً از تداخلانتخاب يک حرف و قرار دادن آن در منتهی اليه کد عنوان تمامی کدهای عناوين مشخصه

مربوطه  CD ها از کل اطالعاتهای سابق مشروحاً مطالبی بيان گرديد.در برخی از کتابخانهجلوگيری شود. در مورد اين دو بخش اخير در گزينه

در اين است که عمالً نمايند. حسن اينکار نمايند و سپس با کمک اين بخش ، کل اطالعات کتابشناسی ملی را وارد کاوش میتهيه می Iso يک فايل

 در اين صورت ديگر نيازی به خارج شدن از برنامه کاوش و رفتن به داخل .اطالعات کتابخانه ملی يکجا در درون يک پايگاه کاوش خواهد بود

CD در آخر تکتابشناسی ملی، و جستجو در آن و سپس ذخيره نتايج جستجو در يک فايل و سپس بازگشت به کاوش و خواندن فايل مذکور نيس .

  .مجدداً با کليک بر روی کليد تاييد عمليات را انجام دهيد



 :و اينترنت Marc های فشردهاز ديسک Tagged Format مارک / انتقال اطالعات از پرونده

 يا فرمت كه با قالب CD MARK های نرم افزاربوسيله اين قسمت شما قادر خواهيد بود تا اطالعات كتابشناختی مداركی را از پرونده

TAGهای قبلی، برای شروع ابتدا می بايد در خط اول مسير اند، به صورت مستقيم به پايگاه جاری در كاوش انتقال دهيد. شبيه گزينهذخيره گرديده

را مشخص نمحل آ Brows يا اينترنت را دقيقاً تايپ نماييد يا با کليک بر روی کليد CD MARK كامل نام پرونده خروجی ناشی از جستجو روی

در ادامه می بايد با  .عنوانی آغاز شونديابد را وارد كنيد تا مشخص شود كه مدارك انتقالی با چه كدعنوانی كه انتقال مینماييد. سپس شماره اولين كد

ه ز قالب يا فرمت فايل بمشخص نمائيد كه رده انتخابی در اين انتقال كدام باشد و سپس تعيين نمائيد كه در عمليات انتقال ا Combo Box كمك

جستجو و دستيابی به  HTMLو منظور از قالب CD MARKجستجو از روی TEXT استفاده شود كه منظور از HTMLو يا TEXTشكل

باشد. در قسمت آخر به شما اين توانايی داده می Z39.50 و روش جستجوی (Loc.gov ) اطالعات از طريق شبكه اينترنت و سايت کنگره آمريکا

ای را تعريف نمود تا احياناً از تداخل تا با انتخاب يك حرف و قرار دادن آن در منتهی اليه تمامی كدهای عناوين برای مدارك پايگاه مشخصه شده

ليد ک های قبلی اين بخش مراجعه نمائيد. در آخر مجدداً با کليک بر رویهای مختلف جلوگيری شود. برای شرح بيشتر موارد مشابه به گزينهپايگاه

  .تاييد عمليات را انجام دهيد

 
 كنترل بانك واژگان 

های شود كه مقاله: بررسی مسائل جستجوی موضوعی در فهرستمقدمتاً و برای درك بيشتر و شناخت دقيقتر مفهوم بانك واژگان اكيداً توصيه می

عات ريزموضوعی توضيح داده شده است را مطالعه فرماييد. ای با نگاهی به مشكالت رسم الخط زبان فارسی در قبل در مبحث ورود اطالرايانه

كنيم. بانك واژگان گردد و از تكرار دوباره آن مطالب در اين بخش خودداری میمطالب آتی با توجه به آنچه در آن مقاله ذكر گرديده است، بيان می

شود، اما در كاوش اين های مدارك بدون هيچ جرح و تعديلی گفته میههای موجود در فهرست برگهای اطالعاتی معموالً به واژههای بانكدر برنامه

هايی كه بار بانك واژگان منتخب و منتسب(( درآمده است. يعنی، در اين بانك، واژه))تر و هوشمنـدتر مفهوم توسعه يافته، و به معنای پيشرفته

شود. از ستم انتخاب و به آنها اجازه ورود به بانك واژگان داده نمیارزشی موضوعی ندارند با سياست و صالح ديد فهرست نويس و مديريت سي

های آن مدرك نباشند، ولی از های فهرست برگهتوان به يك مدرك منتسب نمود كه چه بسا واقعاً جزء كلمات و واژههايی را میطرف ديگر واژه

ازی و ايجاد امكان جستجوی موضوعی و معقول را در بانك واژگان فراهم سنظر مفهومی و موضوعی وابسته به آن باشند، و اين عمالً نوعی نمايه

  .پردازيمهای مختلفی در نظر گرفته شده كه درادامه به شرح كامل هر يك میآورد. از همين رو در قسمت بانك واژگان قابليتمی

 
 اژگان های کنترل و توليد بانک وفرضکنترل بانک واژگان: تعريف، بررسی و ويرايش پيش

  :اين بخش شامل تعريف سه مشخصه برای ساخت بانك واژگان است

  .الف( ابتدا بايد پايگاه خود را مشخص نماييد

نيد كب( آيا اساساً ساخت بانك واژگان فعال باشد و يا خير؟ در صورت فعال بودن )انتخاب گزينه بلی( در هر زمان كه اطالعات جديدی را ثبت می

رسد. طبيعی است كه در اين حالت در هر بار ثبت و نمائيد بانك واژگان آن مدرك نيز همزمان به روز میا ويرايش میو يا ركورد جديدی ر

ت ويرايش اطالعات مدرك در تمامی محيط ها بايد مدت زمانی را هر چند اندك به ساخت بانك واژگان اختصاص داد. چه بسا مفيد باشد كه در حال



 . باشدر حالت پيش فرض بلی میعادی ساخت بانك واژگان د

توانيد مشخص كنيد مثالً: از بخش چكيده بانك فيلد )حوزه اطالعاتی( در اينجا مشخص شده، كه می 03ج( از چه فيلدهايی بانك واژگان ساخته شود؟ 

ين كنيد توانيد تعيالعاتی مناسبی هستند، میهای، كداميك از اين فيلدها دارای بار اطواژگان ساخته شود يا خير؟ بسته به آنكه تشخيص دهيد كه واژه

های فهرست نويسی دارای های موجود در كارتهايی ساخته شود؟ همه واژهكه از آنها بانك واژگان ساخته شود يا خير؟ د( بانك واژگان از چه واژه

مات تك حرفی در زبان فارسی ارزش معنايی و اطالعاتی بار اطالعاتی مناسبی نيستند. مثالً آيا واژه های تك حرفی در بانك وارد شوند. نوعاً كل

توان در مكان الزم مربوطه تعريف كرد كه كلمات تك حرفی وارد بانك واژگان نشوند. همين سؤال برای كلمات دو حرفی نيز مطرح ندارند، لذا می

در اين مورد در بخش تعريف فيلتر  (Stop words) د يا خير؟شود كه آيا برای آنها فيلتر بانك واژگان فعال گردگرديده است و نهايتاً پرسيده می

هايی است كه نبايد در بانك واژگان ظاهر گردند و دارای بار اطالعاتی بيشتر سخن خواهيم گفت. به طور كلی منظور از فيلتر بانك واژگان، واژه

  .كنيم تا از ورود آنها به بانك جلوگيری نمائيمدارد(، كه در فيلتر بانك واژگان مشخص می -هست  -نيستند مانند كلمات )است 

ی اصلی هتوانيد به صفحه(در انتها با کليک بر روی کليد ثبت اطالعات تغيير داده شده اعمال خواهد شد. و با کليد بازگشت بدون اعمال تغييرات می

  .بانک واژگان بازگرديد

 
 از مدارك بصورت يك جا کنترل بانک واژگان: حذف كلی بانك واژگان برای گروهی 

ای های آنها هستيد، به طور يك جا و دستهدر اين قسمت با مشخص نمودن كدهای عناوينی كه مايل به حذف اطالعات بانك واژگان فهرست برگه

زمان طوالنی بدست آمده، نبايد كنيد. البته توجه داشته باشيد كه اين عمل به ندرت بايد انجام شود. زيرا بانك واژگانی را كه با صرف مدت عمل می

در  .به راحتی حذف و از آن صرفنظر كرد. مگر آنكه بخواهيد بانك واژگانی با قواعد جديدتر و اعمال فيلترهای مناسب تر و جديدتری پديد آوريد

دد بانك واژگان نمائيد. برای حذف ها، موارد قبلی را حذف و سپس اقدام به توليد مجاين صورت مجبوريد برای جلوگيری از تكرار نامناسب واژه

بايد شماره اولين كد عنوان از آن پايگاهی را كه مايل به حذف اطالعات بانك واژگانش هستيد را وارد نمائيد ای بانك واژگان، ابتدا میكلی يا دسته

مشخص كنيد. در انتها با كمك كليد ثبت دستور  سپس در خط بعدی شماره آخرين كد عنوان كه تا آنجا مايل به حذف اطالعات بانك واژگان هستيد را

  .به آغاز شروع عمليات بدهيد.و اگر مايل به شروع عمليات نبوديد بری روی کليد بازگشت کليک نماييد

 
 کنترل بانک واژگان: بازبينی، ويرايش و بررسی بانک واژگان منتسب به کدهای عناوين مشخص 

ی هوشمند كردن و منتخب و منتسب كردن بانك واژگان است. از همين رو سعی شده ابزار كارآمد و اين قسمت در واقع اصلی ترين بخش، برا

های جديد به يك های استخراجی، حذف واژه های ناخواسته و غير مفيد، و اضافه نمودن و منتسب نمودن واژهقدرتمندی برای ويرايش نمودن واژه

قسمت بانك واژگان از طريق تشخيص كوركورانه كلمات موجود در فهرست برگه يك مدرك ساخته  مدرك فراهم آيد. در واقع قبل از ورود به اين

دهد. با کليک بر روی کليد شده است، و در اين قسمت با اعالم كد عنوان آن مدرك، مدرک را جستجو و نتايج را در جدول زيرين به شما نمايش می

شود. پس از انتخاب مدرك مورد نظر كاربر اين ی مدرک مورد نظر نمايان میاخته شدههای سعنوان تمامی واژهمکان نمای سمت راست کد

ها را توانيد واژهتوانائی را خواهد داشت كه واژه ها را مطابق سليقه و سياست مديريتی و اطالع رسانی خود بازآرائی نمايد. در اين صفحه می

  .حذف ويرايش و يا واژه جديدی را اضافه نماييد



 
 باشند نترل بانک واژگان: توليد بانك واژگان برای گروهی از مدارك كه فاقد بانك میک

ای از مدارك بطور جمعی اقدام به ساخت بانك واژگان نمائيد. دقت داشته باشيد كه بانك واژگان نوعاً به مرور توانيد برای دستهبا اين گزينه شما می

شود. مگر آنكه اساساً برای بخشی از مدارك در هنگام ورود اطالعات گزينه ساخت بانك واژگان می زمان همراه ورود اطالعات مدارك شما آماده

انك ساخته يدی برا غير فعال نموده باشيد و اينك بخواهيد به طور يك جا برای آنها اقدام به توليد بانك نمائيد، و يا اينكه با قانون و پيش فرضهای جد

در اين صورت الزم است با مراجعه به بخش حذف بانك واژگان به صورت يك جا در منوی كنترل وتنظيم بانك شده قبلی را تغيير دهيد، كه 

به واژگان، اقدام به حذف بانك مذكور در محدوة مورد نظرتان نمائيد. آنچه كه در اين قسمت بسيار مهم است آن است كه از ساخت بانك واژگان 

عنوان محدوده مورد نظر را وارد نمائيد و سپس د. برای توليد بانك واژگان ابتدا می بايد شماره اولين كدصورت مكرر برای يك كد عنوان حذر كني

  .عنوان محدوده را اعالم كنيد. مطابق معمول برای اعمال و اجرای عمليات، كليد ثبت را بزنيددر خط بعدی شماره آخرين كد

 
 ن موجود و ويرايش و حذف مواد ناخواسته کنترل بانک واژگان: جستجوی كلی در بانك واژگا

باشد از نظر بگذرانيد. در اين بررسی در توانيد بانك واژگان ساخته شده را فارغ از آنكه هر واژه مربوط به كدام مدرك میبا اين گزينه شما می

ر تكرار گرديده است. با اين اطالعات شما شود كه واژه مذكور در يك فيلد اطالعاتی مشخص مثالً موضوعات چند بامقابل هر واژه مشخص می

ه ك توانيد تصميم بگيريد كه آيا اين واژه با اين ميزان تكرار و در اين حوزه اطالعاتی ارزش اطالع رسانی مناسبی دارد و يا خير. در صورتیمی

توانيد آن را از بانك جا )نه مدرك به مدرك( می واژه مذكور از نظر شما لياقت حضور در بانك واژگان كتابخانه شما را نداشته باشد به طور يك

توانيد اعالم كنيد از اين پس اين واژه در هنگام ساخت بانك واژگان برای مدارك جديدالورود واژگان كتابخانه خود اخراج نمائيد! عالوه بر آن می

ليست سياه!  = Stop words = به بانك فيلتر بانك واژگان نيز حق حضور در بانك واژگان را نيز نداشته باشد. اين تصميم با ارسال كلمه مذكور

  .امكان پذير است

 
  (کنترل بانک واژگان: ايجاد فيلتر بانک واژگان )کلماتی که نبايد در بانک وارد شوند

جستجو شدن در بين مدارك ندارند با استفاده از اين گزينه، در قسمت ورود اطالعات شما قادريد تا برای آن دسته از كلماتی كه ارزش چندانی برای 

 در اين)مانند: افعال و قيدها يا حروف اضافه( فيلتر ايجاد كرده و در واقع از آن دسته از كلمات در بانك واژگان صرفنظر نماييد. همچنين شما 

باشد كه طی هر سطر می02قسمت دارای  قسمت قادر خواهيد بود تا به انجام عمليات مرور، ويرايش و حذف اطالعات وارد شده قبلی بپردازيد. اين

مورد  02توانيد يك واژه را تايپ نموده تا در بانك واژگان مشاهده نگردد. درصورتی كه كلمات مورد نظر شما تعدادشان بيشتر از يك از آنها می

دوباره به اين محيط مراجعه و بقيه كلمات را وارد بايد يك بار تعداد ده تای آن كلمات را وارد و سپس آنرا ثبت و ذخيره كرده و سپس باشد ابتدا می

تای از آنان را. توجه كنيد كه با  دهيد، منتهی هر بار دهنمائيد. به اين طريق شما به هر تعداد كه بخواهيد كلمات را در فيلتر بانك واژگان قرار می

  .گرددژه مورد نظر حذف میاضافه كردن يك واژه به بانك فيلتر بانك واژگان، از بانك واژگان اصلی، وا

 
  ()و جستجوی حرف به حرف -جستجو از طريق بانك واژگان 



اند، بجاست به اين ای وجهه همت خود را در جستجوها روی اين مفهوم و اين نوع جستجو بنا نهادهاز آنجائی كه اكثريت نرم افزارهای رايج رايانه

های دستی موجود نيست و تنها رايانه است كه توانسته اين مشابه اين جستجو در سيستمنحوه كاوش توجهی خاص مبذول داريم. بخصوص آنكه 

شود؟ در اين روش پس از آنكه اطالعات مختلف امكان را در كاوش منابع در اختيار انسان قرار دهد. اساسا بانك واژگان چيست و چگونه ساخته می

نرم افزار بر اساس يك دستور العمل و الگوريتم، اقدام به جدا نمودن كلمات و واژه های  يك مدرك )مثال كارت فهرست برگه( وارد ماشين گرديد،

نمايد و سپس آنها را در يك بانك اطالعاتی جداگانه بر اساس الفبائی و با توجه به موقعيت آن واژه در مدرك، به نام موجود در آن مدارك می

حماسه حسينی اثر مرتضی مطهری، پس از ورود اطالعات كلمات حماسه و حسينی و مطهری نمايد.مثال كتاب اصطالحی بانك واژگان ذخيره می

اين بيان ساده ای بود از ساخت بانك واژگان. اما در اين روند توجه به نكات زير  .گردندو مرتضی از هم تفكيك شده در بانك مزبور ذخيره می

قانون برای تشخيص و جدا نمودن كلمات در يك متن نياز داريم. به عبارت ديگر بر  ضروری است. بيان شد به وجود يك دستور العمل و قاعده و

ن التياساس چه منطقی، قيچی برش را برداشته، و كلمات و واژه ها را در ميان عبارات تايپ شده در داخل ماشين بريده و برگزينيم. در زبان های 

جای خالی( در عبارت ) Blank و يا اصطالحاً  Space سـت و آن وجـود كاراكـتر و نشانهقاعده و قانون سـاده و كامـل برای اين امـر موجـود ا

باشد. حد فاصل كلمات در زبان های التين، وجود فاصله خالی بوده كه بطور طبيعی در تايپ اطالعات توسط تايپيست و كاربر جستجوگر می

تواند راهگشا باشد؟ قطعاً خير! ما دون توجه به مسائل زبان فارسی در اين زمينه میگردد. اما آيا الگوبرداری و تقليد از روش مزبور برعايت می

در زبان فارسی بر اساس عادت و بطور طبيعی مقيد نيستيم در نگارش و تايپ مطالب ما بين كلمات حتما جای خالی بگذاريم. اگر اين كار در 

كرد و اعتراض همگان را برمی انگيخت ولی در زبان فارسی اگر كسی متنی را ايجاد میهای بيشماری افتاد قطعا غلطنگارش متون التين اتفاق می

وه بر گردد. عالشود، يعنی آن نحوه نگارش و تايپ نيز درست تلقی میرا بنويسد و بين كلمات آن فاصله ای نگذارد با اعتراض كسی روبرو نمی

ير برای تشخيص كلمات از يكديگر، حداقل در آموزشهای رسمی و كالسيك و عمومی اين، متأسفانه در زبان فارسی دستور العمل جامع و فراگ

را بين عبارات  (Space) وجود ندارد. كلمه آية ا... يك كلمه است يا دو كلمه، همچنين كلمات "روانپزشك"و "روان بخش "چطور؟ اگر ما فاصلــه

اتفاق می افتدكه اتفاق افتاده ! با نگاهی به بانك های واژگان ساخته شده توسط اين به عنوان تنها راه ممكن برای تشخيص كلمات بكار ببريم همان 

های ملی موارد زيادی از عبارات باشيم. مثال دركتابشناسیهای مزبور میها و با اين الگوريتم، شاهد اطالعات نابسامان بسياری در بانكنرم افزار

ای( بصورت )داستان های( تايپ نموده دو كلمه جداگانه تلقی گرديده است. موقع تايپ عبارات )داستنه شود كه به جهت آنكه مثال تايپيست درديده می

 –جغرافيايی  -جغرافی  -كتابفروش  -حاجی زاده  -روان شناسی  -روان شناس  -روانشناس  -نژاد شبيه اين است مواردی از قبيل طالبی

نكته الزم است كه در اين كلمات هم اينكه قيچی جداكننده كلمات را در چه محلی قرار دهيم اهميت دارد جغرافيدانان و... توجه به اين  -دان جغرافی

ای با رايانه (و هم نحوه تايپ حروف در تشخيص و جستجوهای بعدی موثر است. مثال كلمه )جغرافی دان( از نظر محل قرار گرفتن چينش )سورت

باشند. همانطور كه اشاره شد كافی است با توجه به برنامه ت از نظر كاربر وكاربرد دقيقا مساوی می)جغرافيدان( تفاوت دارد ولی هر دو عبار

های استخراج شده از متون از دقت كافی برای اطالع نمايند، بسادگی خواهيم ديد واژههايی كه بر اين اساس و الگو اقدام به ساخت بانك واژگان می

باشند. اطالعات نامناسب بسياری وارد بانك گرديده و اطالعات مناسب مورد نياز نيز با يك جستجو تماما رسانی جامع و مانع برخوردار نمی

را به عنوان حد فاصل تشخيص كلمات معرفی كنيم، متاسفانه انجام اين مهم )يعنی  Blank در شرايط فعلی با فرض به اينكه .گردندبازيابی نمی

ی. رساناژه ها در متن( به عهده تايپيست در كتابخانه قرار داده شده است نه فهرست نويس و نه مدير اطالعما بين كلمات = تشخيص و Space درج

اش برای انجام اين كار مناسب ایرسانی و چه از نظر نوع و تعريف حرفهتايپيست كه طبيعتا چه از نظر سطح اطالعات علمی در امر اطالع



رسانی قرار داده شده و اين نامناسب ترين روش و انتخاب برای ايجاد يك بانك واژگان دقيق رين اعمال اطالعتباشد در عمل محور يكی از دقيقنمی

در  Blank نهيم از اين رو كه برنامه كوركورانه بدنبالباشد. بانك واژگان ساخته شده بر اساس اين الگو را بانك واژگان كور نام میوكارآمد می

سازد در اين روش توجهی نيز به نحوه نگارش عبارات سط تايپيست گشته آنها را جداكرده و بانك واژگان خود را میميان عبارات تايپ شده تو

شود دو كلمه جداگانه تلقی گردند نه يك دان )جدا( حتی بدون فاصله ميان "جغرافی " و"دان "باعث میشود مثالجغرافيدان )سر هم( و جغرافینمی

پس اساساً نحوه نگارش زبان  .ها و در جستجوی آنها تاثيری بگذاردكه نبايد در ترتيب و چينش )سورت( الفبائی واژهكلمه با دو نحوه نگارش 

است، عادت به قرار دادن آن نداريم.  Blank فارسی در دو شكل برای ما مسئله آفرين است: الف( جداكننده كلمه در متن زبان فارسی چيست؟ اگر

گيرند. ب( يك كلمه با اشكال نگذارند برای آنها غلط امالئی نمی (Blank) های ما اگر كودكان بين كلمات فاصلهبستانای در دهيچ معلم ديكته

ا های يك كلمه يمختلفی در زبان فارسی امكان نگارش دارند. اين اشكال گوناگون كه ناشی از اشكال مختلف يك حرف در زبان ونحوه اتصال بخش

 ای )اگر هوشمند نباشد( تفاوت آفرينكند ولی برای چينش )سورت( رايانهدر خود عبارت يا متن يا كلمه تفاوتی ايجاد نمیكلمات به يكديگر است، 

دهيم، بانك واژگانی كه مدعی ايجاد آن در نرم افزار تحقيقاتی خواهد بود. ما در مقابل بانك واژگان كور، بانك واژگان منتخب و منتسب را قرار می

  :های زير استاوش هستيم. اين نوع بانك دارای ويژگیكتابداری ك

نسبت به اشكال مختلف حروف حساس نيست. چهار شكل حرف " ع " و يا سه شكل حرف "ی" برای آن يكسان است و در چينش )سورت( و 

  .آوردبازيابی اطالعات تفاوت نحوه تايپيست و جستجوگر تاثيری نداشته، تفاوتی را در نتيجه جستجو ببار نمی 

  .كندرا نيـز در جستجوها دخيل نمی (عـالوه بـر آن كـاراكـترهايی چـون " نقـطه "، " كشـيدگـی، "و" و سـمی كالن )؛

است يعنی كلماتی كه به تشخيص مديراطالع رسانی دارای بار معنايی برای جستجو نيستند را بطور كلی از ورود به  Stop Words شامل بانك

  .گرددكند مثال كلمه است ـ بر ـ و ـ از ـ... كه هر چند بسامد زيادی در زبان دارند ولی در جستجوها كمتر كسی دنبال آنها میمیبانك واژگان منع 

پس پردازد سای كه ذكر شد ابتدا سيستم به ساخت بانك واژگان میامكان ويرايش حذف و حتی اضافه نمودن كلمات. در اين نوع بانك بر اساس قاعده

آورد تا بتواند كلمات را بر اساس بار معنايی آن ويرايش نموده يا حذف نمايد و حتی مواردی رهای كارآمد و قدرتمندی را برای كاربر فراهم میابزا

دم ع را نيز اضافه نمايد. پس در اين روش بانك واژگان توليد شده منتخب و منتسب خواهد بود، منتخب از اين جهت كه چه بسياركلماتی كه به جهت

گردد و منتسب از اين رو كه چه بسا دقيقا آنچه در بانك واژگان درج گرديده در خود كارت فهرست برگه تشخيص فهرست نويس از بانك حذف می

  .وجود نداشته باشد ولی مفهوما بدان وابسته ومنتسب گرديده تا هدف نهايی اطالع رسانی و جامعيت ومانعيت آنرا تدارك ببيند

تواند بعنوان جداكننده كلمات در نظر گرفته شود مثال حرف "ع " يا " گ " و يا می Space وارد برخی حروف آخر كلمات نيز بماننددر بسياری م

يابد كه همانطور كه اشاره شد، عادت به تواند مالك تشخيص ما از آخر كلمه باشد اين موضوع وقتی اهميت مضاعفی می.... در اكثر موارد می

  .ای باشد برای تشخيص و تفكيك كلماتتواند مالك اوليهدر متون خود نداريم و اين نوع حروف می Blank درج و نگارش

در بانك واژگان عالوه بر درج خود واژه، محل آن نيز بايدبه نحوی ذخيره شود كلمه حسينی در عبارت حماسه حسينی در عنوان مدرك با كلمه 

ای در ساخت بانك واژگان ازبرخی نكات مهم ذكر شده رسانی بسيار متفاوتند. چرا اكثر نرم افزارهای كتابخانهآور از نظر اطالع حسينی در نام پديد

های نگارش در زبان فارسی دانست بدون آنكه توجه كافی به تفاوت CDSای اند؟ علت را بايد الگو برداری عجوالنه از سيستم كتابخانهغفلت كرده

در برخی نرم  CDS بذول گرديده باشد. به عبارت بهتر بانك واژگان كور فارسی ارثی است نامبارك از نرم افزارهایهای التين مو ساختار زبان

ميراث ناميمون ديگری نيز در برخی نرم افزارهای فارسی به يادگار مانده است ! و  CDS ای فارسی. جالب است بدانيم كه ازافزارهای كتابخانه



ها پس از آنكه كاربر اطالعات خود را وارد ماشين نمود و يا اطالعات قبلی را بودن آن است. يعنی در اين نوع نرم افزار (Off line) آن نابهنگام 

تواند نرم افزار نمی (On line) ويرايش كرد، مجبور است از نرم افزار بخواهد مجددا بانك واژگــان خود را بــروز برساند يعنی بــالدرنـگ

های رابطه از جهت ساختار انتخابی برای توليد پايگاه CDS .شده را در بانك واژگان و ساير ايندكس های مورد نياز اعمال نمايد تغييرات اعمال

خبری نيست. در نتيجه كاربران اين نوع  RDBMS های باستانی بانكهای اطالعاتی ! كه در آن از ويژگی مهمافزاری است مربوط به نسلای، نرم

ن يه بر اينكه پس از ورود اطالعات قادر به بازيابی آن نيستند !!! مجبورند جداگانه اقدام به ساخت ايندكس ها و بانك واژگان نمايند كه اسيستم، عالو

ری برای تكميل مطلب بايد ياد آو .بخصوص در ويرايش بانك قبلی و در موارد با ركوردهای نسبتا باال بسيار دلتنگ كننــده و وقت گير خواهد بود

های اطالعاتی اساسا برای مواردی خوب است كه اطالعات بانك دستخوش تغيير و حذف و اضافه در جستجوهای بانك Off line هاینمود سيستم

خواهد ن ای در قرآن تغييرای اضافه نخواهد شد و يا اينكه كلمهتوان يك بانك اطالعاتی بسته دانست كه به آن ديگر آيهنگردد. مثال قرآن كريم را می

سازد و آنرا در اختيار كاربر، برای جستجو های موجود در متن، يك بار و برای هميشه میكرد. در اين گونه موارد نرم افزار رابط، بانكی از واژه

نه باشند و بانك كتابخادهد. عدم توجه به اين نكته ابتدائی و اساسی كه مدارك كتابخانه دائما در حال تغيير و تحول، اضافه و حذف شدن میقرار می

ای قرار های كتابخانهبه ناحق الگوی ساخت نرم افزار CDS مشابه بانك يك كتاب مرجع يا يك دائره المعارف نيست، باعث شده سيستم نابهنگام

ارائه گرديد، تكنولوژی و ای توسط يونسكو مطرح و افزار كتابخانهبه عنوان نرم CDS تر آنكه در زمانی كهبگيرد. از اين تاسف آورتر و عجيب

های قدرتمند و بی بديل برای افزارهای نسل جديد بانك های اطالعاتی وجود نداشت، ولی جالب آن است كه اآلن با وجود محيطفن آوری ساخت نرم

ه تبع از آنها، همچنان به نسخه ای از كتابداران بای، باز برخی نرم افزار نويسان داخلی و پارههای اطالعاتی رابطهافزارهای بانكنگارش نرم

با  CDSباشد كه خواندن اطالعات با فرمتورزند. الزم به تذكر و توضيح بيشتری نمیكوركورانه اصرار می CDS برداری و تطابق با ساختار

ر بانك واژگان بايد مطلب باشند. اما در مورد جستجوی موضوعی دسه مقوله جدا از هم می CDSو تنظيم ساختار برنامه با CDSنسخه برداری از

ای عالوه بر آنكه بايد در جستجوی بانك واژگانی، بر اساس بانك واژگان منتخب و منتسب را چنين تكميل وجمع بندی نمود كه نرم افزار كتابخانه

بينی نمايد، كه جمع اين پيش عمل نمايد، بايد با توجه به ساختار خاص زبان و رسم الخط فارسی، امكان جستجوی حرف به حرف را در برنامه خود

افزارهای غير از كاوش عمال و صرفا جستجوی بانك نوع نرم .هر دو امكان عمال باعث باالرفتن دقت در جستجوهای موضوعی خواهد گرديد

  .انداند و جستجوی حرف به حرف را نيز كامال فراموش نمودهواژگانی كور را مد نظر قرار داده

 
 ميز امانت

پذيرد. لذا سعی شده كار ميز امانت در كتابخانه در اين بخش به نحوی بازسازی كارهای جاری در بخش امانات در اين قسمت انجام می %92شايد 

  .شود كه كمترين وقت را از مسئول مربوطه بگيرد

 
 ميز امانت: کليه عمليات

نت دهيد و يا بازگشت مدارک را داشته باشيد که برای امانت دادن مدارک توانيد مدارک را به امادر قسمت ميز امانت در بخش کليه عمليات شما می

تواند هم از طريق نام عضو باشد و هم از طريق شماره عضويت. در ابتدا بايستی در قسمت مشخصات اعضاء عضو را انتخاب کنيد اين انتخاب می

های رزرو و کنيد در اين قسمت گزينهاب شده امانت دهيد را انتخاب خواهيد به عضو انتختوانيد مدرکی را که میقسمت مشخصات مدارک هم می



ها بايد تاريخ و ساعت را تنظيم نماييد. چنانچه قبالً در قسمت تنظيمات امانت تاريخ امانت در محل هم قرار دارد که برای استفاده از اين قسمت

به تنظيم مجدد تاريخ دريافت و بازگشت مدارک نيست. برای بازگرداندن دريافت و بازگشت مدارک را تنظيم کرده باشد در ميز امانت نيازی 

شود در قسمت جمع مدارک در امانت تعداد ی عضو نمايان میمدارک از بخش کليه عمليات ابتدا عضو را انتخاب کرده، با انتخاب عضو پرونده

انيد توشود که شما میروی اين تعداد ليست مدارک در امانت نمايان میدهد با کليک کردن بر مدارکی را که عضو به امانت گرفته است را نشان می

 هممدرک مورد نظر را از اين ليست انتخاب کرده و از امانت عضو خارج کنيد و يا تمديد نماييد. روش ديگری هم برای بازگشت مدارک در امانت 

توانيد بازگشت مدرک و يا تمديد کنيد و میمدرک را مشخص میوجود دارد که ابتدا شما عضو را مشخص کرده و در بخش مشخصات مدارک، 

  .مدرک را داشته باشيد

 
 ميز امانت: بازگشت سريع

  .توانيد بازگشت مدرک را داشته باشيددر اين بخش شما با انتخاب مدرک از طريق شماره ثبت و يا عنوان مدرک می

 
 های رزروميز امانت: تقاضا

تواند مشخص شود و مسئول ميز امانت در اين بخش میقسمت کتابخانه انجام شده است تمامی در اين بخش نشان داده میی که در تقاضاهای رزرو

  .گيردها را تاييد نمايد و يا حذف کند. چنانچه تقاضايی تاييد شود در پرونده امانت عضو قرار میکند که اين تقاضا

 
 ميز امانت: امانت سريع

 ر می تواند فقط با وارد کردن شماره عضويت و شماره ثبت به صورت سريع مدرکی را به اعضا امانت دهد در اين قسمت کتابدا

 
 جستجوها 

ی امانات، بايگانی، رزرو، امانت در محل و اعضا وجود دارد. برای شناخت محتوای هر يك از اين در اين قسمت امكان جستجو بر روی پرونده

دانی است. از آنجا كه توضيحات كافی در اين بخش از برنامه از نظر عملكرد بسيار شبيه بخش جستجوهای برگه .ددگرپروندها توضيحاتی بيان می

توان به بررسی مداركی كه در امانت طريق می 00کنيم. در روی پرونده ی امانات از آن بخش بيان گرديده، از ذكر مطالب تكراری خودداری می

توان متوّجه شد كتاب مورد نظر ما، آيا در امانت است يا خير، و اگر در امانت است، در امانت كيست، و كی مثال میطور به .اعضا است، پرداخت

 یطور مثال امروز قرار است به كتابخانه عودت داده شوند و.... همچنين در پروندهتوان متوّجه شد چه مداركی بهسادگی میبازخواهد گشت. و يا به

توان با كمك اين بخش تشخيص داد كه يك مدرك تا به حال توسط چه كسانی به طور مثال: میتوان جستجو کرد. بهطريق می 00بايگانی نيز از 

ای از عملكرد اعضا و مدارك و امانت گرفته شده و يا بر عكس. يك عضو تا به حال چه مداركی را به امانت گرفته است. به عبارت ديگر تاريخچه

توان بر روی های ديگر میی رزرو همانند بخشتوان در اين بخش مشاهده نمود. در بخش جستجو در پروندهزمانی را میها و مقاطع گروه

ها را بر روی کتبی ها انواع جستجوی امانت در محل هم نيز همانند ديگر بخشهای تاييد شده جستجو انجام داد. در بخش جستجو در پروندهرزرو

ی اعضا نيز عالوه بر دريافت مشّخصات فردی اعضا دو اطالع مانت داده شده را خواهيم داشت. در بخش جستجو در پروندهکه در محل کتابخانه ا



 :شود كه عبارتند ازآماری مهم نيز ارايه می

 .تعداد كتب دريافتی عضو در مقطع زمانی مورد نظر -1

محاسبه جمع  -سؤال چهارم  -ين دو اطالع آماری در بخش ]عمليات روزانه جمع ديركردهای وی در طول مدت مزبور. الزم به ذكر است كه ا -2

رسند. در صورتی كه آمار برای مقطع زمانی خاصی بر اساس مقطع زمانی مورد نظر شما بروز می [ديركردها و آمار مدارك دريافتی اعضا

  . ماه گذشته و... تنظيم كنيد -طور مثال: تابستان گذشته مان، بهمّدنظر باشد، ابتدا بايد به بخش مذكور مراجعه نماييد و آمار را برای آن ز

 
 گزارش امانت 

ان باشد. از آنجا كه در بخش مذكور توضيحات كافی بيهای مديريتی زيرسيستم كتابخانه میاين بخش از زيرسيستم امانت بسيار شبيه بخش گزارش

  .کنيمگرديده از تكرار مطالب مشابه خودداری می

 
 ی اماناتگزارش امانت: گزارش كامل از پرونده

کنيم كه در اين قسمت از مداركی كه در حال حاضر در امانت اعضا، يا رزرو در اين بخش، امكان اعمال انواع فيلترها وجود دارد. يادآوری می

طور مثال از فهرست ن گزارشی تهيّه نمود که بهتواسادگی میهای موجود در برنامه بهشود. با كمك فيلترها و شرطاعضا است گزارش تهيّه می

ها ماه گذشته بوده است و مداركی كه در حال حاضر در امانت گروه استاد است و بايد ظرف سه روز آينده به كتابخانه بازگردد و تاريخ دريافت آن

 .باشنداين مدارك فقط در موضوع تكنولوژی می

بينی گرديده است. ترتيب های مفيد پيشی گزارشها به منظور تهيّهی بسياری در اين بخش و ساير بخشهاكنيد كه امكانات و توانايیمالحظه می

 باشند راحتی قابل تنظيم میشوند نيز بهاطاّلعات )سورت( و همچنين فيلدهايی كه در گزارش ظاهر می

 
 گزارش امانت: گزارش كامل از پرونده امانت در محل 

ها وجود دارد. در اين قسمت از مداركی كه در حال حاضر در امانت اعضا در محل ها امکان اعمال انواع فيلتريگر گزارشاين گزارش هم مانند د

  .شودکتابخانه است گزارش تهيّه می

 
 گزارش امانت: گزارش كامل از پرونده بايگانی 

ها، توان از عملكرد اعضا، گروهشويم، به راحتی میگزارش نيز متوّجه می در اين قسمت نيز امكان اعمال انواع فيلترها وجود دارد. با توّجه به اين

  . های گوناگون )سورت( گزارش تهيّه نمودمدارك در مقاطع مختلف زمانی و موضوعی و با ترتيب

 
 ی رزرو گزارش امانت: گزارش كامل از پرونده

های متنوعی از توان گزارشها وجود دارد. در اين گزارش با اعمال انواع فيلتر میها امکان اعمال انواع فيلتراين گزارش هم مانند ديگر گزارش

  .هايی که مسئول ميز امانت وارد کرده است داشته باشيمهای تاييد شده توسط مسئول ميز امانت و يا رزرورزرو



 
 ی اعضا همراه با آمار مطالعاتی هر عضو گزارش امانت: گزارش كامل از پرونده

های متنوعی وجود دارد. در واقع از اطاّلعاتی كه برای هر عضو در هنگام ورود اطاّلعات اعضا وارد ی گزارشرونده اعضا نيز امكان تهيّهاز پ

ها و فيلترهای گوناگون، گزارش مورد نياز قابل  ايم و همچنين آمار تعداد مدرك مطالعه شده توسط اين عضو، در اين قسمت با اعمال شرطنموده

  .کنيمها خودداری میتهيّه است. چون مطالب مشابه قبل است، از تكرار آن

 
 گزارش امانت: گزارش کامل از پرونده اعضا

اولين  .بايست فيلتر های مربوطه را تکميل کنيدتوانيد گزارش کاملی از اعضای کتابخانه بدست بياوريد. برای اينکار ابتدا میدر اين قسمت می

در قسمت بعدی نام  .های شماره عضويت، نام عضود، تاريخ صدور و يا تاريخ انقضا را تکميل کنيدست که يکی از قسمتبخش فيلتر عضو ا

ار ن قرپايگاهی که عضو و يا اعضای مورد نظر در آن قرار دارند را انتخاب فرماييد و بعد از انتخاب پايگاه، نام گروهی که عضو و يا اعضا در آ

  .ماييد؛ و در انتها فيلد هايی که نياز داريد تا در گزارش نمايش داده شوند را انتخاب کنيددارند را انتخاب بفر

 
 آمار عملكرد مدارك به تفكيك عنوان  :گزارش امانت

ناوين عی بايگانی قابل اعمال است سؤال شده، سپس کند. در نتيجه فيلترهايی كه در روی پروندهاين گزارش نيز روی پرونده بايگانی عمل می

تواند برای شود هر مدرك به چه ميزان مورد استقبال اعضای كتابخانه قرار گرفته است. اين آمار میمدارك استخراج گرديده و مشّخص می

  .گشا باشدخريدهای بعدی كتابخانه راه

 
 ها آمار تعداد اعضای هر يك از گروه :گزارش امانت

 های اعضایی اعضا قابل اعمال است سؤال شده، سپس گروهدر نتيجه فيلترهايی كه در روی پرونده کند.ی اعضا عمل میاين گزارش روی پرونده

توان فهميد تعداد اعضای مرد يا زن يا دانشجو و... در طور مثال می شود. در نتيجه بهكتابخانه فهرست شده، تعداد اعضای هر گروه مشّخص می

های پر تعداد در های جديد به گروه ی كتابتوان در تهيّهشناخت شخصيت گروهی اعضای كتابخانه میكتابخانه چقدر است. بر اساس اين آمار و 

  .ها اهميّت بيشتری دادكتابخانه و عاليق آن

 
 ها از جهت تعداد مدارك دريافتی آمار عملكرد گروه :گزارش امانت

ای هی بايگانی قابل اعمال است سؤال شده، سپس گروهكه در روی پرونده کند. در نتيجه فيلترهايیاين گزارش روی پرونده بايگانی عمل می

توان فهميد، گروه دانشجو طور مثال: میشود. در نتيجه بهاند مشّخص میاعضای كتابخانه فهرست شده، تعداد مداركی كه هر گروه دريافت نموده

ی توان تشخيص داد گروه كارشناس در موضوع صنعت چه ميزان كتاب در سه ماه: میطور مثالدار. و يا بهتر بوده يا گروه خانهدر كتابخانه فّعال

  .گذشته دريافت نموده است

 



 های مختلف موضوعی  آمار تعداد مدارك دريافتی در رده :گزارش امانت

ی قابل اعمال است سؤال شده، سپس در صفحه کند. در نتيجه فيلترهايی كه در روی پرونده بايگانی ی بايگانی عمل میاين گزارش نيز روی پرونده

کند در هر های درخواستی، معين میگردند. برنامه با توّجه به فيلترها و شرط های موضوعی مورد نياز برای گزارش تعريف می دّومی، رده

شناسی در كتابخانه بيشتر در موضوع روانتوان متوّجه شد ی موضوعی چه ميزان كتابخانه فّعال بوده است. در واقع با كمك اين گزارش میرده

  .كتاب به امانت رفته يا در موضوع هنر يا ورزش. اهميّت اين گزارش ناگفته پيداست

 
 کارنامه مطالعاتی هر عضو همراه با مشخصات مدارک دريافتی  :گزارش امانت

ی بايگانی قابل اعمال است سؤال شده، سپس برای هر روی پرونده کند. در نتيجه فيلترهايی كه دری بايگانی عمل میاين گزارش نيز روی پرونده

های اعمال شده چه مداركی را به امانت گرفته  توان تشخيص داد عضو مذكور با توّجه به شرطشود كه در طی آن میعضو يك كارنامه صادر می

  .است

 
 چاپ كارت عضويت  :گزارش امانت

فرض ند. در نتيجه فيلترهايی كه در روی پرونده اعضا قابل اعمال است سؤال شده، به طور پيش کاين گزارش روی پرونده اعضا عمل می

با كمك  .تواند آن را تغيير دهد ی خود، میشود كه كاربر با توّجه به نياز کتابخانهمشّخصات كارت عضويت استاندارد در ابتدا نمايش داده می

  .ای چاپ موجود استمشّخصات چاپگر نيز امكان تنظيم پارامتره

 
 چاپ برگه اخطار و يادآوری  :گزارش امانت

مذكور، برای اعضايی كه تأخير در بازگرداندن مدارك  کند. با اعمال فيلترهای مناسب روی پروندهی امانات عمل میاين گزارش روی پرونده

توانيد می SMS های ايميل ودر اين بخش با استفاده از آيکون .گردد هايی جهت يادآوری چاپ میدارند، با ذكر مشّخصات مدرك مزبور نامه 

  .نماييد SMS های اخطار و يادآوری را برای اعضای کتابخانه ايميل و يابرگه

 
 پذيرش اعضا 

يد و وارد کردن کنيد. اما برای پذيرش عضو جدبا ورود به اين بخش ابتدا ليستی از اعضای کتابخانه مشاهده می :ورود اطالعات -پذيرش اعضا 

 .توانيد با کليک روی تب ورود اطالعات وارد صفحه مربوط به پذيرش و وارد کردن اطالعات عضو جديد بشويداطالعات عضويتی، می

 .در هنگام ورود اطاّلعات تذّكر نكات زير ضروری است

صورتيكه اين كد يك عدد ترتيبی باشد طبعاً اين شماره در .در مورد شماره كارت اعضا برای هر فرد يك شماره منحصر به فرد تعريف نماييد (1

 .ها در عضويت شان خواهد بودمعرف تعداد اعضا كتابخانه و تقدم و تأخر آن

 .کندهای تكراری خودداری می برنامه از پذيرش شماره كارت (2



استفاده از كاراكتر جانبی فيلد شماره كارت برای دسته بندی  توان باچه راجع به كدعنوان مدارك در زيرسيستم كتابخانه بيان گرديد، میشبيه آن (3

 .طور مثال: حرف م را اضافه نمودطور مثال برای اعضای مرد در منتهی اليه فيلد به اعضا بهره برد. به

ا ايد آن رگروهی ايجاد کرده اش را در فيلد گروه وارد نماييد و يا اگر قبالً  برای هر فرد يك شخصيت گروهی قايل شويد و نام گروه و رسته (4

ها توان بر اساس اين گروه ها می كارشناس و... بعداً در قسمت گزارش -دانشجو  -خانه دار  -طور مثال گروه مهمان انتخاب نماييد. به 

 .ها استخراج نمودهای متنوعی از عملكرد مطالعاتی گروهگزارش

 .گيردنظر بگيريد، برنامه اين تعداد را عمالً نامحدود در نظر میدر  999اگر تعداد مدرك مجاز برای عضو را  (5

خواهيد وارد نماييد در چه پايگاهی عضو کتابخانه به اين نکته دقت نماييد که در قسمت عضويت در کتابخانه تعيين نماييد، عضوی را که می (6

 .باشد

توان های حذف و ويرايش و آيکون نگارش اعضا میکردن بر روی لينک های ديگر با کليکبرای ويرايش و يا حذف اعضا هم همانند بخش (7

 .عمليات حذف، ويرايش و نگارش را برای اعضا انجام داد

  . چنانچه تمايل داشته باشيد عکس عضو را هم ذخيره نماييد از فيلد نام فايل تصوير استفاده نماييد (8

توانيد با وارد شدن در اين بخش و جستجوی عضو مورد اطالعات اعضای خود داريد می اگر نياز به ويرايش :ويرايش اطالعات -پذيرش اعضا 

که کنار هر رکورد )در پايگاه اختصاص داده شده و کليک بر روی شکلک زرد رنگ ويرايش  (نظر )بر اسا نام خانوادگی و يا شماره عضويتی

 .قرار دارد( به ويرايش اطالعات اعضا اقدام فرماييد

در  افزار فراکاوشتوانيد به همين ترتيب اقدام کنيد. در هنگام تسويه حساب اعضا، نرمبرای حذف اعضا و يا تسويه حساب اعضا نيز میهمچنين 

کند که آيا مدرکی در امانت اين عضو وجود دارد و يا خير و نتيجه را از طريق يک پيام در همان صفحه به کتابداران اطالع ابتدا بررسی می

 .توانند با آسودگی خاطر اقدام به تسويه حساب اعضای خود کنندلذا کتابداران می دهد.می

شود. های عضويت دريافت شده از طريق سامانه )ثبت نام برخط( ليست میدر اين صفحه تمامی درخواست :ثبت نام برخط -پذيرش اعضا 

  .قبول و يا رد کنندهای دريافت شده را پس از بررسی حذف، توانند درخواستکتابداران می

توانند به شکل برخط درخواست تمديد ها به اتمام رسيده است میاعضايی که مدت زمان عضويت آن :درخواست تمديد عضويت -پذيرش اعضا 

  .های تمديد عضويت را پس از بررسی، قبول و يا رد کنندتوانند تمامی درخواستکتابداران با ورود به اين صفحه می .عضويت کنند

 
 تنظيمات امانت 

کنيد که پس کنيد که که آيا رزرو ها اعمال شود يا خير و در پاراگراف دوم مشخص میدر قسمت تنظيمات امانت در اولين قسمت شما مشخص می

مروز امانت داده توانيد تاريخ دريافت و بازگشت مدارکی را که ااز هر بار امانت دادن برگه خالصه امانی چاپ شود يا خير. در قسمت دوم می



های رزروی را که در اين محدوده قرار دارد حذف نمود. توان تقاضای زمانی میشود مشخص کنيد. در قسمت سوم با مشخص کردن محدودهمی

ت صور شود. در آخرين قسمت مبلغ هزينه دير کرد بهکنيد حذف میدر چهارمين قسمت تقاضای رزرو برای مدارکی که در بازه زمانی تعيين می

  .پيش فرض قرار می گيرد

 
 تنظيمات ثبت نام بر خط

  .شوددر اين صفحه شرايط و تنظيمات ثبت نام اينترنتی اعضا کتابخانه انجام می

 
 تنظيمات ثبت نام بر خط: اطالعات صفحه شرايط و ضوابط ثبت نام

و پس از فشرده سازی  ذخيره کرده htm با پسوند HTML بايست شرايط و ضوابط کتابخانه خود را که در قالب يک فايلدر اين قسمت می

  .، در اين قسمت قرار دهيد ZIP درقالب

 
ند که در کتنظيمات ثبت نام بر خط: ضرورت پر شدن فيلدها را معين نماييد در هنگام ثبت نام اعضا، فراکاوش از متقاضيان اطالعاتی دريافت می

  .را مشخص کنيدتوانيد ضرورت اين اطالعات اين قسمت می

 
 های راهنما برای ورود اطالعات فردیتنظيمات ثبت نام بر خط: عبارت

توانيد راهنمايی های خود را در مورد بخش مربوطه اگر مايل هستيد که کاربران هنگام ثبت نام و ورود اطالعات شخصی خود راهنمايی شوند، می

  .در مقابل آن فيلد يادداشت فرماييد

 
 نام بر خط: تنظيمات متن ارسال ايميل تنظيمات ثبت

 فراکاوش بصورت خودکار بعد از ثبت نام اعضا در سيستم و يا وجود نقص، يک رايانامه برای عضو ارسال می کند تا کاربر از روند اجرای ثبت

  .توانيد متن اين رايانامه ها را در اين قسمت وارد نماييدنام مطلع گردد. شما می

 
 م بر خط: هزينه عضويت تنظيمات ثبت نا

توانيد با تکميل اين قسمت، هنگام ثبت نام بر خط از کاربران هزينه عضويت را دريافت شود، میاگر عضويت در کتابخانه شما شامل هزينه می

 .نماييد

  .وارد نرم افزار کرده باشيد های مديريتیبايست اطالعات بانکی خود را در قسمت کنترلتوجه داشته باشيد که عالوه بر تکميل اين قسمت می

 
 تنظيمات ثبت نام بر خط: حذف اطالعات 

 .تمای در خواست های ثبت نام از تاريخی که وارد می کنيد به قبل حذف می شود



 
 های اعضا مديريت گروه

توانيد ويرايش نماييد. هر ايش اطالعات میهای ثبت کرده را در ويرهايی را ثبت نماييد. گروهتوانيد گروههای اعضا شما میدر بخش مديريت گروه

کنيد شود و هر عضوی را که وارد میرسانيد در پذيرش اعضا اين گروه نمايان میهای اعضا به ثبت میگروهی را که در بخش مديريت گروه

  .توانيد مشخص کنيد که در چه گروهی قرار بگيردمی

 
 ثبت ورود و خروج

ا کند تا بتوانيد بباشد. ثبت اين اطالعاتبرای شما اين امکان را فراهم میثبت ورود و خروج اعضا به کتابخانه میاين بخش از نرم افزار برای 

ها، آمار دقيقی از حضور اعضا در کتابخانه بدست آوريد. پس از ورود به اين بخش از نرم افزار کافيست کد گزارش گرفتن از اين ورود و خروج

  .گردداطالعات خروج نيز با همين روند ثبت می .وارد کنيد و سپس روی عالمت نارنجی رنگ کليک بفرماييدعضو را در کادر مربوطه 

 
 مديريت تردد: جستجو

 .شوددر اين بخش از نرم افزار امکان جستجوی تردد اعضا بر اساس نام و يا شماره عضويت مهيا می

از قسمت نحوه جستجو، نرم افزار افرادی که در حال حاضر داخل کتابخانه هستند را  توجه داشته باشيد با انتخاب گزينه "اعضای داخل سالن"

  .نمايش خواهد داد

 
 مديريت تردد: گزارش

 .توانيد گزارش های کاملی از تردد اعضای کتابخانه خود تهيه فرماييدشما در اين صفحه از نرم افزار با کمک فيلتر های مجود می

 .توانيد در قسمت اول محدوده شماره عضويت و يا نام اعضای مورد نظر را وارد کنيدکامل تردد اعضای خود داريد می اگر شما نياز به اطالعات

 .دهد تا تردد اعضا را بر اساس ساعت و زمان مورد نظر فيلتر کنيدفيلتری بعدی به شما اين امکان را می

  .و يا انقضا کارت اعضا فيلتر نماييدتوانيد گزارش خود را بر اساس تاريخ صدور همچنين شما می

 
 مديريت تردد: تنظيم

  .توانيد از اين قسمت از فراکاوش استفاده نماييدبرای حذف اطالعات تردد در محدوده زمانی مشخص می

 
 کتابخانه مجازی قاصدک: ورود اطالعات محتوای ديجيتال 

اين صفحه ابتدا کدعنوان و عنوان کتاب را وارد کرده، سپس در صفحه بعدی با برای ورود اطالعات کتابخانه ديجيتال )کاوش قاصدک( در 

ای هويرايش اطالعات مدرک، اطالعات تکميلی و همچنين فايل های مختلف تصويری، صدا، صوتی و ساير فايل های ديجيتالی مربوط به بخش

  .مختلف مدرک را وارد کنيد



 
 کتابخانه مجازی قاصدک: جستجو

  .شودنمايش داده می Google Book ای وه از نرم افزار، اطالعات کتابخانه ديجيتال، به دو شکل قفصهدر اين صفح

 
 کتابخانه مجازی قاصدک: تنظيم

های مختلف مدارک ايجاد کنيد. اين کار به شما اين امکان را توانيد گروهافزار فراکاوش، زيرسيستم قاصدک شما میتب گروه مدارک: در نرم

ها داشته باشيد. برای مثال ممکن است بخواهيد گروهی از مدارک را تنها تعدادی از د تا بتوانيد کنترل بيشتری بر روی سطوح دسترسیدهمی

 .اعضا بتوانند مطالعه کنند

کنيم، يادداشت می خواهيم رابرای ايجاد گروه مدارک جديد، وارد بخش گروه مدارک شده و در اين صفحه: در سطر اول نام گروه مدارکی که می

توانيد اين توضيح را يادداشت کنيد و بعد از انتخاب نوع مدرک، با کليک کردن بر روی دکمه ثبت بينيد در سطر دوم میاگر نياز به توضيحی می

 .توانيد گروه مدارک جديد را ايجاد کنيدمی

توانيد اين فرض ساخته شده است که در بخش دوم صفحه میپيشيک از انواع مدارک به صورت افزار فراکاوش تعدادی گروه برای هردر نرم

 .گروه مدارک را رويت ، ويرايش و يا حذف کنيد

برای اين کار روی هر يک از  .تب سطوح دسترسی: بعد از ايجاد گروه مدارک، الزم است تا سطوح دسترسی برای اين گروه مشخص شود

های کاربری دسترسی انيد مشخص کنيد که به گروه مدارک مشخص شده، کدام يک از گروهتوهای مدارک کليک کنيد، در صفحه بعد میگروه

توانيد از ليست سمت چپ بر روی نام گروه کاربری های کاربران میداشته باشند. برای ارايه سطح دسترسی مشاهده مدرک به هريک از گروه

ت سمت چپ يعنی شما به آن گروه از کاربران اجازه مشاهده مدارک موجود در مورد نظر کليک کنيد، با انتقال گروه کاربری مورد نظر به ليس

 .دهيدگروه مدارک انمتخاب شده را می

  .را تغيير دهيد (Water Mark) توانيد صفحات مدارکبا استفاده از اين بخش می :Water Mark تب

 
 های مديريتیکنترل

  .ايميل به آنها اشاره کردهباشد که در ذهای مديريتی میاين قسمت شامل بخش

 
 های مديريتی: گروه کاربریکنترل

ی را های مختلفتوانيد گروهدهد در اين بخش شما میافزار فراکاوش در اختيار شما قرار میباتوجه به تعداد اعضای هر کتابخانه و امکاناتی که نرم

ابخانه کارمندان کت توانند استفاده کند. به طور مثال شما يک گروهافزار فراکاوش مینرمهای در نظر بگيريد و معين نماييد که هر گروه از چه بخش

خواهيد کاربرانی که در گروه اعضا عضو هستند فقط دسترسی به بخش جستجو را داشته باشند شما می .نماييدو گروه ديگری به نام اعضا ايجاد می

افزار را قرار دهيد. در اينجا الزم است که شما هر دو گروه را ايجاد کرده و دسترسی های نرمخشو برای کارمندان کتابخانه دسترسی به تمامی ب

ی جديدی ايجاد خواهد شد که های مختلف کاوش را اعمال نماييد. برای ايجاد گروه کاربری بر روی تب "ورود اطالعات" کليد نماييد. صفحهبخش



خواهيد ايجاد کنيد در نظر توانيد توضيحاتی در مورد گروهی که میکنيد و در خط دوم هم میاب میدر اين صفحه شما نامی را برای گروه انتخ

ا به گروه افزار فراکاوش رهای مختلف نرمی بعدی شما بايد دسترسی بخشرسد. در مرحلهبگيريد. در انتها با فشردن کليد ثبت اين گروه به ثبت می

های کاربری قرار دارد که هر کدام ها در کادر مجوزباشند. تمامی اين مجوزه کاربرانی عضو اين گروه میايجاد شده بدهيد و مشخص کنيد که چ

توانيد با استفاده از آيکون ويرايش گروه ايجاد شده را ويرايش کرده و اگر نياز شود. همچنين در اين بخش شما میدر زير جداگانه توضيح داده می

  .های انتخاب شده را حذف نماييدو گروه يا گروه ها و فشردن کليد حذفتوانيد با انتخاب گروه و يا گروهيد میبه حذف گروهی را داشته باش

 
 تعيين اعضای گروه

 ايد وتوانيد معين نماييد که چه کاربرانی عضو هر گروه باشند. به طور مثال شما گروه کارمندان کتابخانه را ايجاد کردهدر اين بخش شما می

های کاربری اعضاء کنيد بر روی آيکون مجوزخواهيد اعضای اين گروه را انتخاب نماييد. بعد از ايجاد اين گروه در جدولی که مشاهده میمی

شود که دو جدول در اين صفحه قرار دارد، در جدول سمت راست ليست تمامی کاربرانی همان گروه ايجاد شده کليک نماييد. صفحه جديدی باز می

 شود. اگر بخواهيد يکی ازاند قرار دارد و در جدول سمت چپ ليست کاربرانی که در گروه انتخابی شما عضو هستند نشان داده میبالً ايجاد شدهکه ق

 هکاربران موجود در جدول سمت راست را به گروه اضافه نماييد بر روی کاربر مورد نظر کليک نماييد تا انتخاب شود و سپس بر روی کليد اضاف

يعنی اگر يکی از کاربران عضو گروه  .شود. عکس اين قضيه هم صادق استبا انجام اين عمليات کاربر انتخاب شده عضو گروه می .کليک کنيد

خواهيد اين کاربر از عضويت گروه خارج شود، در جدول سمت چپ اين کاربر را انتخاب و بر روی کليد حذف کليک نماييد. است و شما می

 Ctrl توانيد از کليدتوانيد همزمان چند کاربر را انتخاب نماييد، برای انتخاب چند کاربر میدر اينجا وجود دارد اين است که شما میای که نکته

توانيد شوند. همچنين نيز میاستفاده نماييد، به اين صورت که با فشردن اين کليک و کليک کردن بر روی کاربرها همزمان اين کاربران انتخاب می

  .ی همه همزمان تمامی کاربران موجود را به تريتب عضو گروه و يا از عضويت گروه خارج نماييدهای حذف همه و اضافهبا فشردن کليد

 
 های عمومی گروهدسترسی

ی اعمال اين افزار کاوش را داشته باشند. براهای عمومی نرمهايی از بخشکنيد که اعضای هر گروه چه دسترسیدر اين بخش شما معين می

شود که شامل ليستی از های عمومی کاربری کليک نماييد. صفحه جديدی باز میهای کاربری بر روی آيکون مجوزها در قسمت مجوزدسترسی

ت اين ثب شود. در انتها با کليک بر روی کليدباشد که با انتخاب هر بخش مجوز استفاده از اين بخش برای گروه داده میهای عمومی کاوش میبخش

  .ها به گروه اضافه خواهد شددسترسی

 
 های کارمندی دسترسی

ها داشته باشند. اين های کتابخانه و امانات را در کدام پايگاهنماييد که اعضای هر گروه امکان استفاده از بخشبا استفاده از اين بخش معين می

های کاربری کند. بدين صورت که در قسمت مجوزمیا برای کارمندان کتابخانه صادر هايی رآيد مجوزها همانطور که از نام اين بخش بر میمجوز

ها نوشته شده است. با شود که که نام تمامی پايگاهصفحه جديدی باز می .های کارمندی گروه مورد نظرتان کليک نماييدبر روی آيکون مجوز



ها را برای گروه )اعضای گروه( های مختلف مجوز استفاده از اين بخشانتخاب بخش شود که شما با استفاده ازانتخاب هر پايگاه جدولی باز می

  .نماييدصادر می

 
 های عضوی گروه دسترسی

بخانه های مختلف جستجو در کتاها شامل بخشها عضويتی را به گروه اضافه نماييد، که اين دسترسیتوانيد دسترسیبا استفاده از اين بخش شما می

شود. به طور مثال اگر شما گروهی برای ی کتابخانه استفاده میها برای اعضای رزور و امانت مدرک در امانات است و اين مجوزهاو بخش

و رزرو  هااعضای کتابخانه ايجاد نماييد، و بخواهيد اين اعضاء جستجو انجام دهند و بتوانند کتاب رزرو کنند حتماً از اين بخش بايد مجوز جستجو

های کاربری عضويتی کليک نماييد. همانند های کاربری بر روی آيکون مجوزا صادر نماييد. برای استفاده از اين بخش در کادر مجوزمدرک ر

انيد توشود که در آن صفحه شما میای باز میدهد. با انتخاب هر پايگاه صفحهمیها را به شما نشان های کارمندی ابتدا تمامی پايگاهبخش دسترسی

های انتخاب شده برای گروه )اعضای هايی را در اين پايگاه داشته باشد. در ادامه با فشردن کليد ثبت مجوزشخص کنيد که گروه شما چه دسترسیم

  .شودگروه( اعمال می

 
 های مديريتی: کاربران کنترل

اولين مرحله ايجاد  .افزار فراکاوش استفاده کنند را مديريت کنيدنرمخواهند از توانيد کاربران و اعضايی که میبا استفاده از اين بخش شما می

شود. در خط اول اين صفحه نام کاربری را بايد وارد نماييد. اگر دقت ی جديد باز میباشد که با فشردن تب "ورود اطالعات" صفحهکاربران می

ی لمهتوانيد کدهنده اين است که اين فيلد نبايد خالی باشد. در خط دوم شما میی قرمز رنگی جلوی اين خط قرار دارد که اين نماد نشان کنيد ستاره

دون تواند بی عبور را خالی بگذاريد کاربر میی عبور بايستی وارد شود.اگر کلمهعبور برای کاربر را وارد نماييد و در خط سوم هم تکرار کلمه

ی انتخابی مجوز استفاده از برنامه برای عضو قرار دارد که اگر اين گزينه در آخر گزينهافزار فراکاوش شود. ی عبور وارد نرموارد کردن کلمه

ود و در ليست شافزار فراکاوش استفاده کند. در انتها با فشردن کليد ثبت کاربر ايجاد میتواند از نرمکنيد نمیانتخاب نشود کاربری را که ايجاد می

توانيد يک و يا چند کاربر را انتخاب و با فشردن کليد حذف آنها را حذف نماييد. رای حذف کاربر هم میگيرد. بی اصلی کاربران قرار میصفحه

ايد را ويرايش نماييد، با فشردن آيکون ويرايش که اولين آيکون از سمت راست در جدول کاربران است اگر بخواهيد کاربری را که ايجاد کرده

عبور  یی عبور قرار دارد کلمهتوانيد نام کاربر را تغيير داده و با استفاده از کليد حذف که در مقابل کلمهیشود که در خط اول مای باز میصفحه

های مختلف را صادر نماييد. اين هايی برای استفاده از بخشکنيد مجوزگردد. بايد برای کاربرانی را که ايجاد میی کاربر حذف میتعريف شده

گروه با نام  3های کاربری که قبالً ايجاد شده و يا تک تک برای هر کاربر صادر کنيد. به طور مثال شما قبالً ا انتخاب گروهتوانيد بها را میمجوز

ايد. حال بعد از ايجاد هر کاربر شما به جای های هر گروه را مشخص کردهايد و دسترسیگروه کارمندان گروه اعضاء و گروه مديران ايجاد کرده

کنيد اعمال نماييد کافی است فقط مشخص کنيد که هر کاربر عضو چه گروهی دسترسی را برای تک تک کاربرانی که ايجاد می آنکه تک تک

شود. به طور مثال برای کارمندان است، برای کاربر عضو آن گروه هم صادر میهايی که در گروه صادر شدهاست. با اين کار تمامی دسترسی

های کاربری برای کاربر به های مجوزدر زير تمامی بخش .دهيدها را عضو گروه کارمندان قرار میکنيد و اين کاربرکتابخانه کاربر ايجاد می

توجه داشته باشيد که اگر زمانی کاربری را يجاد نماييد ولی مجوز استفاده از برنامه را برای کاربر صادر نکرده  .طور کامل توضيح داده شده است



شود که بيانگر اين است که کاربر شما مجوز استفاده از برنامه را ندارد با کليک بر کون ويرايش آيکون ديگری نمايش داده میباشيد. به جای آي

  .ندتواند از برنامه استفاده کی مجوز استفاده از برنامه برای اين عضو و در انتها فشردن کليد ثبت اين کاربر میروی اين ايکون و انتخاب گزينه

 
 ين گروه کاربرتعي

های تواند باشد. بدين صورت که با فشردن آيکون مجوزهايی میکنيد که هر کاربر عضو چه گروه و يا چه گروهدر اين بخش شما مشخص می

 های ايجاد شده قرار دارد و درشود که در اين صفحه دو جدول قرار دارد در جدول سمت راست ليست گروهای باز میکاربری گروهی صفحه

شود. با انتخاب يک و يا چند گروه از جدول سمت چپ و فشردن باشد نمايش داده میهايی که کاربر در ان عضو میجدول سمت چپ ليست گروه

 است برای افزار برای گروه صادر شدههای مختلف نرمهايی که برای استفاده از بخششود و دسترسیها میکليد اضافه کاربر عضو اين گروه

باشد و بخواهيد اين کاربر را از عضويت اين گروه خارج نماييد، بدين صورت اقدام  شود. همچنين اگر کاربری عضو گروهیهم صادر میکاربر 

يا کنيد و سپس با فشردن کليد حذف کاربر از عضويت اين اين گروه و ها را انتخاب میکنيد که با استفاده از جدول سمت چپ گروه و يا گروهمی

ا هها و يا از عضويت تمامی گروهی گروهتوانيد کاربر را عضو همهشود. با استفاده از کليد اضافه همه و حذف همه به ترتيب میها خارج میگروه

  .خارج نماييد

 
 های عمومی کاربر دسترسی

 ها درداشته باشند. برای اعمال اين دسترسیافزار کاوش را های عمومی نرمهايی از بخشکنيد که کاربر چه دسترسیدر اين بخش شما معين می

های عمومی شود که شامل ليستی از بخشهای عمومی کاربر کليک نماييد. صفحه جديدی باز میهای کاربری بر روی آيکون مجوزقسمت مجوز

ها به کليک بر روی کليد ثبت اين دسترسیدر انتها با  .شودباشد که با انتخاب هر بخش مجوز استفاده از اين بخش برای کاربر داده میکاوش می

  .کاربر اضافه خواهد شد

 
 های کارمندی دسترسی

ها همانطور ها داشته باشند. اين مجوزهای کتابخانه و امانات را در کدام پايگاهنماييد که کاربر امکان استفاده از بخشبا استفاده از اين بخش معين می

های کاربری بر روی آيکون کند. بدين صورت که در قسمت مجوزمیهايی را برای کارمندان کتابخانه صادر وزآيد مجکه از نام اين بخش بر می

ها نوشته شده است. با انتخاب هر پايگاه شود که که نام تمامی پايگاههای کارمندی کاربر مورد نظرتان کليک نماييد. صفحه جديدی باز میمجوز

  .نماييدها را برای کاربر صادر میهای مختلف مجوز استفاده از اين بخشاستفاده از انتخاب بخششود که شما با جدولی باز می

 
 های عضوی کاربر دسترسی

تابخانه های مختلف جستجو در کها شامل بخشها عضويتی را به کاربر اضافه نماييد، که اين دسترسیتوانيد دسترسیبا استفاده از اين بخش شما می

شود. برای استفاده از اين بخش در کادر ی کتابخانه استفاده میها برای اعضای رزور و امانت مدرک در امانات است و اين مجوزهاو بخش

ها را به شما های کارمندی ابتدا تمامی پايگاههمانند بخش دسترسی .های کاربری عضويتی کليک نماييدهای کاربری بر روی آيکون مجوزمجوز



هايی را در اين توانيد مشخص کنيد که کاربر شما چه دسترسیشود که در آن صفحه شما میای باز میدهد. با انتخاب هر پايگاه صفحهمینشان 

  .شودهای انتخاب شده برای کاربر اعمال میپايگاه داشته باشد. در ادامه با فشردن کليد ثبت مجوز

 
 ويرايش اطالعات کاربران 

کار ابتدا روی آيکون ويرايش مقابل هر کاربر کليک کنيد، وارد صفحه توانيد از اين بخش استفاده کنيد. برای اينکاربری افراد می برای تغيير نام

 .توانيد تغيير دهيدشويد در سطر اول نام کاربری را میديگری می

نام کاربری و بدون کلمه عبور وارد سامانه فراکاوش شود. اين توانيد کلمه عبور کاربران حذف کنيد تا کاربر مورد نظر تنها با در سطر سوم می

کاربران پس از حذف کلمه عبور و وارد شدن به  .امکان در مواقعی مورد استفاده خواهد بود که کاربری کلمه عبور خود را فراموش کرده است

 .غيير دهند و برای خود يک کلمه عبور انتخاب کنندتوانند کلمه عبور خود را مجدد تسيستم )تنها نام کاربری و بدون کلمه عبور( می

شده است. اين بدين معنی است که هر کاربر و عضوی که وارد سامانه  Single Sign On مجهز به امکان 0.5سامانه فراکاوش از ويرايش 

مد تا فرد ديگری نتواند با همان نام کاربری و فراکاوش شود، نام کاربری اين عضو تا زمانی که از سامانه خارج نشود به حالت قفل شده در خواهد آ

شوند(. در برخی از موارد متاسفانه کاربران بدون البته کاربران مدير، کارمند و مهمان شامل اين محدوديت نمی)کلمه عبور وارد سامانه شود 

اين حالت سامانه فراکاوش آن نام کاربری خاص را کنند. در کليک کردن بر روی دکمه خروج از سيستم اقدام به بستن جستجوگر اينترنتی خود می

تواند مجدد وارد سامانه شود. ساعت نمی 5ساعت به شکل قفل شده حفظ خواهد کرد و در نتيجه کاربر تا  5برای ايجاد امنيت در سامانه به مدت 

، در نتيجه به مدير سيستم اين امکان را داده است تا در آگاه انجام شودبينی کرده است که اين اتفاق به صورت ناخودالبته کاوش اين نکته را پيش

  .بروز چنين مشکلی کاربر را از سامانه خارج نمايد

 .برای اين کار بر روی دکمه مقابل ثبت خروج کاربر کليک کنيد تا کاربر بتواند مجدد وارد سامانه فراکاوش شود

  .در انتها بر روی دکمه ثبت کليک فرماييد

 
 ها ديريتی: مديريت پايگاههای مکنترل

های ديگری را ايجاد، حذف و يا ويرايش فرض ايجاد شده است پايگاهتوانيد عالوه بر پايگاه اصلی که به طور پيشبا استفاده از اين بخش شما می

د که در اين صفحه در خط اول شونماييد. بدين صورت که برای ايجاد يک پايگاه بر روی تب "ورود اطالعات" کليک کرده، صفحه جديدی باز می

اولويت  ها به ترتيبی مديريت پايگاه اين پايگاههای شما اولويت داشته باشند در جدول صفحهکنيد، اگر تمامی پايگاهاولويت پايگاه را مشخص می

 .ف التين و بدون فاصله ميان حروف باشدکنيد که اين نام بايد با حرومشخص می SQL افزارشوند.در خط دوم نام پايگاه را در نرمنمايش داده می

در  .در خط سوم جامع بودن يا نبودن پايگاه بررسی می شود.همچنين کد مکان برای پايگاههای غير جامع در اين قسمت تخصيص داده می شود

تر اقدام به ها راحترد تادر ليست پايگاهاين کار به شما کمک خواهد ک .توانيد برای اين پايگاه يک نماد يا يک شکل را انتخاب کنيدقسمت بعدهم می

می آيد  تجستجو کنيد در قسمت بعد می توانيد تعداد کاراکتری که برای کد کتابخانه مد نظر داريد انتخاب کنيد اين کاراکترهای ابتدای شماره عضوي

تواند افزار فراکاوش را مشخص کرده که اين نام مینرم های بعدی نام پايگاه دردر قسمت ..و کتابدار متوجه ميشود که عضو جز کدام کتابخانه است

توانيد توضيحات پايگاه را به سه زبان فارسی، عربی و انگليسی وارد به سه زبان فارسی، عربی و انگليسی باشد و همچنين در قسمت اخر می



اه، در همان صفحه ابتدايی )ويرايش اطالعات( با فشردن برای ويرايش پايگ .شودنماييد. در آخر با فشردن کليد ثبت پايگاه مورد نظر ايجاد می

برای حذف يک  .توانيد نام پايگاه و توضيحات را برای سه زبان فارسی، عربی و انگليسی تغيير دهيدشويد که میای میآيکون ويرايش وارد صفحه

  .ماييدتوانيد آنها را انتخاب و با فشردن کليد حذف آنها را حذف نيا چند پايگاه هم می

  .افزار ديگر قادر به بازگرداندن آن نخواهيد بودنکته : با دقت کافی اقدام به حذف پايگاه نماييد. زيرا بعد از حذف يک پايگاه از نرم

  .توان حذف کردفرض ساخته شده است را نمیطور پيشنکته : دقت نماييد که پايگاه اصلی که به 

 
 ها های مديريتی: گروه پايگاهکنترل

بايست که ابتدا بر روی تب "ورود برای ايجاد يک گروه پايگاهی جديد می .های خود را دسته بندی کنيدتوانيد پايگاهبا استفاده از اين بخش شما می

 :اطالعات" کليک کنيد

های باشد که به ترتيب نمايش گروهتوانيد اولويت گروهی که در حال توليد کردنش هستيد را مشخص کنيد. اين اولويت يک عدد میدر سطر اول می

کمه د پايگاهی در جستجو کمک خواهد کرد. در انتها نيز نام گروه جديد را به سه زبان فارسی، انگليسی و عربی يادداشت کنيد و در انتها بر روی

 .ثبت کليک کنيد

ها به اين گروه اقدام کنيد. برای اين کار الزم است تا وارد صفحه توانيد نصبت به اضافه کردن پايگاهها میبعد از ايجاد يک گروه جديد برای پايگاه

ها اهشويد که نام تمامی پايگويرايش اطالعات شويد، بر روی آيکون آبی رنگ پايگاه که در کنار نام گروه است کليک کنيد، وارد صفحه جديدی می

های مورد های مورد نظر و کليک کردن بر روی دکمه "اضافه" ، پايگاههتوانيد با انتخاب پايگادر آن صفحه موجود است. شما در اين صفحه می

 .نظر را در گروه خاصی که خودتان ايجاد کرديد قرار دهيد

وهی های گرها را با نظم بيشتری در دستهتوانند ليست پايگاهشوند، میدر نتيجه اين عمل، هنگامی که کاربران و اعضا وارد صفحات جستجو می

  .ند و پايگاه مورد نظر را انتخاب کنندمشاهده کن

 
 سخن روز  :های مديريتیکنترل

شود را تغيير بدهيد. بدين صورت که با پاک کردن توانيد متن سخن روز را که در صفحه اول، به شکل متحرک نمايش داده میدر اين بخش شما می

  .کند( و در آخر فشردن کليد ثبت متن سخن روز تغيير میفرض )سبزفرض، تايپ کردن متن جديدو انتخاب رنگ متن پيشمتن پيش

 
 معرفی کتابخانه و مرکز اسناد  :های مديريتیکنترل

ی توانيد در صفحهبا استفاده از اين بخش می .کاوش در صفحه اول، يک اساليد برای معرفی کتابخانه و مرکز اسناد خودتان در نظر گرفته است

و مرکز خودتان داشته باشيد بدين صورت که در اين بخش در قسمت اول عنوان مطلب را وارد کرده و در بخش  کتابخانهاول توضيحی راجع به 

زمينه اساليد( را مشخص کنيد، متنی که مايل به نمايش دادن آن در صفحه اول دوم هم ظواهر اساليد )انتخاب رنگ متن، رنگ و يا عکس پس

 .د در ويرايشگر متنی که در اختيارتان قرار داده شده است وارد نماييدتوانيبرنامه هستيد را نيز می

  .در آخر با استفاده از کليد ذخيره واقع در ويرايشگر متن، نسبت به ذخيره اساليد اقدام نماييد



 
 ها مديريت پيوند :های مديريتیکنترل

های مورد نياز در نظر گرفته ه فراکاوش اساليدی را برای نمايش پيوندهمانند بخش معرفی کتابخانه و مرکز اسناد، کاوش در صفحه اول سامان

ها سايت فرض در بخش پيوندهای متعددی را وارد نماييد. به طور پيشها لينک و يا ايميلتوانيد در قسمت پيوندبا استفاده از اين بخش شما می .است

 توانيد با کليکرای اضافه کردن آدرس ايميل و يا آدرس سايت مورد نظر خودتان میدفتر مهندسی کاوش و ايميل اين دفتر قرار داده شده است. ب

کنيد،که اين پيوند آدرس سايت و يا کردن بر روی تب "ورود اطالعات" وارد صفحه جديدی شويد که در خط اول آن نوع پيوند را مشخص می

نماييد. عبارت را وارد کرده و در خط آخر عبارت نمايشی را وارد می آدرس ايميل است. در خط بعدی در فيلد نشانی آدرس پيوند مورد نظر

شود. شود. در آخر هم با فشردن کليد ثبت پيوند شما ايجاد مینمايشی در واقع عبارتی است که با کليک کردن بر روی آن پيوند مورد نظر باز می

 توانيد اطالعات وارد شده را تغييرشود که میمیی نگارش باز همانند صفحه ایهای ايجاد شده با فشردن آيکون ويرايش صفحهبرای ويرايش پيوند

  .داده و ثبت نماييد. برای حذف يک يا چند پيوند آنها را انتخاب و بر روی کليد حذف کليک نماييد

 
 های مديريتی: زبان کنترل

صورت که با انتخاب زبان مورد نظر از ليستی که در آن جا قرار دارد توانيد تعيين کنيد. بدين فرض برنامه را میدر اين قسمت شما زبان پيش

  .کنيدفرض برنامه را معين میزبان پيش

 
 های مديريتی: تنظيمات اوليه کنترل

  :باشدهای زير میاين صفحه از نرم افزار فراکاوش شامل بخش

 
 تنظيمات اوليه: تنظيم مواد نمايشی در صفحه اول

 .قسمت های متنوعی می باشداين قسمت دارای 

 تنظيم

 نمايش يا عدم نمايش گزينه های فاقد دسترسيی در اين قسمت تنظيم می شود

 .همچنين چگونگی نمايش تاريخ در سيستم تنظيم می گردد

 تنظيم موارد نمايشی در صفحه اول

 :ود دارد که شاملدر اين بخش امکان انتخاب گزينه هايی جهت نمايش يا عدم نمايش در صفحه اول سايت وج

 پيوندها -1

 سخن روز -2

 معرفی کاوش -3

 تازههای عناوين کتابخانه-4



 پر طرفدار ترين مدارک-5

 وجود داشتن گزينه ثبت نام بر خط برای مهمان -6

 .می باشد

 
 تنظيمات اوليه: تنظيم محدوده جستجو

 .ب می کنيمدر اين قسمت استفاده از پايگاه جامع يا عدم استفاده از آن را انتخا

 

 تنظيمات اوليه: تنظيم نحوه ورود به سامانه

 در قسمت اول زمانی که کاربر وارد سامانه می شود از کليد واژه امنيتی استتفاده شود يا خير

 و يا همان  Single Sign Onشد، سامانه فراکاوش برای افزايش امنيت از امکاننيز عرض  ويرايش اطالعات کاربرانهمان گونه که در بخش 

SSO توجه داشته باشيد که در صورت فعال بودن اين  .توانيد فعال و يا عدم فعال بودن اين امکان را مشخص کنيدکند. در بخش اول میپشتيبانی می

باشد( به شکل ساعت می 5کاربر در صورت بروز مشکل، چند ساعت )پيش فرض  تواند در سطر دوم مشخص کند که هرامکان، مدير سامانه می

 .غير فعال درآيد

ی توان با وارد کردن نام دامنه محلباشد که میهمانگونه که پيشتر نيز گفته شد، فراکاوش قابليت نصب و راه اندازی در شبکه های محلی را دارا می

دارای پرونده هستند از همان نام  (Active Directory) اعضا فراهم کنيد که اگر در دامنه محلی شماخود، اين امکان را برای کاربران سايت و 

کاربری و کلمه عبور برای ورود به کتابخانه استفاده کنند. استفاده از اين امکان فراکاوش عالوه بر کاهش صرف وقت برای ورود اطالعات 

کند تا تنها با يک نام کاربری و کلمه عبور از تمامی بخش هاش کتابخانه و شبکه محلی شما می اعضا، به کاربران و اعضای کتابخانه شما کمک

 .استفاده کنند

ای باشد، لذا قبل از تکميل اين قسمت از نرم افزار حتما با بخش فنی و پشتيبانی رايانهای میتوجه: استفاده از اين بخش نياز به دانش فنی رايانه

  .ای الزم را انجام دهيدمرکز خود هماهنگی ه

 
 تنظيمات اوليه: تنظيم مشخصات بانک

دهد تا کاربران و اعضا عالوه بر ثبت نام اينترنتی در شود، فراکاوش به شما اين امکان را میاگر عضويت در کتابخانه شما مشمول هزينه می

 .بخش ثبت نام برخط، هزينه الزم را از طريق اينترنت پرداخت کنند

  .ايد را در اين بخش وارد نماييديل اين روند الزم است که اطالعاتی که از بانک ملت دريافت کردهبرای تکم

 
 های مديريتی: تنظيم تصوير کتابخانه کنترل

ير را در وافزار فراکاوش اين تصتوانيد تصوير کتابخانه و يا لوگو کتابخانه را به عنوان يک فايل تصويری در اين بخش قرار دهيد. نرمشما می

  .باالی تمامی صفحات )سمت چپ( قرار خواهد داد

http://lib.lums.ac.ir/1.htm#EditMemberInfo
http://lib.lums.ac.ir/1.htm#EditMemberInfo


 
 های مديريتی: ارسال خبرنامه کنترل

اوش افزار فراکتوانيد از اين بخش از نرماگر نياز داريد تا برای تمامی اعضای کتابخانه خود خبری )مانند ويژه برنامه ها و ...( را ارسال کنيد می

بايست متن خبر خود را در کادر باال يادداشت کنيد و پس از انتخاب نوع ارسال خبر )اعضای کتابخانه اين اين کار می برای انجام .استفاده بفرماييد

  .خبر را از طريق رايانامه دريافت کنند و يا پيامک( بر روی دکمه ارسال کليک فرماييد

 
 های مديريتی: تنظيمات ارسال رايانامه کنترل

 .بايست اطالعات کاربری سرويس دهنده رايانامه خود را در اين صفحه مشخص نماييدطريق درگاه وب فراکاوش، ابتدا می برای ارسال رايانامه از

 


