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  2006ويرايش  – Windows نسخه تحت – كتابداري كاوش افزار تحقيقاتي نرم
تهيـه  تواند به صورت جداگانه و يا بـه صـورت يكجـا     ها نيز مي باشد و هر يك از اين زيرسيستم زير سيستم مي 8شامل  افزار نرماين 

هاي ذكر شده را انتخـاب و   تواند هر يك از زيرسيستم بسته به نياز خود مي... بدين معني كه هر كتابخانه و يا مركز اسناد و آرشيو و  ،گردد
  .گردد در ادامه امكانات موجود در هر زيرسيستم بيان مي .تهيه نمايد

  )اي و كتابخانه ديجيتال چندرسانه( آرشيوو  جامع كتابخانهزيرسيستم  -1
  :مكانات موجود در اين زيرسيستم عبارتند ازا

به منظور تفكيك و استفاده از اطالعات مـدارك مختلـف   به صورت نامحدود  )Data Bank(هاي اطالعاتي  امكان ايجاد پايگاه 
 به صورت مجزا 

سند، نقشـه، مقالـه،   : نپذيرش، ذخيره، بازيابي و فهرستنويسي اطالعات انواع مدارك اعم از مدارك كتابي و غيركتابي چوامكان  
 بدون محدوديت تعداد ركورد ISBD مطابق با قواعد... مجله، كاتالوگ، فيلم، نوار، اساليد و 

 نمايه ها، كلمات كليدي، ريزموضوعات، چكيده مدارك و امكان پذيرش اطالعات، فهرست مندرجات، ايندكس 

 نويسي  جهت سهولت و صرفه جويي فوق العاده در فهرست )مشاع كاوشبانك (ها  ا از بانكهايِ ديگر كتابخانهه هدادامكان انتقال  

 كتابشناسي ملي ايران CDمانند  ...)و  isoهايي با فرمت  فايل( هاي ليزري ديسكفراخواني اطالعات از  امكان انتقال و 

كتابشناختي اطالعات ركورد  ها حاوي ميليون) بانك مشاع اطالعاتي كاوش(اي كشور  كتابخانه هاي فهرست برگه  كبزرگترين بان 
 و مراكز تحت پوشش كاوشها  كتابخانهمدارك 

  Htmlبا فرمت ) كنگره امريكاكتابخانه سايت ( Internetو  CD marcامكان انتقال و فراخواني اطالعات از  

هـاي ناشـرين،    دان عنوان، پديدآور، موضوع، رده و تكميـل آنهـا بـا برگـه     يها دان برگه  بازسازيداني با  امكان جستجوهاي برگه 
 ثبت ها، محلهاي نشر، ريزموضوعات، كدهاي عناوين و شماره فروست

 ميان فيلدهاي مختلف) And , Or , Not(جستجوي تركيبي با عملگرهاي منطقي رايج امكان  

با اعمال مديريت كامل و ايجاد فيلتر در ساخت  )منتخب و منتسب( و پيشرفتة بانك واژگان هوشمندفرد   منحصر بهامكان ويژه  
  رساني جلوگيري از ريزش اطالعات و جامعيت و مانعيت اطالعو توليد آن و 

 امكان رزرو مدرك براي تاريخ و عضو مشخص  

 هوشمندي تايپ و بازيابي با توجه به خصوصيات زبان فارسيامكان  

 :لف مورد نياز مسئولين و مديران كتابخانه از جمله هاي مخت امكان تهيه و چاپ گزارش 

هـا   پديدآوران، موضوعات، ريزموضوعات، ناشرين و فروسـت  هاي گوناگون چون عناوين،  با ترتيبها  نمايه/ ها كتابنامه )1
  همراه با فيلترهاي مختلف رده، زمان و عبارت

  )با تكرار نسخ و بدون تكرار( خواني هاي رف گزارش )2
  كتابخانه ) ثبت( دفتراموال )3
  هاي كتابخانه فهرست تازه )4
  )به صورت جدول و نمودار( موجود از نظر تعدادكتابي و غير كتابي آمار مدارك  )5
  )Label(چاپ عطف  )6
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  كتابپاكت جيب  )7
  كارت امانت )8
   هاي ارجاعي كارت )9

 كتابداري مطابق قواعد استاندارد...) پديدآور، موضوع و رف برگه، عنوان،( نويسي هاي فهرست انواع كارت )10

 چاپ باركد بدون نياز به چاپگر ويژه بدون واسطه از داخل برنامهامكان تهيه و چاپ باركد  

  )هاي آماري هاي نمايش اي و ساير قالب ستوني و دايره(هاي آماري به صورت نموداري  نمايش انواع گزارش 
بـا  ... هـا و   ها، نقشه آرشيو مقاالت، نشريات، كتاب  و بهره برداري از مجموعه) E-Library(امكان ايجاد كتابخانه بدون كاغذ  

بـدون  ) ...و doc , pdf ,  jpg , psd , dat , mp3 , wma(قابليـت شناسـايي و ذخيـره انـواع فايلهـاي اسـتاندارد وينـدوز       
 محدوديت 

  زيرسيستم امانات و گردش كتاب -2
  :امكانات موجود در اين زيرسيستم عبارتند از

 هاي مختلف اعضاء  امكان پذيرش اعضاء به همراه عكس آنها و تعريف گروه 

هـاي   هاي رفت و برگشت مدارك، چاپ برگه خالصه اطالعات اماني، بررسـي  وجود تنظيمات روزانه جهت ثبت خودكار تاريخ 
 رزرو، محدوده زماني براي مشخص نمودن تعداد مدارك دريافتي و جمع ديركردها  

با استفاده از نام اعضاء و شماره كارت و عنـوان مـدرك و همچنـين از طريـق     ) داد و ستد مدارك( ي ميز اماناتانجام امور جار 
 باركد 

 امكان نمايش عكس عضو در ميز امانات و هنگام داد و ستد مدرك 

 امكان رزرو كتاب و ايجاد اولويت و ترتيب در آن 

 فاصله پس از بازگشت مدركبصورت خودكار و بال) برحسب روز(امكان محاسبه ديركرد  

 ها و اعضاء ، گروه)بايگاني(امكان جستجوهاي مختلف بر اساس اطالعات مدارك در امانت، بازگشتي 

 :از جمله  جامع و متنوع هاي آمار و گزارشامكان تهيه و چاپ  

 )حاوي اطالعات مدارك در امانت اعضاء(گزارش كامل از پرونده امانات  )1

 ضاء همراه با كارنامه مطالعاتي هر عضوگزارش كامل از پرونده اع )2

 آمار عملكرد مدارك به تفكيك عنوان )3

 ها و عملكرد آنها از جهت تعداد مدارك دريافتي   آمار تعداد اعضاي گروه )4

 هاي مختلف موضوعي  آمار تعداد مدارك دريافتي در رده )5

 كارنامه مطالعاتي هر عضو همراه با مشخصات مدارك دريافتي  )6

 )همراه با امكان تنظيم رنگ و قلم و اندازه مطابق با سليقه كاربر و همچنين باركد و عكس عضو(ت چاپ كارت عضوي )7

 چاپ برگه اخطار و يادآوري )8

 كمدربراي بازگشت  عضو چاپ برگه امانت به منظور يادآوري به )9

  .گيري وجود دارد هاي زيرسيستم امانات امكان تعيين محدوده زماني جهت گزارش در تمام گزارش 
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  زيرسيستم كاردكس نشريات -3
 هـا  اين گـزارش . نمايد هاي متنوعي را ايجاد مي كاردكس دستي نشريات ادواري كتابخانه را مكانيزه نموده، گزارش اين زيرسيستم كارِ

اسـاس عنـاوين،   امكـان جسـتجو بـر    . گـذارد  تابداران مـي تيار كخاها رايج است در  بسيار فراتر از آنچه به طور دستي در كتابخانه خدماتي
هـاي چـاپي    بيني شده و در گزارش پيش در اين سيستم... تاريخ انتشار، شماره مسلسل و بندي، محل نگهداري، هاي رده موضوعات، شماره

توان در اين زيرسيستم  بسادگي مي .است در نظر گرفته شده... محل نگهداري و اعمال فيلترهاي گوناگوني چون موضوع، تاريخ نشر، امكان
ايـن زيرسيسـتم انحصـاراً    . است بيني شده چه و چگونه بوده هاي وارده به كتابخانه از هر نشريه در مقطع زماني پيش يين نمود كه شمارهتع

  .است توسط كاوش در كشور توليد شده

  زيرسيستم تخصصي مقاالت -4
سـازي گرديـده اسـت و بـا پـذيرش       در نشريات طراحي و پياده هرساني جامع و دقيق از مقاالت منتشر اين زيرسيستم با هدف اطالع

ها، برساخت و  فيلدهايي چون عنوان مقاله، نشريه، سرشناسه، شماره مسلسل، تاريخ انتشار، شرح شماره، رده موضوعي موضوعات و نمايه
ايـن زيرسيسـتم بخصـوص بـراي      .آورد يم فراهم صفحه شمار، پديدآوران و چكيده مقاله، نظام جامعي را براي پردازش اطالعات مقاالت

به عنـوان مثـال در   . ويژه در مقاالت حساسيت دارند نظام جامع و كاملي ايجاد نموده استه مراكز تحقيقاتي كه بر روي اطالعاتي خاص ب
االتي چاپ شـده و  در موضوع حقوق جزا در نشريه همشهري چه مق 88توان تعيين نمود كه مثالً در تابستان سال اين سيستم به راحتي مي

  .نمود) Sort(آنها را مثالً با ترتيب اسامي پديدآوران مرتب 

  )ديويي و كنگره( يبند زيرسيستم مدد كار رده -5
جستجو بر اسـاس رده ديـويي، رده كنگـره،    هاي ديويي و كنگره  اين زيرسيستم پلي است ميان سر عنوانهاي موضوعي مختلف و رده

 بيني گرديده است، به نحوي كه با يك جستجو مثالً ن ساير اطالعات متناظر هر يك در اين سيستم پيشموضوع و بخشي از موضوع و ديد
بـه عبـارت ديگـر ايـن زيرسيسـتم حـاوي بانـك        . دكراهده شنيز م ديويي و كنگره منتسب بدان را توان رده جستجو بر اساس موضوع، مي

هـاي كتابشناسـي ملـي انتخـاب      ديويي وكنگره بوده كه ركوردهاي آن از فهرست برگه شامل سه فيلد موضوعات، ردهاي  گسترده اطالعاتي
ديويي و كنگره و يا جستجو بر اساس رده و ديـدن موضـوع و رده ديگـر     تيجه امكان جستجو بر اساس موضوع و يافتن ردهنه و در گرديد

  .را بازيابي و مشاهده نمودتوان اطالعات  مي) كنگره  ديويي و  موضوعي، رده(مختلف ه ترتيب در اين برنامه با س. باشد ميسر مي
هـاي   رايانـه نحوي كه بسياري از كتابـداران ايـن زيرسيسـتم را بـراي     ه اين زيرسيستم با استقبال بسيار خوبي از كاربران مواجه شده ب

  .اند شخصي خود تهيه نموده

  هاي موضوعي زبان فارسي زيرسيستم سرعنوان -6
با اين امكان ارجاع خودكار بـر روي  . است  عرضه گرديده Hypertextط ويندوز با امكان بسيار مهم و جالب اين زيرسيستم در محي
اطالعـات سـرعنوان   به محل مناسبي كه  كليد و يا كليك ماوس به صورت هوشمند يكبا زدن  باشد، به نحوي كه عبارات مختلف ميسرمي

امكانـات مختلـف فيلتـر    . هيچ سيستم ديگري در كشور با اين ويژگي هوشمندي بي نظير وجود نـدارد  .كند، منتقل خواهيم شد اقتضاء مي
  .آورد نمودن اطالعات و نحوه نمايش آنها فضايي مناسب براي عالئق مختلف كاربران فراهم مي
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  زيرسيستم مستند مشاهير و مؤلفان -7
تـوان اسـامي    و با اين تفاوت كه در آن مـي  بودهكاوش  هاي موضوعي نوانمشابه زيرسيستم سرع اين زيرسيستم از نظر عملكرد دقيقاً

  .جستجو و بازيابي نمودمستند و غيرمستند مشاهير و مؤلفان 

  )فارسي و التين( ديويي و كنگرهم نشانه مؤلف تزيرسيس -8
درجداول ديويي و كنگره در نظرش  اين زيرسيستم عمال حاوي چهار مجموعه كتاب و راهنماي كتابدار براي يافتن نشانه مؤلف مورد

اي با سيستم دستي و بدون مراجعه به كتابهاي مرجـع و يـا تغييـر     مقايسه ، به نحوي كه با سرعت غير قابلباشد زبانهاي فارسي و التين مي
همچنين جدول راهنماي كامل نشانه مولف  .از آن بهره جست نويسي استاندارد توان درجهت فهرست ارسي به التين و برعكس، ميف كتاب

  .در رده بندي كنگره نيز در اين زيرسيستم وجود دارد
 
 اطالعـاتي  هـاي ورود  و انتقال اطالعات بـه محـيط   Copyها امكان  هاي مددكار، نشانه مولف، مستند مشاهير و سرعنوان در زيرسيستم 

  . وجود داردزيرسسيتم كتابخانه جهت سهولت و تسريع كار ورود اطالعات 
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 2006نسخه  -Windows افزار كاوش تحت نرم امكانات عمومي
  سطوح دسترسي و امنيت سيستم - 1

  كتابخانـه، شـامل سـطوح دسترسـي گونـاگون بـه        3500بـر اسـاس شـناخت حاصـل از نيازهـاي كـاربران در بـيش از         افزار نرماين 
براي مثال قابليـت تعريـف يـك    . قابل تنظيم و اعمال است (Administrator)باشد، كه توسط مدير سيستم  ها مي هاي سيستم زير بخش

User  كه فقط امكان جستجو داشته باشد و سطح دسترسي ويRead only را  افـزار  نرمتر از  بوده و يا يك كاربر كه امكان استفاده كامل
الزم . هد و گزارش تهيه كند، در سيستم قابل تنظيم و اجراسـت داشته باشد و مثالً بتواند هم ورود اطالعات داشته باشد يا جستجو انجام د

همـراه  ) Usbيـا   Parallel(افـزاري   ي در برابر كپي غير مجاز، يك عـدد قفـل سـخت   افزار نرمبه ذكر است كه به منظور حفاظت سيستم 
  .سيستم ارايه مي شود

  Multi User's -چندكاربره -قابليت شبكه  -2
كـه  ) Lan )Workgroup،Domainهـاي   بوده و بـر روي انـواع شـبكه    Server/Clientطراحي نسخه شبكه كاوش به صورت 

 Serverبراي استفاده از كاوش در محيط شبكه نياز به وجود شـبكه و يـا   . ها را فراهم مي آورد، قابل نصب و اجراست امكان تسهيم فايل
 FileSharingافـزار كـاوش بـه صـورت      نرم. توان از آن استفاده نمود ها مي ساده بين رايانه اي خاصي نيست و با وجود يك ارتباط شبكه

  .گذارد ها به اشتراك مي ها در شبكه و بدون محدوديت در تعداد ايستگاه اطالعات خود را براي ديگر ايستگاه
  :يد شدافزار استفاده نماييد از مزاياي ذيل برخوردار خواه اگر از نسخه شبكه اين نرم 

  نافزار براي افراد براي تعداد نامحدود كاربرا امكان استفاده از نرم 

 )Client(امكان ورود اطالعات همزمان براي بي نهايت ايستگاه  

 ها به صورت همزمان افزار در تمام ايستگاه هاي نرم امكان استفاده از تمام بخش 

جسـتجوي  ( Searchافزار و از طريق فايـل   ز به اجراي فايل اصلي نرمافزار بدون نيا امكان استفاده مراجعين كتابخانه از نرم 
 )ويژه مراجعين

  Language Multi اي زبانهچند  قابليت -3
هاي فارسي، عربي و انگليسي  به طوريكه با هر يك از زبان. افزار كاوش مي توان به سه زبانه بودن آن اشاره كرد از جمله امكانات نرم

  .عمليات مورد نظر را انجام دهدمي تواند به دلخواه 
افزار به همان زبان خاص طراحي شده است و شـامل كليـه    اين تغيير در زبان برنامه به قدري دقيق و كامل صورت گرفته كه گويا نرم

  .گردد مي )عناوين و متن(ها بطور كامل  افزار، از دريافت كلمه عبور، تا خروجي انواع گزارش قسمتهاي نرم

  د فارسياستاندار -4
استفاده شده و بـر خـالف   ) Unicode(افزار كاوش از زبان استاندارد فارسي تعيين شده توسط مايكروسافت  در طراحي و توليد نرم

اسـتفاده  بـه شـكل غيـر اسـتاندارد     خودشان  فارسي سازافزارهاي به زبان فارسي كه در آنها براي انجام عمليات فارسي سازي از  ديگر نرم
  : افزار از همان زبان فارسي ويندوز تبعيت نموده و لذا امكاناتي مانند شود، اين نرم مي

 اند هاي زيباي فارسي كه در سيستم ويندوز نصب شده استفاده از كليه قلم 

 ها امكان تغيير رنگ و استفاده از جعبه رنگ ويندوز براي تمامي قلم 
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 سازي  ليات فارسيدسترسي به كليه امكانات وابسته به عم 

  به همراه راهنماي كامل) Autorun( امكان نصب خودكار -5
  )گيري نمايش تعداد عناوين و نسخ بدون نياز به گزارش( .ها بر روي نام پايگاه يك از پايگاه نمايش اطالعات هر -6
 العات به صورت خودكار و بالدرنگبه روز رساني اط -7

هـاي الزم بـه    بوده و بالفاصله پـس از ثبـت اطالعـات ورودي، اينـدكس     (Online)  هنگام  افزار به نرمكه سيستم ديتابيس  بدين معنا
روز رسيده و كاربران امكان جستجو و بازيابي را خواهند داشت و براي جستجوها نيـاز بـه يـك زمـان طـوالني بـراي        صورت خودكار به

 .باشند اي موجود فاقد آن مي افزارهاي كتابخانه ي از نرماين امكان بسيار مهمي است كه بسيار. ايندكس سازي نيست

 افزار مطابق با سليقه كاربر هاي نرم امكان تنظيم رنگ و قلم تمامي گزارش -8

  )HTML به شكل( ها براي صفحات وب خروجي گزارشامكان تهيه  -9
 Word  به نرم افزارها  گزارشامكان ارسال اطالعات  -10 

افزار  مطابق هر نوع سليقه و با استفاده از امكانات اعجاب برانگيز اين نرم Wordها در  امكان دستكاري و تغيير گزارش ،با اين امكان
  . باشد هاي كاوش در اين محيط مي ع گزارشترين آنها امكان چاپ كتاب بر اساس انوا شود، كه از ساده مهيا مي

 Excel زاربه نرم افها  گزارشامكان ارسال اطالعات  -11   
. با اين امكان ارسال فيلدهاي گزارش به يك پايگاه داده و صفحه گسترده فـراهم شـده اسـت   . اين امكان نيز بسيار حائز اهميت است

بدين ترتيب وجود يك گزارش با قالب يـك  . نيز قابل دسترسي خواهد بود Accessوارد شده با نرم افزار   Excelآنچه دراست طبيعي 
ها و  Queryهاي آماري و گرافيكي و انواع  آورد كه انواع گزارش اين امكان را به وجود مي  Office افزارهاي قدرتمند پايگاه داده در نرم

Report امكان پذير باشد... ها و  ها و سورت. 

 افزار رافيكي شاد و دلپذير در طراحي نرماستفاده از صفحات گ -12

 افزار  و تذكرات الزم در صفحات نرم  سهولت كاربري فوق العاده با وجود راهنمايي -13

 افزار كتاب الكترونيكي راهنماي كامل كاربري نرم -14

 افزار هاي مختلف نرم همراه با تصاوير بخش Hyperlinkصفحه و به صورت صفحات  300، بالغ بر pdfبا فرمت  

  تنظيم رنگ و قلم تمامي صفحات برنامه و اطالعات موجود در صفحه نمايش مطابق با سليقه كاربر -15
 امكان استفاده از انواع چاپگرها كه در محيط ويندوز نصب و شناسايي شده باشند -16

 ...و -17
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  2006نسخه  -Windowsتحت كاوش نرم افزار جهت نصب  موارد مورد نياز
  

  :سخت افزار
  :گردد افزار كاوش با مشخصات زير پيشنهاد مي حداقل سيستم سخت افزاري مناسب براي اجراي نرم

CPU:  P III       
RAM: 256 Mb     
HDD:  20 G     
VGA:  600*800 Pixel (TureColor)  
Monitor: SVGA      
Port:  Lpt / Usb 
Printer: (HP 5L,6L,1100,1200,1300 – Canon – Epson LQ 300,1170,1060) 

 .باشند بقيه چاپگرها نيز با بررسي و تاييد قابل استفاده مي

  
  :سيستم عامل

   :هاي عامل سيستمافزار كاوش بر روي انواع  نرم
• Windows 98 ] با فارسي ساز پارسا، نوين، پروين، پايا و مشابه آن[   
• Windows 2000 Professional  
• Windows 2000 Server 
• Windows XP  
• Windows 2003 Server  
• Windows Vista  

  . باشد نصب شده و قابل اجرا مي
  

  ان برنامه نويسي زب 
اسـتفاده   در جهت برنامـه نويسـي   Visual Studioهاي مجموعه  از تعدادي از زبان Windowsتحت  افزار نرمدر طراحي و توليد 

  . باشند مي VC ،VFP ،VBشده كه شامل 


