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زیرسیستم کاوش قاصدک

مدیریت منابع و اسناد دیجیتال
کتابخانههای مجازی ،کتابخانههای بدون دیواری هستند که همه نوع خدمات کتابخانهای نیز در آنها از طریق
سررررویب ون انجای م پذیرد .منابع این نوع کتابخانهها از نوع مدارک و کتانهای الکترونیک
ا ست .ظهورکتابخانههای دیجیتال نه تنها باعث تحول

و دیجیتال

بر روی شررر کههای محل

بنیادین در ساختار کتابخانهها شده بلکه فر صتهای فراوان

و جهان

را نیز پیش روی کتابداران و

مراجعین کتابخانهها و مراکز اسناد قرار داده است.
از زیر سی ستمهای سامانه فراکاوش م با شد که در صورت ا ستفاده همزمان از

نریافزار کاوش قا صدک (کتابخانه دیجیتال کاوش) یک

هردو زیر سی ستم پروانه و قا صدک در ب ستر اینترنت ،کتابخانه دیجیتال
حت

به راحت

مسئولین کتابخانه برای دریافت و یا ارائه خدمات کتابخانهای و اطالعرسان

ایجاد شده و دیگر نیازی به ح ضور فیزیک

کاربران ،اع ضاء و

در محل کتابخانه نخواهد بود.

مزایای استفاده از کتابخانه مجازی



کتابخانههای مجازی ،وجه دیجیتال
کتابخانه های مجازی ،دیدگاه

کتابخانههای سنت

و غیر کاغذی را شامل م شوند.

هستند که مواد الکترونیک

منسررجم از همه اطالعات گنجانده شررده در یا کتابخانه را بدون در نرر گرفتن شررکل یا فرمت آن فراهم

م سازد.



کتابخانههای مجازی ،همانند کتابخانههای سنت

م توانند ،به جامعه یا گروههای خاص سرویب دهند ،هرچند که این گروهها ممکن است

بطور گسترده در سراسر ش که پخش شده باشند.





مدیریت کتابخانه های مجازی امری پیچیده نیست ،در عین حال نیاز به هماهنگ
در کتابخانههای مجازی برخالف کتابخانههای فیزیک
با کما کتابخانه مجازی اگر منابع با ارزشر
بخش

از آن را عرضه نمایید و حت

و سنت

و مهارتهای کتابداران و متخصصان رایانه دارد.

دو مقوله فواصل زمان

و مکان

ع ارات

ب مفهوی هستند.

دارید که نم خواهید اصررل آن را در اختیار عموی بگذارید م توانید با مدیریت

برای این نمایش وجه

بهینه تمای و یا

را دریافت کنید.

امکانات و فرآیندهای بهرهبرداری از کاوش قاصدک


امکان گسترش و عرضه منابع منحصر به فرد هر کتابخانه نریر پایاننامهها



امکان در اختیار گذاشتن منابع ارزشمندی چون کتب خط



امکان عرضه اطالعات اختصاص

ش یه به اسناد و مدارک فن  ،تاریخ  ،دولت

و ...



امکان ایجاد ساختار درخت



امکان استفاده همزمان از یا من ع خاص برای تمام



امکان به کارگیری مکانیزی های امن جهت حفظ ،گسترش و توسعه ،با توجه به مسئله مالکیت مادی و معنوی

در بخش مدیریت فایلها
اعضاء در یا زمان



امکان ایجاد کتابخانه بدون دیوار با تامین دستیاب



امکان گردش مجازی در قفسههای کتابخانه و نمایش قفسهها با مرتب سازیهای مختلف (موضوع ،عنوان ،کد مدرک ،پدیدآور )



باز نگهداشتن کتابخانه ،امکان دستیاب

به منابع

به منابع اطالعات در تمام

روزهای هفته و در تمام
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ساعات ش انهروز بدون تعطیل



امکان تعریف سطوح دسترس



امکان همگایسازی با سیستم دیجیتال کاوش پروانه



امکان استفاده از خدمات پیشرفته اطالعرسان



امکان جستجو و بازیاب

سریع مدرک پایگاه اطالعات و نمایش گرافیک

 امکان افزودن Watermark



برای استفاده از منابع از راه دور

به مدارک و نمایش آن در تمام

امکان مدیریت نحوه نمایش منابع دیجیتال



امکان دسترس



امکان مدیریت سطح دسترس



امکان تغییر اسام

صفحات مدرک

از حیث تعداد صفحات ،میزان هزینه برای کاربران سیستم

 امکان فروش منابع دیجیتال به صورت فایل با قالب PDF
تصادف

مدارک

به اعضاء

به صفحات و سرفصلهای محتوای دیجیتال مدارک
کاربران سیستم به منابع دیجیتال

تا عمق صفحه

بخشهای مختلف برنامه توسط مدیر سیستم

امکانات کاوش قاصدک برای ناشران


امکان ایجاد ونسایت اختصاص



امکان استفاده تجاری و ت لیغ



امکان معرف



امکان ایجاد فضای رقابت با دیگر ناشران



امکان دستهبندی کتب (بر اساس موضوع ،پدیدآور و )...



و نمایش محصوالت

امکان درج مشخصات اعم از نای ،نشان

و تلفن



امکان نمایش آری یا لوگو در تمام



امکان ایجاد لینا به سایر ونگاههای مرت ط



امکان ارت اط با ونگاه ناشر (درصورت دارا بودن ونگاه از ق ل)

صفحات سایت



امکان وارد نمود اطالعات از سایت کتابخانه مل



و دهها امکان منحصر به فرد دیگر ...

ایران
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