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نرمافزار تحقیقاتی کتابدار ی کاوش طالیی (ویرایش

طالیی)

این نرمافزار شامل  8زیر سی ستم میبا شد و هر یک از این زیر سی ستمها نیز میتواند به صورت جداگانه و یا به صورت یکجا تهیه گردد،
بدین معنی که هر کتابخانه و یا مرکز ا سناد و آر شیو و  ...ب سته به نیاز خود میتواند هر یک از زیر سی ستمهای ذکر شده را انتخاب و تهیه نماید.
در ادامه امکانات موجود در هر زیرسیستم بیان میگردد.

 -1ز یرسیستم کاوش زمرد ،جامع کتابخانه و آرشیو (چندرسانهای و کتابخانه دیجیتال)
امکانات موجود در این ز یرسیستم عبارتند از:

 امکان ایجاد پایگاههای اطالعاتی (Bank

 )Dataبه صللورت نامحدود به منظور تفکیک و اسللتفاده از اطالعات مدارک مختلف به صللورت

مجزا



امکان پذیرش ،ذخیره ،باز یابی و فهرسللتنویسللی اطالعات انواع مدارک اعم از مدارک کتابی و غیرکتابی چون :سللند ،نقشلله ،مقاله ،مجله،

کاتالوگ ،فیلم ،نوار ،اسالید و  ...مطابق با قواعد ISBD

بدون محدودیت تعداد رکورد



امکان پذیرش اطالعات ،فهرست مندرجات ،ایندکسها ،کلمات کلیدی ،ر یزموضوعات ،چکیده مدارک و نمایه



امکان انتقال دادهها از بانکهای دیگر کتابخانهها (بانک مشاع کاوش) جهت سهولت و صرفه جویی فوق العاده در فهرستنویسی

 امکان انتقال و فراخوانی اطالعات از دیسکهای لیزری (فایلهایی با فرمت  isoو  )...مانند CD



کتابشناسی ملی ایران

بزرگتر ین بانک فهرسللت برگههای کتابخانهای کشللور (بانک مشللاع اطالعاتی کاوش) حاوی میلیونها رکورد اطالعات کتابشللناختی مدارک
کتابخانهها و مراکز تحت پوشش کاوش

 امکان انتقال و فراخوانی اطالعات از  CD marcو ( Internetسایت کتابخانه کنگره امر یکا) با فرمت Html



امکان جسللتجوهای برگهدانی با بازسللاز ی برگهدانهای عنوان ،پدیدآور ،موضللوع ،رده و تکمیل آنها با برگهدانهای ناشللر ین ،فروسللتها،
محلهای نشر ،ر یزموضوعات ،کدهای عناوین و شمارهثبت

 امکان جستجوی ترکیبی با عملگرهای منطقی رایج (, Or , Not



 )Andمیان فیلدهای مختلف

امکان ویژه منحصر به فرد و پیشرفتة بانک واژگان هوشمند (منتخک و منتسک) با اعمال مدیر یت کامل و ایجاد فیلتر در ساخت و تولید آن
و جلوگیر ی از ر یزش اطالعات و جامعیت و مانعیت اطالعرسانی



امکان رزرو مدرک برای تار یخ و عضو مشخص



امکان هوشمندی تایپ و باز یابی با توجه به خصوصیات زبان فارسی



امکان تهیه و چاپ گزارشهای مختلف مورد نیاز مسئولین و مدیران کتابخانه از جمله :

)1

کتابنامهها /نمایهها با ترتیکهای گوناگون چون عناوین ،پدیدآوران ،موضللوعات ،ر یزموضللوعات ،ناشللر ین و فروسللتها همراه با
فیلترهای مختلف رده ،زمان و عبارت

)2

گزارشهای رفخوانی (با تکرار نسخ و بدون تکرار)

)3

دفتراموال (ثبت) کتابخانه

)4

فهرست تازههای کتابخانه

)5

آمار مدارک کتابی و غیر کتابی موجود از نظر تعداد (به صورت جدول و نمودار)

)6

چاپ عطف ()Label

)7

جیک پاکت کتاب

)8

کارت امانت

)9

کارتهای ارجاعی

)10انواع کارتهای فهرستنویسی (رف برگه ،عنوان ،پدیدآور ،موضوع و )...مطابق قواعد استاندارد کتابدار ی



امکان تهیه و چاپ بارکد بدون واسطه از داخل برنامه بدون نیاز به چاپگر ویژه چاپ بارکد



نمایش انواع گزارشهای آماری به صورت نمودار ی (ستونی و دایرهای و سایر قالکهای نمایشهای آمار ی)



ام کان ایجاد ک تابخانه بدون کاغذ ( )E-Libraryو بهره برداری از مجموعه آرشلللیو مقاالت ،نشلللریات ،کتاب ها ،نقشللله ها و  ...با قابل یت

شناسایی و ذخیره انواع فایلهای استاندارد ویندوز(doc , pdf , jpg , psd , dat , mp3 , wma

و )...بدون محدودیت

 -2ز یرسیستم کاوش مروارید ،امانات و گردش کتاب
امکانات موجود در این ز یرسیستم عبارتند از:



امکان پذیرش اعضاء به همراه عکس آنها و تعر یف گروههای مختلف اعضاء



وجود تنظیمات روزانه جهت ثبت خودکار تار یخهای رفت و برگشللت مدارک ،چاپ برگه خالصلله اطالعات امانی ،بررسللیهای رزرو،
محدوده زمانی برای مشخص نمودن تعداد مدارک در یافتی و جمع دیرکردها



انجام امور جار ی میز امانات (داد و ستد مدارک) با استفاده از نام اعضاء و شماره کارت و عنوان مدرک و همچنین از طر یق بارکد



امکان نمایش عکس عضو در میز امانات و هنگام داد و ستد مدرک



امکان رزرو کتاب و ایجاد اولویت و ترتیک در آن



امکان محاسبه دیرکرد (برحسک روز) بصورت خودکار و بالفاصله پس از بازگشت مدرک



امکان جستجوهای مختلف بر اساس اطالعات مدارک در امانت ،بازگشتی(بایگانی) ،گروهها و اعضاء



امکان تهیه و چاپ آمار و گزارشهای جامع و متنوع از جمله :

)1

گزارش کامل از پرونده امانات (حاوی اطالعات مدارک در امانت اعضاء)

)2

گزارش کامل از پرونده اعضاء همراه با کارنامه مطالعاتی هر عضو

)3

آمار عملکرد مدارک به تفکیک عنوان

)4

آمار تعداد اعضای گروهها و عملکرد آنها از جهت تعداد مدارک در یافتی

)5

آمار تعداد مدارک در یافتی در ردههای مختلف موضوعی

)6

کارنامه مطالعاتی هر عضو همراه با مشخصات مدارک در یافتی

)7

چاپ کارت ع ضویت (همراه با امکان تنظیم رنگ و قلم و اندازه مطابق با سلیقه کاربر و همچنین بارکد و عکس
عضو)

)8

چاپ برگه اخطار و یادآور ی

)9

چاپ برگه امانت به منظور یادآور ی به عضو برای بازگشت مدرک



در تمام گزارشهای ز یرسیستم امانات امکان تعیین محدوده زمانی جهت گزارشگیر ی وجود دارد.

 -3ز یرسیستم کاوش فیروزه ،کاردکس نشر یات – تخصصی مقاالت
کار کاردکس د ستی ن شریات ادواری کتابخانه را مکانیزه نموده ،گزارشهای متنوعی را ایجاد مینماید .این گزارشها خدماتی ب سیار فراتر
ِ
از آنچه به طور د ستی در کتابخانهها رایج ا ست در اختیار کتابداران میگذارد .امکان ج ستجو بر ا ساس عناوین ،مو ضوعات ،شمارههای ردهبندی،
محل نگهداری ،تاریخ انت شار ،شماره م سل سل و ...در این سی ستم پیشبینی شده و در گزارشهای چاپی امکان اعمال فیلترهای گوناگونی چون
موضوع ،تاریخ نشر ،محل نگهداری و ...در نظر گرفته شدهاست .بسادگی میتوان در این زیرسیستم تعیین نمود که شمارههای وارده به کتابخانه
ً
انحصارا توسط کاوش در کشور تولید شده است.
از هر نشریه در مقطع زمانی پیشبینی شده چه و چگونه بوده است .این زیرسیستم
با هدف اطالعر سانی جامع و دقیق از مقاالت منت شره در ن شریات طراحی و پیاده سازی گردیده ا ست و با پذیرش فیلدهایی چون عنوان
مقاله ،نشریه ،سرشناسه ،شماره مسلسل ،تاریخ انتشار ،شرح شماره ،رده موضوعی موضوعات و نمایهها ،برساخت و صفحه شمار ،پدیدآوران و
چکیده مقاله ،نظام جامعی را برای پردازش اطالعات مقاالت فراهم می آورد .این زیر سی ستم بخ صوص برای مراکز تحقیقاتی که بر روی اطالعاتی
خاص به ویژه در مقاالت ح سا سیت دارند نظام جامع و کاملی ایجاد نموده ا ست .به عنوان مثال در این سی ستم به راحتی میتوان تعیین نمود
که مثالً در تاب ستان سال 88در مو ضوع حقوق جزا در ن شریه هم شهری چه مقاالتی چاپ شده و آنها را مثالً با ترتیک ا سامی پدیدآوران مرتک
( )Sortنمود.

 -4زیرسیستم کاوش یاقوت ،مدد کار ردهبندی (دیویی و کنگره)  -سرعنوانهای موضوعی زبان فارسی  -مستند مشاهیر
و مؤلفان  -نشانه مؤلف دیویی و کنگره (فارسی و التین)

امکان مددکار ردهبندی پلی است میان سر عنوانهای موضوعی مختلف و ردههای دیویی و کنگره جستجو بر اساس رده دیویی ،رده کنگره،

مو ضوع و بخ شی از مو ضوع و دیدن سایر اطالعات متناظر هر یک در این سی ستم پیشبینی گردیده ا ست ،به نحوی که با یک ج ستجو مثالً
ج ستجو بر ا ساس مو ضوع ،میتوان رده دیویی و کنگره منت سک بدان را نیز م شاهده کرد .به عبارت دیگر این زیر سی ستم حاوی بانک اطالعاتی
گ ستردهای شامل سه فیلد مو ضوعات ،ردهدیویی وکنگره بوده که رکوردهای آن از فهر ست برگههای کتاب شنا سی ملی انتخاب گردیده و در نتیجه
امکان جستجو بر اساس موضوع و یافتن رده دیویی و کنگره و یا جستجو بر اساس رده و دیدن موضوع و رده دیگر میسر میباشد .در این برنامه
با سه ترتیک مختلف (موضوعی ،رده دیویی و کنگره) میتوان اطالعات را بازیابی و مشاهده نمود.
این امکان با استقبال بسیار خوبی از کاربران مواجه شده به نحوی که بسیاری از کتابداران این زیرسیستم را برای رایانههای شخصی خود
تهیه نمودهاند.

امکان مسللتند مشللاهیر و مولفان در محیط ویندوز با امکان بسللیار مهم و جالک  Hypertextعرضلله گردیده
ا ست .با این امکان ارجاع خودکار بر روی عبارات مختلف می سرمیبا شد ،به نحوی که با زدن یک کلید و یا کلیک ماوس به صورت
هو شمند به محل منا سبی که اطالعات سرعنوان اقت ضاء میکند ،منتقل خواهیم شد .هیچ سی ستم دیگری در ک شور با این ویژگی هو شمندی
بی نظیر وجود ندارد  .امکانات مختلف فیلتر نمودن اطالعات و نحوه نمایش آنها فضایی مناسک برای عالئق مختلف کاربران فراهم میآورد.
امکان سلرعنوانهای موضلوعی از نظر عملکرد دقیقاً مشلابه زیرسلیسلتم سلرعنوانهای موضلوعی کاوش بوده و با این تفاوت که در آن
میتوان اسامی مستند و غیرمستند مشاهیر و مؤلفان جستجو و بازیابی نمود.
امکان نشللانه مولف عمال حاوی چهار مجموعه کتاب و راهنمای کتابدار برای یافتن نشللانه مؤلف مورد نظرش درجداول دیویی و کنگره در
زبانهای فار سی و التین میبا شد ،به نحوی که با سرعت غیر قابل مقای سهای با سی ستم د ستی و بدون مراجعه به کتابهای مرجع و یا تغییر کتاب
فارسی به التین و برعکس ،میتوان درجهت فهرستنویسی استاندارد از آن بهره جست .همچنین جدول راهنمای کامل نشانه مولف در رده بندی
کنگره نیز در این زیرسیستم وجود دارد.
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