
  
  ٩٩ / ... براي اي كتابخانه افزار نرم يك توانمندي معيار _________________________

  

  
  

  ...معيار توانمندي يك نرم افزار كتابخانه اي براي 

اي براي پوشش دادن نيازهاي  افزار کتابخانه يک نرم معيار توانمندي
   با تأ کيد بر مديريت اطالعات امانت بخش 

  زاده يد قاضيحم
  

  ده يچک
افزار کتابخانه اي از چند بخش تشکيل شده که هر يک به تناسب وظيفـة مـشخص،        هر نرم 

افزارهـاي   اما اينکه تا چـه حـد امکانـات موجـود در نـرم       . باشد   دهندة بخشهاي کتابخانه مي    ياري
اي، با نيازهاي کاربران همخواني داشته، مبحثي است که مد نظر اين نوشتار است و تمرکز  کتابخانه

 از يک سو امکانات موجود. باشد اي پارس آذرخش مي     افزار کتابخانه   اصلي آن بر بخش امانت نرم     
افزار را بررسي و از سوي ديگر، قابليتهايي به عنوان پيشنهاد براي آن مطرح  در بخش امانت اين نرم

اي پارس آذرخش در پنج قسمت اخطار ديرکرد، تغييـر در     افزار کتابخانه   معيار توانمندي نرم  . كند
هادهايي براي زمان امانت، رزرو منابع، جريمه ديرکرد وتسويه حساب در مقاله حاضر بررسي و پيشن       

  .هاي کتابدار، ارائه شده است افزار در بخش مزبور، متناسب با خواسته بهبود روند گردش کار نرم
افـزار پـارس آذرخـش، بخـش      اي، مديريت اطالعات، نـرم  افزار کتابخانه نرم: ها  کليدواژه

  .ها، اخطار ديركرد امانت، خودکارسازي، رزرو، جريمه
  

  مقدمه 
اي بــراي ذخيــره، پــردازش و بازيــابي  اي در واقــع برنامــه رايانــه افــزار كتابخانــه نــرم«

افـزار   اسـتفاده از نـرم  . شود نويسي رايج نوشته مي اطالعات است كه با يكي از زبانهاي برنامه   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            com.yahoo@2506hamid   .يي دانشگاه عالمه طباطباي و همکار گروه کتابداري کتابداريدکتر يدانشجو. ۱
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اي براي مـديريت اطالعـات اكنـون بـه صـورت يـك نيـاز مبـرم درآمـده و حرفـه                    كتابخانه
 رايانـه در افـزايش سـرعت، دقـت و سـهولت      رسـاني بـا آگـاهي از تـوان     كتابداري و اطالع  

» گيـرد  فرايندهاي كاري و عملياتي كتابخانه، به طور گسترده از اين ابزار سـودمند بهـره مـي        
  ). ۱۷۷۳، ص۱۳۸۵فتاحي و پريرخ، (

افزارهـاي   شود كه از عملكـرد نـرم   اي پيدا مي به عبارت ديگر، امروزه كمتر كتابخانه 
براي تسريع و تسهيل و در امر بازيابي مدارك، ابزارهايي بـه  . هاي بهره نگرفته باشد  كتابخانه

افزارهـاي   در اين راستا، نرم. اند كه امر مورد نظر را به نحو مطلوبتري انجام دهند  وجود آمده 
هـر  . كننـد  هـا، نقـشهاي مـؤثري ايفـا مـي      اي با اين هدف و تسهيل در كار كتابخانـه         كتابخانه

د بخش بوده كه هر يك به تناسب وظيفة از پيش تعيين شده، اي حاوي چن افزار كتابخانه   نرم
كمك كار بخشهاي كتابخانه است؛ امـا اينكـه تـا چـه امكانـات و توانمنـديهاي موجـود در          

 خواهـد  ين نوشتار بررسـ يافزارها، مطابق با نيازهاي كاربران است، مبحثي است که در ا            نرم
ت، يرير بخـش امانـت، مـد   يافزار نظ   نرم کي موجود در    يان انواع بخشها  يدر واقع، از م   . شد

 مقالـه  ي کاربر، تمرکز اصـل ي و جستجويساز هي، نمايسي، سفارشها، فهرستنو  يساز  مجموعه
ک سـو  يـ تـا از  . باشـد  ي مـ ١ پارس آذرخـش يا افزار کتابخانه   بخش امانت نرم   يحاضر بررو 

 مـورد  يتهايابلگر، قي دي شود و از سو  يافزار بررس   ن نرم يامکانات موجود در بخش امانت ا     
  .ان سازد يافزار پارس آذرخش را نما انتظار از بخش امانت نرم

 اخطـار  يافـزار پـارس آذرخـش در قـسمتها      نـرم يار توانمنـد ين مقاله، مع  ي      طي ا 
 و يه حـساب بررسـ  يرکـرد و تـسو   يمـه د  ير در زمـان امانـت، رزرو منـابع، جر         ييـ رکرد، تغ يد
 کتابـدار،  يهـا   در بخش امانت متناسب با خواسته بهبود روند گردش کار    ي برا ييشنهادهايپ

  .گردد يارائه م
  : رديگ ي قرار ميافزار از دو نظر مورد بررس ن نرميق حاضر، ايدر تحق

 پـارس  يا افـزار کتابخانـه   ها و امکانـات موجـود در بخـش امانـت نـرم      يتوانمند) الف
  آذرخش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . است۱۳۸۵مربوط به سال » اي پارس آذرخش افزار کتابخانه نرم«مبناي تحقيق مقاله حاضر، ويرايش پنجم . ۱
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 .  پارس آذرخشيا نهافزار کتابخا  مورد انتظار از بخش امانت نرميتهايقابل) ب

 پارس آذرخـش، نـواقص   يا افزار کتابخانه  بخش امانت نرم  يدر خاتمه، ضمن بررس   
  .شود يشنهادها در شش مقوله مطرح ميدر پنج مقوله و پ

  
  امانت 
 يا  کتابخانـه يتهـا ي از فعاليا ف مجموعهي توصين کلمه در اصطالح برا    ي، ا ١»امانت«
 بـه طـور   يا گر منابع کتابخانهي کتابها، مجالت و دق آني است که از طر  يه خدمات يشامل کل 

ن، يبنـابرا  ).۲۹۴، ص ۱۳۸۱مزيناني، (» گيرد کنندگان قرار مي مستقيم در دسترس درخواست  
هـا و در دسـترس قـراردادن آنهـا،        توان گفت نظارت بر ورود و خروج منابع از کتابخانه           يم

 ي کـه دارا ييهـا، بـه جـز آنهـا       خانهباً همه کتاب  يتقر. ن عملکرد خدمت امانت است    يتر  ياصل
 خـروج از کتابخانـه بـه امانـت     ياب هـستند، منـابع خـود را بـرا         يـ س و کم  ي نف ييها  مجموعه

  .رود يز به کار مي استفاده از منابع در محل کتابخانه نيبرا» امانت«گاه، اصطالح . دهند يم
  

  نظامهاي خودکار امانت 
هـا، کتابـداران درصـدد         داده يکـ ين، بـا ظهـور پـردازش الکترو       ۱۹۴۰در اواخر دهـه     

اسـتفاده  . مند شوند  در خدمات امانت، بهرهين فناوريهايي را بيابند تا بتوانند از ا برآمدند راه 
ن يـ  خدمات امانـت، گامهـاي نخـست در ا   ي خودکارسازي برا يا   پردازش دسته  ياز نظامها 

 منگنـه شـده اسـتفاده    يهـا ها از کارت    از کتابخانه  يبدين منظور، تعداد  . شود  ينه شمرده م  يزم
با اسـتفاده از  .  داشتندي مطلوبيينان، کارآي امانت، از نظر سرعت و اطم   ين نظامها يا. کردند

 در يرکرد به راحتي ديد تا در موقع لزوم گزارشهاي حذف گرديساز لين نظامها، روند فا   يا
 يازهـا يام نتوانـست تمـ   ي نمـ يد و کارآمد بـود، ولـ     يار مف ي بس يين نظامها يچن. دسترس باشد 

به ). ۱۹۷۸، ٢باس( بخش امانت را برآورده سازد   ي برا ينة اطالعات ضرور  يکتابداران در زم  
هـا    از دادهي کلـ ي به امانت داده شده، الزم بـود پردازشـ  ي از کتابها ي آگاه يطور مثال، برا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Circulation.   
2. Boss ,R. 
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بـا  . شـد  ينـه مـ  ي سبب اتـالف وقـت و هز     ين اطالعات ي به چن  يابين، دست يبنابرا. رديصورت گ 
 يسـاز  ليـ  بهتر فايها و روشها  دادهيساز رهي ذخيها نهيها و کاهش هز     انهيش قدرت را  ياافز

 و به کار گرفتـه  يوسته طراحي امانت پين نظامهاي نخست۱۹۷۰ل دهه يت آنها، در اوايريو مد 
 يا انـه ي رايگر توسـط شـرکتها  ي دين نظامها توسط خود کتابداران و تعداد   ي از ا  يبعض. شد

افـزار   افزار، نرم  از سخت  يا  ف گسترده يوسته، ط ي پ ين نظامها يا. دي گرد يزاندا   و راه  يطراح
 ارائـه خـدمات بـه    يهـا بـرا   انـه ين رايـ  بر اي مبتنيرند که از نظامهايگ  يو خدمات را در بر م     

ار ي بـس يهـا   آغـاز و بـه شـبکه    ي عمـوم  يهـا   ا کتابخانـه  ي مدارس   يها  ن کتابخانه يتر  کوچک
کننـد، خـتم    ي خـدمات ارائـه مـ     ييايـ  مختلـف جغراف   يحن نهـاد در نـوا     ي که به چنـد    يبزرگ

اند و خدمات از  ن شبکه به وجود آمدهيق اتصال چنديوسته از طري پ ي نظامها يبرخ. شود  يم
  .گردد يم ميگر نقاط تقسيان دي ميک گره مرکزيق يطر

  
  خودکارسازي بخش امانت 

کار کـردن   است که کتابداران همواره درصدد خود يين بخشها ين بخش از نخست   يا«
 امانـت و  هـاي  پرونـده ). ۱۳۸۲، فتاحي،۷۹۰ص. ج اول. المعاف کتابداري  ةداير(» اند  آن بوده 

 يد بـه سـرعت روز آمـد شـود تـا کتابـدار بتوانـد از موجـود                 يـ  کتابخانه با  يفهرست کتابها 
 در ي به صورت دستييندهاين فراي چنياجرا. ابدي يکتابخانه و منابع امانت داده شده، آگاه   

. از دارديـ بـر اسـت و بـه دقـت فـراوان ن      نـه ير و هزيگ   وقت يانت کتابخانه، تا حدود   بخش ام 
: ن برشـمرد  يتـوان چنـ     ي بخش امانت کتابخانه را مـ      يتهاي فعال يل خودکارساز ين دال يتر مهم

 امانـت منـابع کتابخانـه،    يهـا   اداره و روزآمـد نگـه داشـتن پرونـده    ينة کمتر بـرا يصرف هز 
اي ديگـر، دريافـت گزارشـهاي آمـاري مختلـف در خـصوص              هـ   اشتراك منابع با كتابخانـه    

 و يـي آرا ر برگـه يـ نظ(وضعيت استفاده از مجموعه كتابخانه و تسريع فرايند نظامهـاي دسـتي           
 اقـدام بـه   ۱۹۴۳ن فردي بود که در سـال      ي نخست ١»رالف پارکر «). وسته منابع يا رزرو پ  يامانت  

انه سبب شد   ي را ي فناور يشرفتهاي پ ۱۹۶۰در دهه   .  بخش امانت کتابخانه کرد    يخودکارساز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Parker, Ralph. 
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 با دقت، سرعت، يند امانت منابع اطالعاتي امانت خودکار وارد کتابخانه شوند و فراينظامها
ک ي خودکار امانت منابع، به هر يشتر نظامهايدر ب). ۱۹۹۱، ١جيبر(رد يو سهولت صورت پذ 

انت داده شده به طـور  رد و اطالعات منابع اميگ ي خاص تعلق ميا  کتابخانه شمارهياز اعضا 
 وارد کـردن  يها، برا  از کتابخانهياريدر بس. شود ي آنها  درج م   يخودکار در پرونده شخص   

. شـود  ي اسـتفاده مـ  ٢يا لـه ي مي خواندن رمزهـا ي کتاب، از ابزارهايالملل نيشماره استاندارد ب 
عـات  تـوان بـه اطال   يق آنهـا مـ  يـ ن است کـه اغلـب از طر   ي امانت خودکار ا   يت نظامها ياهم

 کتابخانه، تعداد و مشخصات منابع امانـت  ي اعضاير تعداد و مشخصات فرد   ي نظ يارزشمند
گـر،  يان ديـ بـه ب . افـت ي يگـر دسترسـ  يرکـرد و مـوارد د  ي ديداده شده به هر نفـر، گزارشـها   

زان يـ ل ميـ ه و تحلي و تجزيتوانند به بررس ي امانت خودکار ميکتابداران با استفاده از نظامها  
 موجود در مجموعة خود بپردازند و اطالعات به دست آمده را در يابع اطالعاتاستفاده از من

  . رندي به کار گيساز برنامة مجموعه
تـوان شـامل امانـت،     ي خودکـار امانـت را مـ     ي نظامهـا  يتهـا ين قابل يتر  از مهم  يبعض«

 کتـاب، امکـان   يا لـه يا رمـز م يـ ق وارد کردن شـماره ثبـت   يد، و رزرو منابع فقط از طر  يتمد
 يـي آرا ا رزرو همزمـان آنهـا، برگـه     يـ د،  يـ  منابع موجود در مجموعه و امانت، تمد       يستجوج

نة امانت منابع از يشي پي مختلف، امکان جستجويها وهي امانت منابع به شيها خودکار پرونده
 ي آمـار يافـت گزارشـها  ي کتابخانه، در ي اعضا يت، نام، و نام خانوادگ    يق شماره عضو  يطر

رکرد، رزرو، برگشت منـابع و تعـداد دفعـات    ينابع امانت داده شده، در تعداد م  يگوناگون نظ 
بنـدي   نظيـر رده (بندي موضوعي  امانت هر مدرک، ميزان امانت منابع بر جستجوي طري رده   

و جز آن، امكان دريافت گزارش آماري امانت منابع مختلف بر حسب دورة زمـاني   ) ديويي
مرتبط بـا هـر   ) ديکرد، رزرو، برگشت و تمدريامانت، د(معين و دريافت گزارشهاي آماري      

 کتابخانه، امكان ويرايش، تغيير، گسترش، يا حذف سوابق اعضاي كتابخانه، يک از اعضا ي
صدور خودكار برگه ديركرد يا اخطار، قابليت صـدور كـارت عـضويت و نمـايش عكـس              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bridge, F.R. 
2. Bar Codes. 
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شـهاي  اعضاي كتابخانه به منظـور مطابقـت بـا آنهـا؛ قابليـت چـاپ، ذخيـره و نمـايش گزار                 
اي نظيـر فهرسـتهاي    افزارهاي كتابخانـه  مختلف مربوط به امانت منابع، سازگاري با ديگر نرم      

ط شـبکه بـه منظـور    ي؛ و امکان استفاده از برنامه در محـ ١پيوسته به منظور ايجاد نظامي مرتبط   
 از  اسـتفاده .)۷۹۱ص. ج اول. ف کتابـداري رالمعـا  ةدايـر (ايجاد شـبکه پيوسـته امانـت منـابع          

 يزان اسـتفاده از منـابع اطالعـات     يـ  م يابيـ ل و ارز  يـ توانـد در تحل     ي خودکار امانت مـ    يهانظام
 داشـته باشـد و بـه    يا  کننـده   نيـي ز نقـش تع   ي منابع کتابخانه ن   يساز  ن و مجموعه  يمختلف، وج 

 يشتر نظامهـا يـ ق بيـ بـه طـور مثـال، از طر   . ها کمـک کنـد  يريگ ميها در تصم    ران کتابخانه يمد
زان امانـت منـابع   يـ ن مين و کمتـر يشتريـ تـوان از ب  يبه سرعت و دقت مخودکار امانت منابع،  

 به دست آمده را ي حاصل کرد و اطالعات آماريا موضوع آگاه يکتابخانه برحسب عنوان    
فات و يبـا مـدنظر داشـتن توصـ      .  مـورد اسـتفاده قـرار داد       يساز   مجموعه يهاياستگذاريدر س 

 ي طراحـ يد به گونـه ا ي بايا  کتابخانهيافزارها  بخش امانت، نرمي خودکارساز يکارکردها
  .  امانت باشنديک بخشهايکايشوند که در خدمت 

  
   و بخش امانت يا  کتابخانهيافزارها نرم

اي در ابتـدا بـه صـورت مجـزا و مـستقل         افزارهاي كتابخانـه    طراحي نسلهاي اولية نرم   
شها ارتبـاطي بـا بخـش    افزار بخش سفار براي مثال، نرم. گرفت انجام و مورد استفاده قرار مي  

هـا و فايلهـاي    فهرستنويسي نداشت و تبادل اطالعـات ميـان آن بخـشها و يـا اسـتفاده از داده         
افزارها به صـورت   اي، نرم با توسعة علوم رايانه و ارتباطهاي شبكه      . پذير نبود   مشترك، امكان 

حـل ورود،  اين قابليت، امكان مديريت بهتر اطالعـات را در م   . مرتبط و جامع طراحي شدند    
بــه طــور مثــال، كتابــدار بخــش امانــت  . ســاخت پــردازش و برونــداد اطالعــات فــراهم مــي 

توانست به طور مستقيم به پايگاه بخش سفارشها دسترسي داشته باشد و چنانچه كتابي در  مي
  . دست سفارش باشد، از فرايند كار مطلع شود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linked System. 



  
  ١٠٥ / ... براي اي كتابخانه افزار نرم يك توانمندي معيار _________________________

  

افزارهـا   كانات موجود در نـرم افزارها، ام در راستاي مبحث توانمنديها و قابليتهاي نرم      
بـه  . ها و كاربران ايفـا نمايـد   تواند تأثيري بسزا در رضايت كتابداران، مديران كتابخانه    نيز مي 

با امكاناتي كه فناوريهاي جديد از قبيل  سيستم عامل وينـدوز، مرورگرهـاي   «عبارت ديگر،   
انـد،   زارهـا قـرار داده  اف نويـسي جديـد در دسـترس طراحـان نـرم      وب و بويژه زبانهـاي برنامـه   

، ۱۳۸۴فتـاحي،  (» افـزار شـاهد بـود    توان پيـشرفتهاي مهمـي را در آينـدة نزديـك در نـرم           مي
اي  اي بايـد بـه گونـه    افزار كتابخانه ها و امكانات تعبيه شده در هر نرم  همچنين گزينه ). ۱۸ص

 باشـند  باشند كه پاسخگوي نيازهاي حرفه كتابداري و مطابق با وظـايف بخـشهاي كتابخانـه         
افزار بوپـاك كـه يـك طـرح آزمايـشي طـوالني        توان از نرم    براي مثال، مي  ). ۱۹۷۷،  ١ميلهم(

بنـابراين، بـا در نظـر      . مدت توسط يك گروه پژوهشي متشكل از كتابداران است، ياد كـرد           
افـزار   تـوان بـه امكانـات و قابليتهـاي موجـود در بخـش امانـت نـرم           داشتن موارد مزبور، مـي    

  . رس آذرخش اشاره كرد و قابليتهاي آن را مد نظر قرار داداي پا كتابخانه
  

  اي و مديريت اطالعات  افزارهاي كتابخانه نرم
ان، يشـاهنگ (» ت اطالعـات اسـت    يري، مد يرسان   و اطالع  ي کار کتابدار  ي اصل يمبنا«

تواند حداکثر ارزش افـزوده را   يبالقوه م ت اطالعات به طوريريکارکرد مد« ). ۹، ص۱۳۷۰
ت اطالعـات بـه عنـوان     يري مـد  ).۱۴، ص ۱۳۸۴،  يفتاح(» جاد کند ي ا ي اطالعات يظامها ن يبرا

 ي و قابـل دسـترس سـاختن فـور         يابيـ جـاد، حفـظ، باز    يک سازمان در مورد ا    ي ي کل ييتوانا
 ينه براين هزيسته و با کمترياطالعات درست، در مکان و زمان مناسب و در دست افراد شا      

ن يـ ا). ۱۳۸۳،  ...ستم اطالعات يت س ياهم( شده است    في، توص يريگ  مي در تصم  يريبه کارگ 
الوصـول، از مـوارد    ح و سـهل يتواند باشد که وجود اطالعات صح       ن نکته مي  ين ا يف مب يتعر
 يت وجـود  ين، غا يبنابرا.  خواهد داشت  ييت اطالعات نقش بسزا   يري است که در مد    يمهم

ح بـراي  يرائـه اطالعـات صـح   ها و ا  کتابخانهيي، آسان کردن امور اجرا    يا   کتابخانه يابزارها
باربارا «ن راستا، به اعتقاد يدر ا. هاست ران کتابخانهينه توسط مد  ي و اقدامهاي به   يريگ  ميتصم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Milham, C. 
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ک سـازمان بـه   يلة آنها  ي است که به وس    ييت اطالعات، ارائة ابزارها   يري، مد )۲۰۰۱ (١»الفان
فاده، کنتـرل،  ، اسـت  ي، سـازمانده  ي،گـردآور يزير  صورت کارآمد، اطالعات خود را برنامه     

 ي از ابزارهـا يريـ گ ت اطالعـات بـا بهـره   يرياز آنجـا کـه مـد     . بخـشد   ياشاعه وسروسامان مـ   
 به يا  کتابخانهيافزارها د، نرميفا نماي ايف خود نقش بهتر  يتواند در انجام وظا     يگوناگون م 

 يريـ گ مي در تـصم يا ر عمدهيت اطالعات، تأث  يري مورد نظر مد   ي از انواع ابزارها   يکيعنوان  
ف کتابخانه ي هدفها و وظاي، در راستا  يا   کتابخانه يافزارها  ن، اگر نرم  يبنابرا. خواهند داشت 

نـد  يها شـده و بـه فرا   ل کار کتابخانهيع و تسه  ين و درست اجرا شوند، سبب تسر      يه و تدو  يته
  .  خواهند نموديانيز کمک شايت اطالعات نيريمد

  

   پارس آذرخش يا افزارکتابخانه نة نرميشيپ
 شـروع و بـا   ي به صورت جد پارس آذرخش افزار     نرم ي طراح ،۱۳۶۹ سال   يبتدااز ا 

ش آن  يرايـ ن و ياولـ ) ۱۳۷۰( در مهرمـاه سـال بعـد         مسئوالن شرکت مزبـور   کوشش و تالش    
 يعنـ ي ارائه محصول خـود    ين شرکت در پ   يا. دي ارائه گرد  )Dos( داس   ستم عامل يتحت س 

ستم يـ تـر و س  ي قوهاي رايانهپس از ورود و  داس  ستم عامل يافزار جامع کتابخانه تحت س      نرم
را نـدوز  يوستم عامـل  يـ افزار جامع کتابخانه تحت س د نرميات توليبه بازار، عمل ندوز  يوعامل  

داس ستم عامـل  يـ ص سي نقـا ي تعداد قابـل تـوجه  ،بين ترتيبد. در دستور کار خود قرار داد    
 برنامـه بـه   ا چنـد يـ  دو يراتـوان بـه اجـ    يافـزار مزبـور مـ      نرم يهاي درباره توانمند  .اصالح شد 

رو نـشدن بـا محـيط     ه، روبـ  )GUI( کـاربران    يکـ ي از واسـط گراف    اسـتفاده  ،صورت همزمان 
غيرقابل انعطاف متن و انجام كلية عمليات در يك محيط گرافيكي از طريق حركت دادن و  

ر يـ بـه غ  خـود  يکيط گرافيتواند در مح يافزار م ن نرمي ايحت. اشاره کردد ماوس يکلفشردن  
ک يـ را در  ...) لم، صـوت،  يد، فـ  يمانند عکـس، اسـال     (ي هر عنصر اطالعات    متن، از اطالعات 

   )ش ششميراي، و۱۳۸۶پارس آذرخش، . (ديالصاق نما) ها( ره نموده، به رکورديل ذخيفا
افزار جـامع کتابخانـه     ط عامل نرم  ير مح ييکه سبب تغ  را   يا و عوامل  ي مزا ،يبه طور کل  

 يافزارهـا   با نـرم يسازگار :خالصه نمودتوان  مير يبه صورت ز ،دهيگرد ندوزيو به داساز 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laffan, B.  



  
  ١٠٧ / ... براي اي كتابخانه افزار نرم يك توانمندي معيار _________________________

  

ــا از طريو امکــان اجــرا داس موجــود تحــت ــ آنه ــه از ي کامــل و بهةاســتفاد، نــدوزي وقي ن
 همزمـان چنـد برنامـه بـه صـورت      يت اجـرا يـ قابل،  داسيتهايافزار و عبور از محدود    سخت
نـه  يعالوه بر سهولت استفاده، هزار ساده که يکارکردن بس   و يکيارائه واسط گراف  ،  همزمان

  .دهد ي م  آموزش را کاهشيو زمان الزم برا
ر پــارس يـ  نظيا  کتابخانـه يافزارهــا تــوان بـه نـرم   يافزارهـا مـ   نه نــرميشيـ  پيدر راسـتا 

 ي خودکارسـاز يران بـرا يـ  ايهـا   شتر کتابخانـه  يآذرخش، نوسا و کاوش که هم اکنون در ب        
قات نسبتاً يتحق. ز اشاره کرديرند نيگ يستفاده قرار م  مورد ا  يرسان   و اطالع  يات کتابدار يعمل

شها يـ هاي هما و چه در شکل مجموعه مقاله     ) ۱۳۷۲غائبي،  (نامه    اني چه در قالب پا    يمحدود
ران، نگاشـته شـده اسـت     يـ  ا يا   کتابخانـه  يافزارهـا    نـرم  يابيـ نـة ارز  ي در زم  يو نشستهاي علم  

کـاربرد و توسـعة   « تحت عنوان   يرد و کارب  يش علم ي، هما ۱۳۷۸در آبان   ). ۱۳۷۹يوسفي،  (
 ي مـشهد برگـزار شـد و بـرا    يدر دانشگاه فردوس» راني ايها  در کتابخانه يا  انهي را يفهرستها

 يافزارهـا  د بـر نـرم  يـ  بـا تأک   يا  انـه ي را ي مختلـف فهرسـتها    يهـا   ن بار در کشور، جنبـه     ينخست
  ). ۱۳۷۸ا، كوش( قرار گرفت يران، مورد بحث و بررسيافته در اي توسعه يا کتابخانه

  
  افزار کتابخانه اي پارس آذرخش  امکانات موجود در بخش امانت نرم

 پـارس آذرخـش    يا  افـزار کتابخانـه     نه ها و امکانات موجود در بخش امانت نرم        يگز
: ـ گـزارش امانـت، شـامل   ۳س ورود و خروج اعضا       يـ سرو ۲ز امانت   يـ م ۱ :عبارت است از  

ک عضو، آمـار امانـت و بازگـشت، فهرسـت       ي ، فهرست رزرو  يفهرست رزرو در بازة زمان    
ک عـضو، کـارکرد اعـضا،    يـ ک مـدرک، کـارکرد مـدارک، کـارکرد     يـ اعـضا، کـارکرد   

 صـدور  ــ ۵ ي آمـار يــ نمودارهـا  ۴ک مـدرک  ي و فهرست انتظار ي، بازگشتيمدارک امانت 
 . ه رزروي اطالعـ ۷ه حساب ي تسوـ۶اخطار 

 پارس آذرخـش    يا  زار کتابخانه اف   بخش امانت نرم   ي مکرر از قسمتها   يهايطبق بررس 
 مقاله حاضر، پـنج نقـص عمـده    ي و براي پرداختن به موضوع اصل      ١ موجود در چند کتابخانه   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظيـر  کتابخانـه   . کردنـد  افزار پـارس آذرخـش اسـتفاده مـي     هايي بودند که از نرم     موارد تحقيق، کتابخانه  . ١

  ... .مؤسسه عالي بانکداري ايران، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکي ايران و 
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 يهـا  نـه ي کـه از گز يگـر، انتظارهـا و توقعـات   يبـه عبـارت د  .  مزبور مشاهده شـد   يدر قسمتها 
 ن نواقـصي، يوجود چنـ .  داشتيا  عمده ي عمل نکرده و ضعفها    يرفت، به درست    يموجود م 

شود  ها مي ران کتابخانهي اطالعات توسط کتابدار و مد    يآور  سبب بروز اشکال در کار جمع     
  . ت اطالعات را با مشکل مواجه خواهد نموديريو روند مد
  

  بيان موضوع 
 يافزارهــا نــد بخــش امانــت بـا اســتفاده از نــرم يع فرايل و تـسر ي امــر تــسهيدر راسـتا 

 فـراوان  ين شوند که کاربر پسند ي و تدو  يد طراح ي با يا  افزارها به گونه    ن نرم ي، ا يا  کتابخانه
 يا افـزار کتابخانـه    اسـت کـه نـرم   ين در حاليا. ت کتابداران را به همراه داشته باشند   يو رضا 
 جــامع را داشــته باشــد کــه ي مطلــوب، کارآمــد و حتــيافــزار توانــد عنــوان نــرم ي مــيزمــان
بـه عبـارت   . خش امانت را پوشش دهد    ب ييند اجرا ي کتابدار و فرا   يازهاياالمکان اکثر ن    يحت
تـوان   ي مـ ي، انتظار جامع بـودن را داشـت، ولـ   يا افزار کتابخانه چ نرم يد نتوان از ه   يگر، شا يد

  .  بخش امانت باشدي اکثر کارکردهاي کرد که دست کم، پاسخگوي را طراحينظام
 پــارس يا افــزار کتابخانــه  بــه بخــش امانــت نــرميمقالــة حاضــر قــصد دارد بــا نگــاه

 را در آن بخش يدي جد يتهاي و در صورت لزوم، قابل     يذرخش، امکانات موجود را بررس    آ
  . ديشنهاد نمايپ

ل شده که قبالً به آنهـا اشـاره   ي تشک ي گوناگون يافزار از قسمتها    ن نرم يبخش امانت ا  
 يهـا  نـه يافزار مزبور، نواقـصي در گز   موجود در بخش امانت نرم يها  نهي گز ي بررس يط. شد

ــ  ۵ و ر زمـان امانـت  ييـ ــ تغ  ۴رکـرد،   يـ فرم اخطـار د    ۳ه حساب،   يـ تسو ۲ـ رزرو،   ۱مربوط به   
  .شوند يل ميد که در ادامه، هر يك جداگانه تحليرکرد مشاهده گرديمه ديجر

  اي پارس آذرخش  افزار کتابخانه ـ گزينه رزرو در بخش امانت نرم۱
ش امانـت بـه   ف مختص به آن در بخـ  يرفت وظا   ينه مزبور، انتظار م   ي گز ي بررس يط

 سه مورد الف، ي وجود دارد که شرح آنها طينه، نواقصين گزي اجرا شود، اما در هم    يآسان
  . شود يان ميب و ج  ب



  
  ١٠٩ / ... براي اي كتابخانه افزار نرم يك توانمندي معيار _________________________

  

ت فـرد،  ي با وارد کردن شماره عـضو يعني سياهة رزرو يک عضو موجود است؛  ) الف
بـه  . امـا سـياهة رزرو يـك مـدرك وجـود نـدارد      . شود منبع مورد نظر آن عضو مشخص مي     

رود كليـة افـرادي كـه      رت ديگر، با وارد كردن شـماره ثبـت يـك مـدرك، انتظـار مـي                عبا
بـا  . متقاضي دريافت منبع مربوط هستند، طي يك گزارش يا فهرست كامل مـشخص شـوند           

وجود اين ضعف، امكان تهية گـزارش از منـابع پـر اسـتفاده و كـم اسـتفاده بـراي مـديريت               
تواند در  اين ضعف مي. آيد ين بخش به وجود مي    اي در ا    كتابخانه ميسر نبوده و نقص عمده     

ن يدر همـ . فرايند سفارش منابع و تعادل مجموعة كتابخانه تأثير بدي بـه همـراه داشـته باشـد            
تعبيه شده است كه کـارکرد آن ارائـه     » يست رزرو در بازة زمان    يل«اي با عنوان      نهيراستا، گز 

چ گونه آمار و ارقام ي هيابيه، امکان بازاما اين گزين. باشد  گزارش از کتابهاي رزرو شده مي     
ک يـ گـر، امکـان تفک   يبه عبارت د  . سازد  يسر نم ي در خصوص تک تک منابع را م       يمشخص

کبـار و توسـط   ي کـه فقـط   يشود، بـا منبعـ   ي رزرو ميادي که چند بار و توسط افراد ز  يمنابع
  .شود، وجود ندارد يک نفر رزرو مي

 خـاص و    ي منبعـ  يپـس از جـستجو     .گزينه رزرو  در قـسمت نمـايش مـدارک         ) ب
خ ي مثـل شـماره ثبـت، تـار    ييهـا  افـزار، واژه  ن نـرم يـ ش مدارک اي آن، در قسمت نما  يابيباز

 ي، جلد، قسمت و نسخه، قابل مشاهده اسـت، ولـ  يت، محل نگهدار  يبرگشت، شماره عضو  
  . ستيموجود ن» رزرو«نه ين محدوده، گزيدر ا

گونـه   نيـ تـوان ا   يش مدرک را م   يانه رزرو در بخش نم    ي وجود گز  يه سودمند يتوج
د کند، با يان تمدي متقاضي را برا يرد منبع يگ  يم م ينکه کتابدار تصم  يمطرح کرد که پس از ا     

د يـ شـود کـه امکـان تمد     يدر اطالعات موجود به آن منبـع، مطلـع مـ          » رزرو«نة  يمشاهده گز 
. مانـت داده شـود  د به کتابخانه برگردد تـا بـه افـراد رزرو کننـده، ا        يوجود نداشته و کتاب با    

افـزار پـارس     عمـده نـرم  يگر از ضـعفها ي ديکين قسمت به نوبه خود     ي در ا  ين، ناتوان يبنابرا
  .  بگذاردير منفيز تأثيت كتابخانه نيري مديتواند در کارها آذرخش است كه مي

ة گزارش از خروجي اطالعات يضمن ته. گزينه رزرو در قسمت خروجي چاپگر     ) ج
خ رزرو، شماره مدرک، عنوان منبع و نـسخه،  ير تاري نظييها  نهيگزمربوط به رزرو مدارک،     
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بـه عبـارت   . ستيـ موجـود ن » تي و شـماره عـضو  ينـام متقاضـ  «نه ي دو گزيشود ول يچاپ م 
ت آنها، کتابدار را يان و شماره عضو   ية گزارش و چاپ آنها، نبود نام متقاض       يگر، براي ته  يد

ن ضـعف سـبب   يـ كنـد و ا  رو مي  روبه رزرو بدون مشخصات،ي از گزارشهايميبا حجم عظ 
 چــاپ شـده بــا مشخــصات اعـضاي کتابخانــه و تعــداد   يزان ارتبـاط گزارشــها يــشــود م يمـ 

 . جاد کندي کتابدار اي براي فراواني آنها، ابهام  و سردرگميتقاضاها
 افزار  ـ گزينه تسويه حساب در بخش امانت نرم۲

 يا اشاره» ه حساب يتسو«و  » اعتبارخ  يتار«ن دو کلمة    يدر ابتدا، بهتر است به تفاوت ب      
 بـا مقولـة    ي کـه بـه نـوع      يير مکانهـا  ي و سـا   يها، مراکز آموزشـ     در مؤسسات، دانشگاه  . شود

ت يآمـوزان، کـارت عـضو    ا دانـش يـ ان ي دانـشجو يها برا آموزش سر و کار دارند، کتابخانه     
ارت  بـه نـام کـ     يز کـارت  يـ  ن ي معاونـت آموزشـ    ي، از سـو   ياز طرفـ  . کنند  يکتابخانه صادر م  

. خ اعتبـار اسـت    يک تـار  يـ  يگـردد کـه دارا      يل صـادر مـ    يان تحـص  ي متقاض ي برا ييدانشجو
 يده باشد، ولي به اتمام رس  يآموز  ا دانش يخ اعتبار کارت دانشجو     ين، ممکن است تار   يبنابرا

ر مـوارد مـرتبط،   يا اخـراج و سـا  يل يل انصراف از تحص يا کتابخانه به دال   يفرد با آن مؤسسه     
  .ه باشده حساب نکرديتسو

 آن، از مفهـوم  يه حـساب بـوده و بـه جـا    يافزار، فاقد واژة تـسو     ن نرم يبخش امانت ا  
خ اعتبار گنجانده شده، يافزار، مفهوم تار شود که به زعم طراحان نرم يخ اعتبار استفاده ميتار

افـزار مزبـور را    ، نقص عمده نـرم يند عمليدر يک فرا  . ه حساب را خواهد داشت    ينقش تسو 
 بـه اتمـام   يخ اعتبار ويک عضو، اگر تاريح کرد که با وارد کردن نام  ينگونه تشر يتوان ا   يم

مواجـه  » ده اسـت يان رسـ يـ ن عـضو بـه پا   يـ خ اعتبار ا  يتار«ر  ي نظ ياميده باشد، کتابدار با پ    يرس
توانـد    يمـ ...)  و   يلي تحـص  ي، مرخـص  يل، استراحت پزشک  ياز قب  (يل گوناگون يدال. شود  يم

اگـر فـرد   . ه حـساب نکـرده باشـد   ي ممکن است فرد تسو   يباشد، ول خ اعتبار   يباعث اتمام تار  
افت مـدرک از کتابخانـه را داشـته باشـد، کتابخانـه در امانـت دادن                يمورد نظر، تقاضاي در   

ت يري از مـوارد مزبـور، سـبب اخـالل در رونـد مـد           يمـشکالت ناشـ   . شـود   يدچار مشکل م  
  . گيري را مشکل خواهد نمود مياطالعات شده و تصم
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  افزار پارس آذرخش نه تغيير در زمان امانت منابع نرمـ گزي۳
ن يـي  تعي عودت منابع با توجه به ضوابط کتابخانه، مـدت زمـان مشخـص   يمعموالً برا 

ان، سـطوح  ير بوده و هر کتابخانـه بـا توجـه بـه تعـداد متقاضـ      يپذ ن زمان انعطاف  يا. گردد  يم
 ۱۰ بازگشت منابع را به طور مثال از مدت  ... کننده، نوع منابع و        جامعه استفاده  ي و سنّ  يعلم

 و يزير  طبق برنامهيا حال، اگر بخش امانت کتابخانه. کند ي روز مشخص م  ۱۸ا  ي ۱۵روز تا   
ش يل را از زمـان پـ  يـ  تعطيت کتابخانه، قصد داشـته باشـد تعـداد روزهـا         يري با مد  يهماهنگ

 روز ۱۵ ل، مـدت بازگـشت منـابع را بـه فـرض،       يـ  تعط يفرض کسر و بدون احتساب روزها     
ل، مـدت مقـرر را سـر    يـ  تعطيت را نداشته و با احتساب روزهـا ين قابليافزار ا   مقرر کند، نرم  

 يت و سازماندهيري مد ي برا يزير  ، امکان برنامه  ين مشکل يبا بروز چن  . شود  يادآور م يموعد  
ح ي صـح يريـ گ ميرود و تـصم     ن مـي  ي گونـاگون امانـت، از بـ       يهـا   اطالعات خاص در جنبـه    

  . شود ياعتبار م ي مختلف، بيها  جنبهيامانت برات و بخش يريمد
  ـ فرم جريمه دير کرد در بخش امانت ۴

. رود ي و سـهولت کـار، انتظـار مـ      ي، کاربرپـسند  يا   کتابخانـه  يافزارها  معموالً از نرم  
د باشـد کـه   يـ  بايافزارها تا حد ن نرمي  ايمعتقدند کاربرپسند) ۲۰۰۵( ١»نگرسوليمارش و ا «

.  را به نحو مطلوب پوشش دهديتيريها شود و مقاصد مد    ل داده يند تحل يل در فرا  يسبب تسه 
 يزان کاربرپـسند يـ سـايتها، م    وب يدارد که در طراحـ      يان م يب) ۲۰۰۱ (٢»کيسجو«ن  يهمچن

بـدين ترتيـب در گزينـة    . رديـ د مـورد توجـه قـرار گ    يـ ر موارد با  يش از سا  ي ب يکيواسط گراف 
آذرخـش نيـز قابليتهـايي مـورد انتظـار اسـت تـا            اي پـارس      افزار كتابخانه   جريمه ديركرد نرم  

بـه  . ها را فراهم سـازد يط خاص و ساير دستکار ي، امکان مانور کتابدار در شرا     يريپذ  انعطاف
مـه  ي راغب است به هنگام چـاپ جر يل گوناگونيگر، کتابدار بخش امانت به دال يعبارت د 

ا بـا  يـ انـد و   ود ارائـه داده ر خـ ي تأخي براي روزهايل موجه ي از افراد، که دال    ير کرد برخ  يد
 يت ضـرورتها يـ ن بـا رعا يو همچنـ ...) اسـت مرکـز و   ياستاد، ر( افراد يت شغليتوجه به ماه  

ز، يـ نـه ن ين زميـ در ا. اد شـده را کـاهش دهـد   يـ  را انجام و مدت زمـان        ييهايخاص، دستکار 
ار نخواهـد  از کتابـد يـ  است و قادر به مرتفع کـردن ن   ييتهاين قابل يافزار مورد نظر، فاقد چن      نرم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Marsh, E., Ingersoll, Ch.  
2. Sedgwick, F. G. 
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 ير بخـشها ين کتابخانـه و سـا  ي بـ ي روابـط کـار  ي مناسـب، برقـرار  يجاد روابط عموم  يا .بود
مـه  ي فـرم جر يايـ ها و مزا يژگيتواند جزء و    يح و مدون  م    ي صح يسازمانها و ارائه گزارشها   

 پـارس آذرخـش،   يا افـزار کتابخانـه    در نـرم يتين قـابل يدر نبـود چنـ   . رکرد مطلـوب باشـد    يد
نـة  ي گزي بـرا يگونـه کنتـرل و انعطـاف    چير کتابخانـه، امکـان هـ   يا مديامانت و کتابدار بخش  

  . م ندارديرکرد پرداخت جرايد
  ـ فرم اخطار دير کرد   ۵

هـا در   ين خروجـ يـ  آنهاسـت و ا يت کـار يـ ن ماهيافزارها مب از آنجا که، برونداد نرم 
 يا  کتابخانـه يارهاافز رکرد نرمي اخطار ديدسترس افراد مختلف قرار خواهند گرفت، فرمها   

 يزيـ ش از هـر چ يت نظم را بي و رعاينگار د مدون شود که قواعد، اصول نامهي بايا به گونه 
 پارس آذرخـش، نـواقص   يا افزار کتابخانه رکرد نرميبخش فرم اخطار د. مد نظر داشته باشد   

  :  دارد كه عبارتند ازييو ضعفها
ـ ۳به جاي اسم كتابخانه » با تشكر«ـ درج واژة ۲  ينگار ت نكردن قواعد نامه يـ رعا ۱
 چـاپگر و درج  ي در قـسمت خروجـ  ي و عربـ يسيـ  ناقص براي عنوانهاي انگلييها  ارائه واژه 

 يهـا  چـاپ تـک نـسخه   ــ  ۴ن صـفحه در قـسمت اخطـار ديركـرد     يين در پا  يعالمت نقطه چ  
  .يا  چاپ سه نسخهيصدوراخطار ديركرد به جا

ک، يـ  يادآوريـ ا سه فرم در شکل  يدو  شود    ي مواقع الزم م   يتوضيح اينكه، در برخ   
 افراد، از تعداد اخطارهاي ارسـال شـده   يگانيه شود تا کتابدار نسبت به پرونده با  يته... دو و   
ت يري روند مـد  ية گزارش ط  يز، سبب ضعف در ته    ي ن يتينبود چنين قابل  .  داشته باشد  يآگاه

  .                     خواهد کردت و کتابداران را دچار مشکل و سردرگميرياطالعات بوده و کار مد
  اي پارس آذرخش افزار کتابخانه نقصهاي مربوط به بخش امانت نرم. ۱جدول 

  نوع نقص  قسمت مربوط  رديف

  رزرو  ۱
  نبوِد سياهه رزرو يک مدرک) الف
  نبوِد گزينة رزرو در بخش مدرک) ب
  نبود گزينة رزرو در قسمت خروجي چاپگر) ج

  در زمان امانت و تحويل منابعبروز مشکل   تسويه حساب  ۲
  نبوِد انعطاف نداشتن در تعيين روزهاي پيش فرض  زمان امانت  ۳
  نبوِد امکان تغيير در جريمه دير کرد توسط مديريت  جريمه ديرکرد  ۴
  نگاري و اسلوب خاص مربوط رعايت نكردن قواعد نامه  اخطار ديرکرد  ۵
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  ها يا قابليتهاي پيشنهادي  گزينه
 پـارس  يا افـزار کتابخانـه    موجود در بخش امانت نرم ي ضعفها يند بررس در ادامه رو  

توان مطرح کرد تـا سـهولت    ي م يشنهادي پ يتهايا قابل يها    نهي را به عنوان گز    يآذرخش، نکات 
 کتابـداران بخـش   يازهاي آن در انطباق با نيزان توانمنديافزار پارس آذرخش و م     کار با نرم  
  . ابديز ارتقا ي آن نيربرپسندزان کايافته و ميش يامانت افزا

 : عبارتند ازيشنهادينکات پ
  سياهه تأخيرها) الف

نـد  يع فراي و تـسر يريـ گ ميدر کار تـصم » رهاياهة تأخيس«نه با عنوان    يک گز يافزودن  
» هـا  رييتـأخ «نة ي که گزيگر، زمانيبه عبارت د.  داشته باشد  يرير چشمگ يتواند تأث   يامانت م 

ک اشـاره  يـ د تـا بـا   يـ آ  ي کتابدار به وجود م    ين امکان برا  ي، ا در قسمت امانت افزوده گردد    
ل در موعد مقرر، نسبت بـه عـودت منـابع اقـدام      ي را که به هر دل     يينة مزبور، اعضا  ي گز يرو

 يز اقـدام يـ د مـدرک ن يـ  نسبت بـه تمد يت و حتيخ بازگشت مدرک را رعا ياند و تار    نکرده
ر کتابخانـه  ي توسـط مـد  يهاي مقتـض مي کتابدار مشخص و تـصم ي برايا  اههي س يط. كند  ينم
  . آنها اتخاذ گردديبرا

  هنگام امانت» هشدار«افزودن ) ب
 ي بـرا ياديتوان امکانات ز يک عالمت هشدار در قسمت امانت منابع، م       يبا افزودن   
ک عـضو، پـس از وارد   يـ ن معنا که به هنگـام امانـت منـابع بـه        يا کرد؛ بد  يکتابدار امانت مه  

ن عضو يا«ا با عبارت ي» تيمحدود«با نام  يم عضو، نشانة هشدارا نايت ي عضوةکردن شمار
ا امانـت  يش از حد و ير بيل تأخيتوان به دال ي عضو را ميخطا. ظاهر شود» حق امانت ندارد  

  .ادآور شدي... ش از حد و يب
     ١)بررسي موجودي(سياهه قفسه خواني ) ج

 وجـود  يخـوان   قفـسه ي بـرا يـي نـة مجزّا ي پارس آذرخش، گز   يا  افزار کتابخانه   در نرم 
 مربـوط بـه   ير و مشکل توسط کتابـداران، سـازوكارها  يمهاي وقتگ يندارد، بلکه با انجام تنظ    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Inventory.  
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، بدون مشقات يخوان ات قفسهي انجام عملي برايا نهين گز يتدو. ا خواهد شد  ي مه يخوان  قفسه
يگر، گزينـة  به عبارت د. تواند يكي ديگر از پيشنهادهاي اين مقاله باشد  ، مي يو زحمات فعل  

 آن، بتوانـد بـه   يک اشـاره رو يـ ن گردد که کتابدار امانـت بـا    ي تدو يخواني بايد طور    قفسه
 يبنـد   به طور منظم، جدول   ي خارج ي و کتابها  ي فارس ي کتابها يمراحل گزارش قفسه خوان   

 را در يخـوان  م شده، قفسهي تنظي داشته باشد و پس از چاپ گزارشهايشده و آسان دسترس  
  . انجام دهدها کنار قفسه
  هشدار براي تاريخ برگشت منابع) د
طراحـان  .  کتابـداران بخـش امانـت باشـد    ي بـرا ينـه مطلـوب  يتواند گز يشنهاد مين پ يا

 يا طرحهـا يـ نـه  يد گزيـ ت اطالعـات، با يريع کـار مـد  ي بهبود کار امانت و تسر يافزار برا   نرم
بـه  .  داشـته باشـد  ت روزانـه يـ ن کننـد کـه فعال  ي برگشت منـابع تـدو  ي را برا  ي خاص يکيگراف

عبارت ديگر، طي هر روز و با شروع كار كتابخانه، عالمتي، زنگي و يا شكل گرافيكـي بـه         
اي مـشخص، زمـان عـودت     افزار ظاهر شده و با ارائه سـياهه    عنوان هشدار در شروع كار نرم     

  . منابع طي آن روز را به شكل پيام روزانه به كتابدار نشان دهد
  روزهاي  تعطيل تعريف پيش فرض براي ) ه

هـاي هـر كـشور، در ابتـداي هـر سـال مـشخص         روزهاي تعطيـل رسـمي در سـالنامه       
اي و يـا كتابـداران بايـد روزهـاي تعطيـل را       افزارهاي كتابخانه بنابراين، طراحان نرم  . شود  مي

افزار تعريف كنند تا تعداد روزهاي مشخص براي بازگـشت منـابع       طبق پيش فرض براي نرم    
شود چنانچه زمان برگشت    اين عمل سبب مي   . زهاي تعطيل محاسبه گردد   بدون احتساب رو  

مسئوليتي نـشده و   منبعي در روز تعطيل واقع شود، فرد دچار اضطراب، نگراني و احساس بي    
  . قادر باشد در زمان مقرر به كتابخانه مراجعه كند

  گزينة هشدار براي منابع رزروي ) و
 ياگـر الگـو  .  خـدمات اسـت  ي بـرا  يبنـد   ج تمام نظامها، صف   ي از مشکالت را   يکي

ل صـف،   ي ماننـد احتمـال تـشک      ييرهـا يم، مقـدار متغ   يها و زمان خـدمات را بـدان       يزمان ورود 
 کـرد  ينـ يب شيتـوان پـ    را مـي  يک نقطه خـدمات   يا نسبت زمان اشتغال     ين زمان انتظار،    يانگيم
هـشدار  « نـام   بـه يا نهيف، افزودن گزين توصيبا در نظر داشتن ا  ). ۱۳۸۰،  يکريو و  يکريو(
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افـزار   اگـر نـرم  . شـود   يل کار امانت در قـسمت منـابع پرتقاضـا مـ           ي، سبب تسه  »يمنابع رزرو 
ا کتابـداران بـه صـورت رزرو مـشخص      يـ  را که توسـط اعـضا        ي قادر باشد منابع   يا  کتابخانه

 در کتابخانه خواهـد  يبند اهة رزرو مشخص کند، سبب کاهش صف      يک س ي يشوند، ط   يم
، کتابـدار  يا  افـزار کتابخانـه      توسـط نـرم    ي اعالم هشدار منابع رزرو    يعنين عمل،   ي ا يط. شد

اهة اعالم شده و نصب آن در تابلوي اعالنات يک نسخه از سيتواند با چاپ  يبخش امانت م
اند، مطلع سـاخته و از آنهـا نـسبت بـه         را که منابع پرتقاضا را به امانت برده        يکتابخانه، افراد 

 بـا  ي از اتالف وقـت بـراي مکاتبـة انفـراد     يريجلوگ. دينما يعودت منابع دعوت به همکار    
اند، مشخص شـدن منـابع پرتقاضـا بـراي       که منابع پرتقاضا را به امانت برده   يتک تک افراد  

ت کتابخانــه و يري مـد يهـا يريگ مي تــصميح بـرا ي آنهـا، داشـتن اطالعــات صـح   يآور فـراهم 
نـة هـشدار در   يد نصب گز ياند از فوا  تو  يها، م ينگار   براي نامه  ياستفاده نكردن از کاغذ اضاف    

  .بخش رزرو منابع پر تقاضا باشد
  اي پارس آذرخش افزار کتابخانه هاي پيشنهادي در بخش امانت نرم گزينه. ۲جدول

  گزينه پيشنهادي   قسمت مربوط  رديف
  ارائه زنگ هشدار براي تأخير بازگشت منابع   ها سياهة تأخيري  ۱
  راي اعالم محدوديت زمان تحويل منابعدرج زنگ هشدار ب  امانت منابع  ۲
  تدوين گزينه هاي منظم براي تسريع اين بخش  خواني سياهة قفسه  ۳
  درج هشدار روزانه براي عودت منابع  تاريخ برگشت منابع   ۴
  تعريف پيش فرض براي ايام تعطيل   برنامه زمان امانت  ۵
  جهت سامان بخشي به تقاضا و صف منابع   منابع رزروي  ۶

  

  گيري   تيجهن
 يباً دشـوار اسـت، ولـ   ي تقريا  کتابخانهيافزارها   نرم يهر چند تصور حالت جامع برا     

 يازهـا ي شوند که تا حد ممكن در پاسخ بـه ن ين و طراحي تدويا د به گونهيبا افزارها  ن نرم يا
 يافزارهـا  گـر، امـروزه طراحـان نـرم    يبه عبـارت د   . ها با مشکل مواجه نشوند      روزانة کتابخانه 

 الزم را کـسب  ي کتابخانه دانـش و آگـاه     يف بخشها يازها و وظا  يد از ن  ي ابتدا با  يا  ابخانهکت
 ين بررسي ايگونه که ط همان. ندي آن بخشها اقدام نمايافزار برا  نرميکنند و سپس به طراح
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 ي پاسـخگو ي پارس آذرخش توانـسته تـا حـدود   يا افزار کتابخانه  مشخص شد، هر چند نرم    
 يازهـا يسته اسـت، قـادر نبـوده ن   يچنان که شا  آنيها باشد، ول کتابخانه بخش امانت   يازهاين

 کـه بخـش   يفين مقاله، وظـا ي ايط. روزانه و توقعات کتابداران بخش امانت را پوشش دهد   
 کـرده،  ين بخـش طراحـ  ي ايازهاي پوشش ني پارس آذرخش برايا افزار کتابخانه امانت نرم 

 پـارس آذرخـش را   يا  افزار کتابخانه   امانت نرم ن نوشتار، بخش    يا.  قرار گرفت  يمورد بررس 
  :  قرار دادياز دو منظر مورد بررس

  افزار  ها و امکانات موجود در بخش امانت نرميتوانمند) الف
   .افزار  مورد انتظار از بخش امانت نرميتهايقابل) ب

 رزرو، ي ضعف عمده در قـسمتها ۵ يافزار مزبور دارا   مشخص شد نرم   يضمن بررس 
رکرد بوده و نتوانسته نظر کتابـداران      يرکرد، زمان امانت و اخطار د     يمه د يساب، جر ه ح يتسو

افـزار    و بهبـود کـار نـرم   يسـاز  نـه ي بهين، برا يهمچن.  برآورده سازد  يبخش امانت را به خوب    
 مقولـه  ۶ در  ييشنهادهايها، پ   گيريهاي بهتر در کتابخانه     مي پارس آذرخش و تصم    يا  کتابخانه

خ برگشت منابع، برنامه زمان   ي، تار يخوان  اهه قفسه يها، امانت منابع، س   يريأخاهة ت ين س يبا عناو 
ن هـدف کـه توانـسته باشـد تـا حـدودي پاسـخگوي        يد با اي ارائه گرد  يامانت و منابع رزرو   

  . کتابداران در بخش امانت باشديازهاين
  

  
  منابع

ــت- ــستم   اهميــــ ـات سيــــ ــديريت اطالعـــــ ـترس در .)۱۳۸۳ ( مــــ ــل دســـــ    قابــــ
://www.ghahremamni.blogsky.com http ] ۲۵/۵/۱۳۸۵: تاريخ مراجعه[  

: تهـران . ويـرايش . اي پـارس آذرخـش      افزار كتابخانـه    نرم). ۱۳۸۶(ـ پارس آذرخش    
 . افزاري پارس آذرخش شركت نرم
ــ  : تهــران. رســاني  مــديريت اطالعــات و اطــالع .)۱۳۷۰(شــاهنگيان، محمدحــسين ـ

  . ۳۳ـ ۳۰دانشگاه امام حسين، ص 
اي بـا تأکيـد بــر    افزارهـاي کتابخانـه   سـنجش و ارزيـابي نـرم   ). ۱۳۷۲( اميـر  غـائبي، ــ  

رسـاني    نامه کارشناسي ارشد كتابداري و اطـالع        پايان). تهران(افزارهاي موجود در ايران       نرم
  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

http://www.ghahremamni.blogsky.com
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سي و  هـاي کتابـشنا     رويکردهاي نـو بـه سـاختار پيـشينه        ). ۱۳۷۸(اهللا    فتاحي، رحمت ـ  
: اي در فهرسـتهاي رايانـه  . نمايش آثار در فهرستهاي گرافيکي با استفاده از فناوريهـاي نـوين    

ص (، ۱۳۷۸ آبــان ۲۸ و ۲۷هـاي ايـران،    اي در کتابخانـه  کـاربرد و توسـعه فهرسـتهاي رايانـه    
  . ۲۶۵ـ ۲۵۳دانشگاه فردوسي مشهد؛ ص : مشهد. )۲۵۳-۲۶۵

در . ارزش افزوده اطالعات و نظامهاي اطالعـاتي    تحليلي بر   ). ۱۳۸۴(ـــــــــــــــــ  ـ  
رسـاني   مجموعه مقاالت همايشهاي انجمن کتابداري و اطـالع    . العابديني، محسن  حاجي زين 

رسـاني ايـران، سـازمان اسـناد و           انجمـن کتابـداري و اطـالع      : تهـران . ۱۳۸۲جلـد دوم    : ايران
 .۴۷کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، ص

در . اي افزارهــاي کتابخانــه  نــرم). ۱۳۸۵( ؛ پريــرخ، مهــري اهللا فتــاحي، رحمــت ـــ 
  .سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران: ، تهران۲جلد . رساني المعارف کتابداري و اطالع دائره

بررسـي امکانـات   : فهرسـت همگـاني و شـبکه جهـاني وب         ). ۱۳۷۸(ـ کوشا، کيوان    
 كـاربرد و توسـعه فهرسـتهاي    در همـايش .  هاي ملي در محيط وب   فهرست پيوسته کتابخانه  

 .۱۳۷ـ۱۲۸.، ص۴فصلنامه کتاب، دوره دهم، . ۱۳۷۸هاي ايران،  اي در كتابخانه رايانه

 جلـد اول   . رسـاني   المعارف کتابـداري و اطـالع      ةداير. امانت). ۱۳۸۱(ـ مزيناني، علي    
  . کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران: تهران). آ ـ س(

ترجمـه  . رسـاني در نظـر و عمـل    علم اطـالع ). ۱۳۸۰(ينا ـ ويکري، برايان؛ ويکري، ال  
 . دانشگاه فردوسي مشهد: عبدالحسين فرج پهلو، مشهد

بررســـي مـــشکالت ). ۱۳۷۹(ــــ يوســـفي ،احمـــد؛ داودزاده سالـــستاني، ســـيروس  
-MARCاي نوسا، پارس آذرخـش و کـاوش در انتقـال اطالعـات از           افزارهاي کتابخانه   نرم

CD  هـاي ايـران،    اي در كتابخانـه    ربرد و توسـعه فهرسـتهاي رايانـه       در همايش كا  . و اينترنت
ــشگاه فردوســي؛ تهــران : مــشهد. ۱۳۷۸ رســاني و خــدمات علمــي جهــاد   مركــز اطــالع: دان

  . ۳۰۵ـ ۲۸۳سازندگي، ص 
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