شركت پارس آذرخش
نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی
نگارش 20. :
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تاریخ:

20.
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نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:
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رکوردهای مرتبط 11 ..............................................................................................................................................
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نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:
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نویسیونمایهسازی 


فهرست
فهرستنویسی و نمایهسازی فرایندی است علمی و پژوهشی برای آمادهسازی یک مجموعه و تعیین شناسههای الزم برای

مدارک موجود در یک مجموعه به نحوی که دستیابی صحیح و سریع به آن مدارک را میسر سازد .به معنای وسیع کلمه تمام
فرایندهایی که برای تهیه و نگهداری یک مجموعه انجام میشود ،را شامل میشود .مانند :تعیین سرشناسه ،توصیف کتابشناختی،
ردهبندی ،تعیین موضوع یا موضوعهای الزم و سایر شناسههای افزوده برای هر یک از مدارک
نحوهی دسترسی به این گزینه در سیستم بدین شرح میباشد:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی

بخش فهرستنویسی و نمایهسازی دارای امکانات زیر میباشد:


ایجاد رکورد



ویرایش رکورد



حذف رکورد



مشاهده رکورد



جستجوی رکورد



عملیات بر روی یک رکورد



ایجاد موجودی (محل نگهداری) برای مدارک



مرتبط نمودن رکورد با سایر مدارک

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 4از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
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 -1-1ایجادرکورد 
با استفاده از این امکان ،کاربران قادر خواهند بود با انتخاب نوع ماده و کاربرگه ،اطالعات کتابشناختی کتاب ،مجله ،مقاله،
سند ،پایاننامه و  ...را ورود اطالعات نموده و انواع رکوردهای اطالعاتی را ایجاد نمایند.
رکورد جدید را میتوان از طریق کلید ایجاد در جدول تصحیح کتابشناختی و یا گزینه "ایجاد رکورد" ،تعریف نمود.
برای ایجاد رکورد از صفحه کتابخانه و آرشیو ،گزینه "فهرستنویسی و نمایهسازی" را انتخاب نموده و مطابق مسیر زیر عمل
کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی

( كليد ایجاد)  /گزینه ایجاد ركورد

سپس برای ایجاد رکورد مراحل زیر را انجام دهید:
 -3با انتخاب کلید ایجاد در جدول تصحیح کتابشناختی و یا گزینه "ایجاد رکورد" ،فهرستی از انواع ماده (منابع
کتابخانهای) نمایش داده میشود؛
 -2نوع ماده مورد نظر را انتخاب کنید؛
-1

با انتخاب هر ماده ،کاربرگههای تعریف شده آن بر اساس سطح دسترسی هر کاربر نشان داده میشود؛

 -4کاربرگه مورد نظر خود را انتخاب کنید؛
 -3دکمه بعدی را انتخاب کنید؛
 -6با انتخاب دکمه بعدی ،کاربرگه ماده مورد نظر باز شده و امکان ورود اطالعات در آن فراهم میشود؛
 -7فیلدهای مورد نظر خود را بر اساس نوع ماده انتخاب و اطالعات را در آنها وارد کنید؛
تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 3از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:
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 -8پس از ورود اطالعات مورد نظر در فیلدها ،گزینه "ذخیره رکورد" یا "ذخیره و بستن" را از بخش عملیات انتخاب
کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر  Ctrl+F2برای ذخیره رکورد و یا از  Ctrl+F1برای ذخیره و بستن رکورد استفاده
نمایید)؛
 -0رکورد مورد نظر با نمایش پیغام "مدرک جاری با شماره شناسایی  ...ذخیره شد" ذخیره میشود.

نکته :حداقل فیلدهای اطالعاتی برای ورود اطالعات در کاربرگه شامل عنوان (فیلد  ،)2..2aزبان اثر (فیلد  ،)3.32aو مبدا
اصلی (فیلد  )8.3است.
نکته :جهت آشنایی با بخشهای مختلف کاربرگه و آشنایی با کارکردهای هر یک از آنها به فرایند "عملیات روی رکورد" مراجعه
کنید.

 -2-1ویرایش 
جهت تغییر در اطالعات رکوردهای ایجاد شده ،کلید ویرایش را انتخاب کنید.

برای ویرایش رکورد از صفحه کتابخانه و آرشیو ،فهرستنویسی و نمایهسازی را انتخاب نموده و مطابق مسیر زیر کلید
ویرایش را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(ویرایش)

جهت ویرایش رکورد مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد مورد نظر را بر اساس فاکتورهای موجود در صفحه ،جستجو و انتخاب کنید؛

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 6از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:
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 -2کلید ویرایش را انتخاب کنید؛
 -1با انتخاب کلید ویرایش کاربرگه رکورد مورد نظر باز شده و امکان ویرایش آن وجود دارد؛
 -4پس از ویرایش اطالعات مورد نظر در فیلدها ،گزینه "ذخیره رکورد" یا "ذخیره و بستن" را از بخش عملیات انتخاب
کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر  Ctrl+F2برای ذخیره رکورد و یا از  Ctrl+F1برای ذخیره و بستن رکورد استفاده
نمایید)؛
 -3رکورد مورد نظر با نمایش پیغام "مدرک با موفقیت ذخیره شد" ذخیره میشود.

 -3-1حذفرکورد 
جهت حذف رکورد مورد نظر ،آن را انتخاب نموده و مطابق مسیر زیر کلید حذف را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(حذف)

جهت حذف رکورد انتخاب شده مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد مورد نظر را بر اساس فاکتورهای موجود در صفحه ،جستجو و انتخاب کنید؛
 -2کلید حذف را انتخاب کنید؛
 -1پیغامی مبنی بر اطمینان از حذف رکورد انتخابی ظاهر میگردد.
 -4با انتخاب دکمه بله ،رکورد انتخابی از لیست رکوردهای اطالعاتی حذف میشود.
 -3در صورت انصراف از عمل حذف روی دکمه خیر کلیک نمایید.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 7از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:
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نکته :رکوردهای دارای کارکرد (بعنوان مثال دارای موجودی ،دارای منبع دیجیتال و  ،) ...قابل حذف نمیباشند.

 -4-1نمایشرکورد 
جهت نمایش اطالعات کتابشناختی رکورد مورد نظر ،آن را انتخاب نموده و مطابق مسیر زیر کلید نمایش را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(نمایش)

جهت نمایش اطالعات کتابشناختی رکورد ایجاد شده مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد مورد نظر را بر اساس فاکتورهای موجود در صفحه ،جستجو و انتخاب کنید؛
 -2کلید نمایش را انتخاب کنید؛
 -1با انتخاب کلید نمایش ،اطالعات موجود در کاربرگه رکورد انتخابی ،بر اساس فرمت خروجی تعریف شده نمایش
داده میشود.

 -5-1جستجویمدارک 
در صفحه کتابخانه و آرشیو بخش فهرستنویسی و نمایهسازی جدولی از رکوردهای ایجاد شده نشان داده میشود که به
طور پیشفرض بر اساس ترتیب الفبایی عنوان مدارک نمایش داده میشوند.

جستجوی مدارک بر اساس دو مرحله انجام میشود:
تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 8از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:



جستجوی انواع رکوردها بر اساس فاکتورهای نوع ماده ،کاربرگه و وضعیت رکورد



جستجوی کتابشناختی بر اساس ستونهای جدول تصحیح

20.
310./.0/31

جهت جستجوی مدرک مراحل زیر را انجام دهید:
 -3با استفاده از فیلترهای کتابشناختی مانند نوع ماده ،نام کاربرگه و وضعیت رکورد جستجوی خود را محدود کنید؛
 -2دکمه جستجو را انتخاب کنید؛
 -1پس از انتخاب دکمه جستجو ،لیستی از رکوردها با توجه به شرایط انتخاب شده در جدول تصحیح نمایش داده
میشود؛

جهت جستجو براساس ستونهای جدول تصحیح مراحل زیر را انجام دهید:
 -3با کلیک روی هر ستون از جدول تصحیح کتابشناختی پیشفرض فیلتر جستجو تغییر یافته و براساس فیلتر جدید
جستجو انجام میشود؛
 -2برای جستجوی رکورد(های) مورد نظر ،مورد جستجو را وارد کنید؛
 -1دکمه جستجو را انتخاب کنید؛
 -4رکورد(های) اطالعاتی بر اساس مقدار جستجو محدود و بازیابی شده و امکان انجام عملیات مختلف از جمله
مشاهده ،ویرایش ،حذف و  ...بر روی آنها فراهم میشود.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 0از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:
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نکته :وضعیت هر رکورد کتابشناختی در برچسب کاربرگه رکورد و وضعیت تکمیل بودن یا نبودن آن در فیلد 0122bهر رکورد
کتابشناسی تعیین میشود؛
نکته :کلید بازنشانی کلیه فیلدهای جستجو را پاک میکند و صفحه را به حالت اولیه باز میگرداند.
نکته :تمامی رکوردها براساس سطح دسترسی کاربران نمایش داده میشوند.

 -6-1عملیاتبررویرکورد 
کاربرگهها با درنظر گرفتن ویژگیهای استاندارد مارک و با رعایت سطوح دسترسی ،ایجاد شده و مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد .هر کاربرگه از یک یا چند صفحه تشکیل شده است که در هر صفحه ،فیلدهایی مشاهده میشود که برای ورود اطالعات
مدارک به کار میروند.

هر کاربرگه دارای امکانات زیر میباشد:


بکارگیری کلیه امکانات صفحه کلید برای پرکردن فیلدها؛



ورود اطالعات به شکل غیر مستقیم؛



تعیین مالکیت و حوزههای دسترسی رکورد؛



تعیین وزن اختصاصی؛



درج فیلد /فیلد فرعی؛



تکرارپذیر کردن فیلد /فیلد فرعی؛



تغییر ترتیب فیلد /فیلد فرعی؛



مشاهده اطالعات کاربرگه؛

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 3.از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:



تغییر کاربرگه؛



درج ثبت؛



خالی کردن کاربرگه؛



کپی اطالعات از کاربرگه در حافظه؛



کپی اطالعات از حافظه در کاربرگه؛



وجود امکان نقطه گذاری خودکار عناصر کتابشناختی در هنگام ورود اطالعات.

-1-6-1
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بهکارگیریکلیهامكاناتصفحهکلیدبرایپرکردنفیلدها 

با استفاده از کلیدهای کمکی ،امکان حرکت از فیلدی به فیلد دیگر و همچنین انجام عملیات بدون استفاده از ماوس در
کاربرگه (صفحه ورود اطالعات) وجود دارد .لیست کلیدهای میانبر مورد استفاده در کاربرگهها به شرح ذیل میباشد:

عملیات

کلید کمکی
Enter

زیر فیلد بعدی

Shift+Enter

زیر فیلد قبلی

Ctrl+Enter

باز کردن جدول ثابت و بانکها
ذخیره رکورد

Ctrl+F2

ذخیره و بستن رکورد

Ctrl+F3

نمایش رکورد

Ctrl+F6

درج ثبت

Ctrl+F9

خالی کردن کاربرگه

Ctrl+Shift+L
Ctrl+Alt+H

اولین رکورد

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 33از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

عملیات
رکورد قبلی
رکورد بعدی

Ctrl+Alt+N

آخرین رکورد

Ctrl+Alt+E

خالی کردن زیرفیلد

Shift+Ctrl+L

کپی رکورد در حافظه

Ctrl+Shift+C

کپی از حافظه در رکورد

Ctrl+Shift+P

نشانه گذاری رکورد

Ctrl+Shift+E

درج عالئم یونیکد

Ctrl+Shift+F
Ctrl+L

خالی کردن فیلد

Shift+Ctrl+N

زیرفیلد جدید

Ctrl+N

فیلد جدید
جابجایی زیرفیلد به باال
جابجایی زیرفیلد به پایین

Shift+Ctrl+Up
Shift+Ctrl+Down
Shift+Up

جابجایی فیلد به باال

Shift+Down

جابجایی فیلد به پایین

تهيه كننده:

310./.0/31

کلید کمکی
Ctrl+Alt+P

نیم فاصله

Shift+Ctrl+2

اتصال ه به واژه

Shift+Ctrl+3

نمایش /عدم نمایش نشانگر

Shift+Ctrl+I

واحد مستندسازی

20.

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 32از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

-2-6-1

20.
310./.0/31

وروداطالعاتدرفیلدها 

در کاربرگههای سیستم انواع روشهای ورود اطالعات وجود دارد که به اختصار در ذیل شرح داده خواهد شد.

-1-2-6-1

فیلدهاینویسهای 

در این نوع فیلدها ،فهرستنویس اطالعات مورد نظر خود را با استفاده از صفحه کلید وارد میکند .کاربر میتواند هر نوع
کاراکتر ،حرف یا عددی را وارد نماید .استفاده از ماوس نیز در صفحه ورود اطالعات برای سهولت حرکت بین فیلدها و انتخاب
آنها امکانپذیر است( .مانند فیلد عنوان )2..2a

-2-2-6-1

فیلدهایسیستمی 

این نوع فیلدها ،مقادیر خود را به طور اتوماتیک توسط سیستم دریافت میکنند و امکان تغییر آنها توسط کاربر وجود ندارد.
فیلدهای سیستمی شامل شناسگر رکورد ( ،)..3شناسگر ویراست ( ،)..3نام فهرستنویس ( ،)03.2aتاریخ فهرستنویسی
( ،)03.2cکد کاربرگه ( )01.2bو  ...میباشد.

-3-2-6-1

وروداطالعاتازجداولثابت 

در اینگونه فیلدها ،به منظور سهولت و ایجاد یکدستی در اطالعات وارد شده ،کاربر اطالعات خود را از جداول ثابت
فراخوانی میکند (مانند فیلد زبان اثر .)3.32a

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 31از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

به منظور ورود اطالعات از جداول ثابت (به عنوان مثال فیلد زبان اثر  )3.32aمراحل زیر را انجام دهید:
 -3نشانگر ماوس را بر روی فیلد زبان اثر قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی و یا
 Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -2کلید

(انتقال از جدول ثابت [ -نام جدول]) را انتخاب کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر  Ctrl+Enterنیز

استفاده کنید)؛
 -1با کلیک روی هر ستون از جدول ،پیشفرض فیلتر جستجو تغییر میکند؛
 -4برای جستجوی اطالعات مورد نظر ،مورد جستجو را وارد کنید؛
 -3دکمه جستجو را انتخاب کنید؛
 -6زبان مورد نظر را با کلیک بر روی

انتخاب کنید؛

 -7پس از انتخاب زبان مورد نظر ،مقدار آن در فیلد زبان اثر فراخوانی میگردد.

نکته :با توجه به ماهیت ذخیرهسازی جداول ثابت ،پس از انتقال مقدار مورد نظر ،متن و یا کد آن در فیلد انتخابی فراخوانی
میگردد.
نکته :در این نوع فیلدها امکان ورود اطالعات از طریق صفحه کلید و تایپ مستقیم وجود ندارد.

-4-2-6-1

وروداطالعاتازبانکهاوپایگاههایدیگر 

در سیستم امکان ایجاد اطالعات انواع مستندات و طرحهای ردهبندی وجود دارد .این اطالعات از طریق ارتباط با بانک
مستندات و یا ردهبندی در فیلدهای مورد نظر فراخوانی میشوند .الزم به ذکر است برای ایجاد یکدستی در مستندات و یا
طرحهای رده بندی ،اطالعات آنها یکبار در سیستم ذخیره شده و به دفعات مورد استفاده قرار میگیرند( .مانند فیلد موضوع )6.6

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 34از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

به منظور ورود اطالعات از پایگاه مستندات موضوع مراحل زیر را انجام دهید:
 -3نشانگر ماوس را بر روی فیلد موضوع قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی و یا
 Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -2کلید

(انتخاب از جدول رکوردهای مستندات) را انتخاب کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر  Ctrl+Enterنیز

استفاده کنید)؛
 -1نظام موضوعی و حوزه مورد نظر را انتخاب کنید؛
 -4مستند مورد نظر را بر اساس فاکتورهای موجود در صفحه ،جستجو و انتخاب کنید؛
 -3با انتخاب هر مستند ،در بخش فوقانی پنجره ،رکورد (های) مرتبط به همراه مستند نشان داده میشود .از لیست
موجود ،رکورد مستند مورد نظر را انتخاب کنید؛
 -6مستند انتخابی در فیلد موضوع فراخوانی میشود.

-3-6-1

تعیینمالكیت 

تعیین مالکیت جهت مدیریت در نمایش ،ویرایش ،جستجوی رکوردها و همچنین هنگام اشاعه اطالعات به کاربران (برای
مثال در جستجو و تازهها) کاربرد دارد.
جهت تعیین مالکیت رکورد ،با استفاده از گزینه اطالعات تخصصی موجود در باالی صفحه مربوط به ایجاد رکورد
(کاربرگه) و مطابق مسیر زیر عمل کنید:
اطالعات تخصصی  اطالعات تکميلی  مالکيت 

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

(انتخاب از ليست مالکيت)

DPL_MAN_CAT

صفحه 33از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

به منظور تعیین مالکیت رکورد مراحل زیر را انجام دهید:
 -3گزینه اطالعات تخصصی را انتخاب کنید؛
 -2گزینه اطالعات تکميلی را انتخاب کنید؛
 -1در فیلد مالکیت ،کلید

را انتخاب کنید؛

 -4با توجه به سطوح دسترسی ،لیست مالکیتهایی که از قبل در سیستم تعریف شدهاند نمایش داده میشود؛
 -3از لیست موجود ،مالکیت مورد نظر را جستجو و انتخاب کنید؛
 -6مالکیت انتخابی ،در فیلد مالکیت فراخوانی میشود.

-4-6-1

تعیینحوزههایدسترسیرکورد 

تعیین حوزه دسترسی در هنگام بازیابی ،ویرایش و حذف رکورد کاربرد دارد .بسته به سطح دسترسی ،رکوردها بازیابی
میشوند و کاربر امکان مشاهده ،حذف و یا ویرایش رکوردها را دارد .یعنی در صورتی که حوزه دسترسی کاربر با حوزه دسترسی
رکورد مطابقت داشته باشد رکورد بازیابی میشود.
جهت تعیین حوزه دسترسی رکورد ،با استفاده از گزینه اطالعات تخصصی موجود در باالی صفحه مربوط به ایجاد رکورد
(کاربرگه) و مطابق مسیر زیر عمل کنید:
اطالعات تخصصی  اطالعات تکمیلی  حوزههای دسترسی

(انتخاب از حوزههای دسترسی)

به منظور تعیین حوزه دسترسی رکورد مراحل زیر را انجام دهید:
 -3گزینه اطالعات تخصصی را انتخاب کنید؛
تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 36از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

 -2گزینه اطالعات تکميلی را انتخاب کنید؛
 -1در فیلد حوزههای دسترسی ،کلید
-4

را انتخاب کنید؛

لیست حوزههای دسترسی که از قبل در سیستم تعریف شدهاند نمایش داده میشود؛

 -3از لیست موجود ،حوزه دسترسی مورد نظر را جستجو و انتخاب کنید؛
 -6حوزه دسترسی انتخابی ،در فیلد حوزههای دسترسی فراخوانی میشود.

-5-6-1

تعیینوزناختصاصی 

میتوان به رکورد مورد نظر وزن خاصی از  .تا  3...داد تا در زمان جستجو ،رکورد مورد نظر در سطح مشخص شده قرار
بگیرد .ب ه عبارت دیگر با تعیین وزن اختصاصی برای یک رکورد ،هنگام نمایش نتایج جستجو ،رکورد در سطح باالتری نمایش
داده میشود .اختصاص وزن به رکورد معموالً برای رکوردهای دارای اهمیت بیشتر استفاده میشود.
جهت تعیین وزن اختصاصی به رکورد ،با استفاده از گزینه اطالعات تخصصی موجود در باالی صفحه مربوط به ایجاد
رکورد (کاربرگه) و مطابق مسیر زیر عمل کنید:
اطالعات تخصصی  اطالعات تکميلی

جهت تعیین وزن اختصاصی مراحل زیر را انجام دهید:
 -3گزینه اطالعات تخصصی را انتخاب کنید؛
 -2گزینه اطالعات تکميلی را انتخاب کنید؛
 -1در فیلد وزن اختصاصی ،عددی را از  .تا  3...بنویسید.
تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 37از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

نکته :هر چه عدد مورد نظر به  3...نزدیکتر باشد ،رکورد هنگام جستجو در رتبه باالتری قرار میگیرد.

عملیاتبررویفیلدها 

-6-6-1
-1-6-6-1

درجفیلد/فیلدفرعی 

برخی از محتویات یک مدرک ممکن است دارای اطالعات و مقادیر متفاوت اما از یک سنخ باشد .در این صورت اطالعات
باید در فیلدهای مشابه وارد و فیلد مورد نظر تکرار شود .تکرارپذیری فیلدها شامل فیلدهای اصلی و فیلدهای فرعی میشود .برای
مثال ،در فیلد شناسه موضوعی ممکن است چند موضوع برای مدرک در نظر گرفته شده باشد .همچنین یک کتاب ممکن است
دارای دو محل نشر و یا ناشر متفاوت باشد.
جهت تکرارپذیر کردن فیلد مورد نظر ،با قرار گرفتن در آن مطابق مسیر زیر گزینه درج فيلد را انتخاب کنید:
(بخش عمليات فيلد)  درج فيلد

جهت تکرارپذیر ساختن فیلد اصلی مراحل زیر را انجام دهید:
 -3نشانگر ماوس را بر روی فیلد اصلی مورد نظر قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی
و یا  Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -2از بخش عملیات فیلد ،گزینه درج فيلد را انتخاب کنید (میتوانید از کلید میانبر  Ctrl+Nنیز استفاده کنید)؛
 -1فیلد اصلی تکرار پذیر میشود.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 38از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

جهت تکرارپذیر ساختن فیلد فرعی مراحل زیر را انجام دهید:
 -3نشانگر ماوس را بر روی فیلد فرعی مورد نظر قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی
و یا  Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -2با استفاده از کلید میانبر  Ctrl+Shift+Nنز میتوانید فیلد فرعی را تکرار کنید؛
 -1فیلد فرعی تکرار پذیر میشود.

نکته :تنها فیلدهایی تکرارپذیر میشوند که ماهیت تکرارپذیری داشته باشند.
نکته :جهت تکرار فیلد اصلی /فرعی ،ابتدا باید مقداری در آن وارد شود تا بتوان آن را تکرار کرد.

-2-6-6-1

حذففیلداصلی/فرعی 

جهت حذف فیلدهای دارای مقدار ،مطابق مسیر زیر گزینه "حذف فیلد" را انتخاب کنید:
(بخش عمليات فيلد)  حذف فيلد

جهت حذف فیلد دارای مقدار مراحل زیر را انجام دهید:
 -3نشانگر ماوس را بر روی فیلد اصلی مورد نظر قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی
و یا  Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -2از بخش عملیات فیلد ،گزینه حذف فيلد را انتخاب کنید (میتوانید از کلید میانبر  Ctrl+Lنیز استفاده کنید)؛
 -1فیلد اصلی دارای مقدار حذف میشود.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 30از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

جهت حذف اطالعات فیلد فرعی دارای مقدار مراحل زیر را انجام دهید:
 -3نشانگر ماوس را بر روی فیلد فرعی مورد نظر قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی
و یا  Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -2با استفاده از کلید میانبر  Shift+Ctrl+Lنیز میتوانید اطالعات فیلد فرعی را حذف کنید؛
 -1اطالعات فیلد فرعی دارای مقدار حذف میشود.

-3-6-6-1

تغییرترتیبفیلدها/فیلدهایفرعی 

بعد از درج فیلد /فیلد فرعی میتوان ترتیب نمایش آنها را تغییر داد.
جهت تغییر ترتیب نمایش فیلد مورد نظر ،با قرار گرفتن در فیلد موردنظر ،مطابق مسیر زیر گزینه "باال بردن فیلد /پایین
بردن فیلد" را انتخاب کنید:
(بخش عمليات فيلد)  باال بردن فيلد /پایين بردن فيلد

جهت تغییر ترتیب نمایش فیلد اصلی مراحل زیر را انجام دهید:
 -3نشانگر ماوس را بر روی فیلد مورد نظر قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی و یا
 Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -2از بخش عملیات فیلد ،گزینه "باال بردن فیلد /پایین بردن فیلد" را انتخاب کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر
 Shift+Upبرای باال بردن و از  Shift+Downبرای پایین بردن فیلد نیز استفاده کنید)؛
 -1فیلد مورد نظر جابهجا میشود.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 2.از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

جهت تغییر ترتیب نمایش فیلد فرعی مراحل زیر را انجام دهید:
 -4نشانگر ماوس را بر روی فیلد مورد نظر قرار دهید (میتوانید از کلید میانبر  Enterبرای حرکت به فیلد بعدی و یا
 Shift+Enterبرای حرکت به فیلد قبلی استفاده کنید)؛
 -3از کلیدهای میانبر  Shift+Ctrl+Upبرای باال بردن فیلد و از  Shift+Ctrl+Downبرای پایین بردن فیلد استفاده
کنید؛
 -6فیلد فرعی مورد نظر جابهجا میشود.

نکته :امکان جابجایی ترتیب نمایش فیلدهای فرعی مرتبط با بانکهای دیگر وجود ندارد.
نکته :تنها امکان جابجایی ترتیب نمایش فیلدها با تگ یکسان وجود دارد .به عنوان مثال نمیتوان فیلد  23.را قبل از فیلد 2..
قرار داد.
نکته :ترتیب نمایش اطالعات فیلدها بر اساس ترتیب تعیین شده در فرمت خروجی نمایش داده میشوند.

عملیاتبررویکاربرگه 

-7-6-1
-1-7-6-1

تغییرکاربرگه 

در سیستم این امکان وجود دارد که کاربر بتواند اطالعات یک رکورد را در قالب کاربرگههای مختلف مشاهده نموده و
ویرایشهای الزم را بر روی فیلدها اعمال کند .در صورتی که فهرستنویس به کاربرگههای دیگری نیز دسترسی داشته باشد
میتواند کاربرگه ورود اطالعات خود را تغییر دهد .در این حالت اطالعات در قالب کاربرگه انتخابی نشان داده میشوند.

نکته :با تغییر کاربرگه ،اطالعات فیلدهایی که در کاربرگه جاری وجود ندارد ،حذف نخواهند شد.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 23از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

-2-7-6-1

20.
310./.0/31

مشاهدهاطالعاتکاربرگه 

جهت مشاهده اطالعات کاربرگه ،گزینه "نمایش رکورد" را از بخش عملیات کاربرگه انتخاب کنید (همچنین میتوانید از
کلیدهای میانبر  Ctrl+F6برای مشاهده رکورد استفاده نمایید) .با انتخاب این گزینه ،اطالعات موجود در کاربرگه رکورد انتخابی،
بر اساس فرمت خروجی تعریف شده نمایش داده میشود.

نکته :جهت نمایش اطالعات رکورد هنگام ایجاد آن ،ابتدا رکورد باید ذخیره شود.
نکته :هنگام نمایش رکورد ،تنها اطالعاتی نشان داده خواهد شد که قبل از ذخیره رکورد ،در فیلدها ورود اطالعات شدهاند.

-3-7-6-1

درجثبت 

این بخش شامل درج مشخصات نسخههای فیزیکی مدارک (شامل شماره ثبت ،شماره نسخه و جلد ،محل نگهداری ،شناسه
بازیابی و )...میباشد.
جهت درج مشخصات نسخههای فیزیکی ،مطابق مسیر زیر گزینه "درج ثبت" را انتخاب کنید:
عمليات (كاربرگه)  درج ثبت

جهت درج ثبت مراحل زیر را انجام دهید:
 -3گزینه "درج ثبت" را از بخش عملیات انتخاب کنید (همچنین میتوانید از کلیدهای میانبر  Ctrl+F0برای مشاهده
رکورد استفاده نمایید)؛

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 22از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

 -2در صفحه سیاهه موجودی کلید ایجاد را انتخاب کنید؛
 -1اطالعات ثبت را در فیلدهای مورد نظر وارد نمایید؛
 -4دکمه ذخيره را انتخاب کنید؛
 -3اطالعات ثبت ذخیره خواهد شد.

نکته :جهت درج ثبت هنگام ایجاد رکورد ،ابتدا رکورد باید ذخیره شود.
نکته :ورود اطالعات شماره ثبت ،نسخه و محل نگهداری اجباری است( .موارد ستارهدار)
نکته :جهت نمایش رکورد در بخش جستجو ،نوع "خط مشی دسترسی" و جهت قابل امانت نمودن مدرک ،نوع "خطمشی
امانتدهی" را از شرایط استفاده مراجعان مشخص کنید.
نکته :جهت آشنایی بیشتر با بخشهای مختلف کاربرگه موجودی و آشنایی با کارکردهای هر یک از آنها به فرایند "موجودی"
مراجعه کنید.

-4-7-6-1

مشاهدهرکوردقبلی/رکوردبعدی/اولینرکورد/آخرینرکورد 

با انتخاب یک ر کورد از جدول تصحیح این امکان وجود دارد که بدون خروج از کاربرگه بتوان رکوردهای بعدی /قبلی و
اولین /آخرین رکورد جدول تصحیح را مشاهده نمود.
جهت مشاهده رکورد قبلی /رکورد بعدی /اولین رکورد /آخرین رکورد مطابق مسیر زیر عمل کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر از جدول
تصحيح 

تهيه كننده:

(ویرایش) عمليات (كاربرگه)  ركورد قبلی /ركورد بعدی /اولين ركورد /آخرین ركورد

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 21از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

جهت مشاهده رکوردهای جدول تصحیح مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد مورد نظر را از جدول تصحیح انتخاب کنید؛
 -2کلید ویرایش را انتخاب کنید؛
 -1با انتخاب کلید ویرایش کاربرگه رکورد مورد نظر باز شده و امکان انجام عملیات بر روی رکورد مورد نظر وجود
دارد؛
 -4از بخش عملیات کاربرگه ،گزینه "رکورد قبلی /رکورد بعدی /اولین رکورد /آخرین رکورد" را انتخاب کنید (میتوانید
از کلیدهای میانبر  Ctrl+Alt+Pبرای رکورد قبلی Ctrl+Alt+N ،برای رکورد بعدی Ctrl+Alt+H ،برای اولین
رکورد و  Ctrl+Alt+Eبرای آخرین رکورد استفاده نمایید)؛
 -3با انتخاب هر کدام از گزینهها ،رکورد مورد نظر فراخوانی شده و امکان ویرایش آن فراهم میشود.

نکته :در صورت انتخاب چند رکورد از جدول تصحیح ،با انتخاب گزینههای رکورد قبلی /رکورد بعدی /اولین رکورد /آخرین
رکورد ،تنها رکوردهای انتخاب شده پیمایش میشوند .اما در صورتی که تنها یک رکورد از جدول تصحیح انتخاب شود ،رکوردها
به ترتیب نمایش در جدول تصحیح قابل پیمایش هستند.

-5-7-6-1

خالیکردنکاربرگه 

درصورتیکه فهرستنویس بنا به دالیلی به اطالعات کاربرگه نیاز نداشته باشد این امکان برای وی وجود دارد تا تمامی
اطالعات کاربرگه را پاک نماید .خالی کردن کاربرگه بیشتر برای حفظ شماره شناسایی رکورد استفاده میشود.
جهت خالی کردن اطالعات کاربرگه ،در داخل کاربرگه مطابق مسیر زیر گزینه "خالی کردن کاربرگه" را انتخاب کنید:
عمليات (كاربرگه)  خالی كردن كاربرگه

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 24از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

جهت خالی کردن کاربرگه مراحل زیر را انجام دهید:
 -3گزینه "خالی کردن کاربرگه" را از بخش عملیات انتخاب کنید (همچنین میتوانید از کلیدهای میانبر Ctrl+Alt+L
برای خالی کردن اطالعات کاربرگه استفاده نمایید)؛
 -2اطالعات وارد شده در فیلدهای کاربرگه پاک میشود.

نکته :فیلدهایی که به صورت پیش فرض و یا سیستمی پر میشوند مانند شناسگر رکورد ،با انتخاب گزینه "خالی کردن رکورد"
پاک نمیشوند.

-6-7-6-1

کپیاطالعاتازکاربرگهدرحافظهوکپیاطالعاتازحافظهدرکاربرگه 

هنگام ورود اطالعات یک مدرک در کاربرگه ،به دلیل تشابه اطالعات فیلدهای آن با مدارک دیگر ،امکان کپی اطالعات
کاربرگه و ذخیره آن در کاربرگه دیگر وجود دارد.
جهت کپی و استفاده از اطالعات رکورد و ذخیر آن در کاربرگه دیگر ،در داخل کاربرگه مطابق مسیر زیر گزینههای"کپی
اطالعات از کاربرگه در حافظه و کپی اطالعات از حافظه در کاربرگه" را انتخاب کنید:
عمليات (كاربرگه)  كپی اطالعات از كاربرگه در حافظه /كپی اطالعات از حافظه در كاربرگه

جهت کپی اطالعات از کاربرگه در حافظه ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -3گزینه "کپی اطالعات از کاربرگه در حافظه" را از بخش عملیات انتخاب کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر
 Ctrl+Shift+Cبرای کپی اطالعات کاربرگه استفاده نمایید)؛
تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 23از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

 -2اطالعات کاربرگه در حافظه ذخیره خواهد شد؛
 -1سپس گزینه "ذخیره رکورد" یا "ذخیره و بستن" را از بخش عملیات انتخاب کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر
 Ctrl+F2برای ذخیره رکورد و یا از  Ctrl+F1برای ذخیره و بستن رکورد استفاده نمایید)؛
 -4رکورد مورد نظر با نمایش پیغام "مدرک با موفقیت ذخیره شد" ذخیره خواهد شد.

جهت کپی اطالعات از حافظه در کاربرگه ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد جدیدی را ایجاد کنید؛
 -2گزینه "کپی اطالعات از حافظه در کاربرگه" را از بخش عملیات انتخاب کنید (میتوانید از کلید میانبر
 Ctrl+Shift+Pبرای کپی اطالعات کاربرگه استفاده نمایید)؛
 -1با تایید پیغام "در صورت کپی اطالعات از حافظه اطالعات قبلی کاربرگه پاک می شود .آیا ادامه می دهید؟"،
اطالعات از حافظه در کاربرگه جدید قرار خواهد گرفت؛
 -4گزینه "ذخیره رکورد" یا "ذخیره و بستن" را از بخش عملیات انتخاب کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر Ctrl+F2
برای ذخیره رکورد و یا از  Ctrl+F1برای ذخیره و بستن رکورد استفاده نمایید)؛
 -3رکورد مورد نظر با نمایش پیغام "مدرک با موفقیت ذخیره شد" ذخیره خواهد شد.

نکته :کپی اطالعات از کاربرگه در حافظه و کپی اطالعات از حافظه در کاربرگه یک فرایند است و یکی بدون دیگری کاربردی
ندارد.
نکته :در صورتی که هنگام انجام فرایند کپی اطالعات از حافظه در کاربرگه ،کاربرگه جدیدی ایجاد نکنید و در یکی از
کاربرگههای موجود این فرایند را انجام دهید اطالعات جدید جایگزین اطالعات قبلی کاربرگه موردنظر میگردد.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 26از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

-7-7-6-1

20.
310./.0/31

نقطهگذاریخودکارعناصرکتابشناختیدرهنگاموروداطالعات(نشانهگذاریرکورد) 


پس از وارد کردن اطالعات در فیلدها امکان درج خودکار عالئم و نشانهها براساس قوانین  ISBDدر سیستم وجود دارد.
نشانهگذاری رکورد ،قواعد نقطهگذاری و فاصلههای الزم میان اجزاء کتابشناختی را بر روی کاربرگه اعمال میکند .به عنوان مثال
عالمت ممیز (  ) /را قبل از نام پدید آور درج میکند.
جهت درج عالئم خودکار ،در داخل کاربرگه مطابق مسیر زیر گزینه "نشانهگذاری رکورد" را انتخاب کنید:
عمليات (كاربرگه)  نشانهگذاری ركورد

جهت نشانهگذاری رکورد ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -3اطالعات مورد نظر خود را در فیلدها وارد کنید؛
 -2گزینه "نشانهگذاری رکورد" را از بخش عملیات انتخاب کنید (میتوانید از کلید میانبر  Ctrl+Shift+Eبرای
نشانهگذاری رکورد استفاده نمایید)؛
 -1پس از نشانهگذاری رکورد ،گزینه "ذخیره رکورد" یا "ذخیره و بستن" را از بخش عملیات انتخاب کنید (میتوانید از
کلیدهای میانبر  Ctrl+F2برای ذخیره رکورد و یا از  Ctrl+F1برای ذخیره و بستن رکورد استفاده نمایید)؛
 -4رکورد مورد نظر با نمایش پیغام "مدرک با موفقیت ذخیره شد" ذخیره خواهد شد.

نکته :نشانهگذاری رکورد تنها یکبار صورت میگیرد.
نکته :نشانهگذاری بر روی فیلدهایی صورت میگیرد که عالئم آن در قسمت مدیریت مارک ،بخش تعریف فیلد مشخص شده
باشد.
تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 27از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

 -7-1موجودی 
موجودی شامل درج مشخصات نسخههای فیزیکی مدارک (شامل شماره ثبت ،شماره نسخه و جلد ،محل نگهداری ،شناسه
بازیابی و…) میباشد.
برای درج موجودی برای یک رکورد ،از صفحه کتابخانه و آرشیو ،فهرستنویسی و نمایهسازی را انتخاب نموده و مطابق
مسیر زیر گزینه "موجودی" را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات)  موجودی

بخش موجودی دارای امکانات زیر میباشد:


ایجاد موجودی برای رکورد؛



ویرایش اطالعات موجودی؛



حذف کاربرگه موجودی؛



مشاهده کاربرگه موجودی؛



ایجاد ثبت به صورت گروهی.

-1-7-1

ایجادموجودیبرایرکورد





امکان ایجاد اطالعات موجودی برای رکورد از این بخش فراهم میشود.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 28از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

برای ایجاد موجودی مطابق مسیر زیر کلید ایجاد را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات)  موجودی 

ایجاد

جهت ایجاد موجودی ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد مورد نظر را بر اساس فاکتورهای موجود در صفحه ،جستجو و انتخاب کنید؛
 -2از بخش عملیات ( ) گزینه موجودی را انتخاب نمایید؛
 -1کلید ایجاد را انتخاب کنید؛
 -4اطالعات ثبت را در فیلدهای مورد نظر وارد نمایید؛
 -3دکمه ذخيره را انتخاب کنید؛
 -6اطالعات ثبت با نمایش پیغام "مدرک جاری با شماره شناسایی  ...ذخیره شد ".ذخیره شده و یک رکورد موجودی
برای آن رکورد کتابشناختی ایجاد میگردد.

نکته :جهت نمایش رکورد در بخش جستجو ،نوع "خط مشی دسترسی" و جهت قابل امانت نمودن مدرک ،نوع "خطمشی
امانتدهی" را از شرایط استفاده مراجعان تعیین کنید.
نکته :ورود اطالعات در فیلدهای «شماره ثبت»« ،نسخه» و «محل نگهداری» اجباری است( .موارد ستارهدار)
نکته :در صورتی که در بخش طرح قفسهبندی ،گزینه ردهبندی انتخاب شود ،با انتخاب کلید كنگره و یا دیویی ،اطالعات رده
رکورد مورد نظر به فیلد «شناسه بازیابی» انتقال داده میشود و دیگر نیازی به ورود شماره ردهبندی به صورت دستی نیست .انتقال

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 20از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

رده به شناسه بازیابی ،جهت شلف خوانی و تهیه گزارش از منابعی که به طور فیزیکی موجود و دارای شماره ثبت هستند مورد
استفاده قرار میگیرد.

-2-7-1

ویرایشاطالعاتموجودی 

جهت ویرایش اطالعات رکوردهای موجودی ایجاد شده ،میتوانید مطابق مسیر زیر کلید ویرایش را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات)  موجودی  انتخاب ركورد موجودی مورد نظر 

(ویرایش)

جهت ویرایش اطالعات رکورد موجودی مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد موجودی مورد نظر را از قسمت سیاهه موجودی انتخاب کنید؛
 -2کلید ویرایش را انتخاب کنید؛
 -1اطالعات را در فیلدهای مورد نظر ویرایش نمایید؛
 -4دکمه ذخيره را انتخاب کنید؛
 -3اطالعات ثبت با نمایش پیغام "مدرک با موفقیت ذخیره شد" ذخیره خواهد شد.

-3-7-1

حذفاطالعاتموجودی 

جهت حذف رکوردهای موجودی ،میتوانید کلید حذف را انتخاب کنید.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 1.از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات)  موجودی  انتخاب ركورد موجودی مورد نظر 

(كليد حذف)

جهت حذف رکورد موجودی مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد موجودی مورد نظر را از بخش سیاهه موجودی انتخاب کنید؛
 -2کلید حذف را انتخاب کنید؛
 -1با تایيد پیغام "آیا رکورد انتخاب شده حذف شود؟" ،رکورد انتخابی در صورتی که کارکرد نداشته باشد از لیست
رکوردهای موجودی حذف خواهد شد.

تكمیلاطالعاتموجودی 

-4-7-1

درصورتیکه فیلدهای مورد نظر برای ورود اطالعات موجودی در فرم پیش فرض (بخش اطالعات ثبت) وجود نداشته باشد،
با استفاده از کاربرگه موجودی امکان وارد کردن اطالعات بیشتری در فیلدها وجود دارد.
برای تکمیل اطالعات کاربرگه موجودی مطابق مسیر زیر کلید كاربرگه را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات)  موجودی  انتخاب ركورد موجودی مورد نظر 

(كاربرگه)

جهت مشاهده اطالعات کاربرگه موجودی مراحل زیر را انجام دهید:
 -3کاربرگه موجودی مورد نظر را انتخاب کنید؛
 -2کلید
تهيه كننده:

کاربرگه را انتخاب کنید؛

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 13از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

 -1کاربرگه مورد نظر باز شده و امکان پر کردن اطالعات فیلدهای مورد نظر و ویرایش آن وجود دارد؛
 -4گزینه "ذخیره رکورد" یا "ذخیره و بستن" را از بخش عملیات انتخاب کنید (میتوانید از کلیدهای میانبر Ctrl+F2
برای ذخیره رکورد و یا از  Ctrl+F1برای ذخیره و بستن رکورد استفاده نمایید)؛
 -3رکورد مورد نظر با نمایش پیغام "مدرک با موفقیت ذخیره شد ".ذخیره خواهد شد.

-5-7-1

ایجادثبتبهصورتگروهی 

با استفاده از این بخش ،می توان همزمان برای چند نسخه ،چند قسمت یا چند جلد از یک مدرک ،اطالعات موجودی درج
نمود.
برای ایجاد موجودی مطابق مسیر زیر کلید ایجاد ثبت به صورت گروهی را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات)  موجودی 

ایجاد ثبت به صورت گروهی

جهت ایجاد ثبت به صورت گروهی ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -3کلید ایجاد ثبت به صورت گروهی را انتخاب کنید؛
 -2اطالعات ثبت را در فیلدهای مورد نظر وارد نمایید؛
 -1دكمه ایجاد را انتخاب کنید؛
 -4اطالعات ثبت با نمایش پیغام مناسبی ذخیره خواهد شد.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 12از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

نکته :ثبت گروهی برای نسخهها ،جلدها و بخشهای متعدد یک مدرک امکانپذیر است.

 -8-1رکوردهایمرتبط 
برخی از مدارک ممکن است از نظر ساختاری ،محتوایی و همچنین نحوه فهرستنویسی با سایر رکوردها مرتبط باشند ،برای
نشان دادن این ارتباط میتوان از گزینه رکوردهای مرتبط استفاده نمود.
برای ایجاد رکوردهای مرتبط ،رکورد مورد نظر را از صفحه کتابخانه و آرشیو ،فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب نموده و
مطابق مسیر زیر گزینه رکوردهای مرتبط را انتخاب کنید:
صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات)  ركوردهای مرتبط

بخش رکوردهای مرتبط دارای این امکانات میباشد:


ایجاد رکوردهای مرتبط



حذف رکوردهای مرتبط

-1-8-1

ایجادرکوردهایمرتبط 

با استفاده از این امکان ،میتوان انواع رکوردهای اطالعاتی را به یکدیگر مرتبط نمود.
برای ایجاد رکورد مرتبط از صفحه جدول رکوردهای مرتبط ،کلید "ایجاد" را انتخاب کنید:

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 11از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

صفحه كتابخانه و آرشيو  سازماندهی  فهرستنویسی و نمایهسازی انتخاب ركورد كتابشناسی مورد نظر 
(بخش عمليات) ركوردهای مرتبط 

(جدید)

جهت ایجاد رکوردهای مرتبط ،مراحل زیر را انجام دهید:
 -3با انتخاب گزینه جدید ،لیستی از رکوردها در جدول تصحیح نمایش داده می شود؛
 -2رکورد مورد نظر را بر اساس فاکتورهای موجود در صفحه ،جستجو کنید؛
را انتخاب کنید؛

 -1پس از یافتن رکورد ،کلید

 -4با انتخاب رکورد مورد نظر ،آن رکورد به لیست رکوردهای مرتبط افزوده میشود.

نکته :با پیشفرض نمودن ارتباط دو طرفه (انتخاب گزینه دوطرفه) ،ارتباط بین دو رکورد به صورت دو طرفه برقرار میشود.

-2-8-1

حذفرکوردهایمرتبط 

جهت حذف نمودن رکوردهای مرتبط ،آن را انتخاب نموده و مطابق مسیر زیر کلید "حذف" را انتخاب کنید:

ركوردهای مرتبط 

(حذف)

جهت حذف رکورد مراحل زیر را انجام دهید:
 -3رکورد مورد نظر را بر اساس فاکتورهای موجود در صفحه ،جستجو و انتخاب کنید؛
 -2کلید حذف را انتخاب کنید؛

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 14از 13

نرم افزار جامع یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

راهنمای راهبری فرایند :فهرستنویسی و نمایهسازی

تاریخ:

20.
310./.0/31

 -1با تایید پیغام دریافتی ،رکورد انتخابی از لیست رکوردهای مرتبط حذف خواهد شد.

تهيه كننده:

واحد مستندسازی

كد:

DPL_MAN_CAT

صفحه 13از 13

