
 
 

  

  
 نفيسه دهقانپور

 کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه صنعتی اصفهان
E-mail:  

  
 چکيده 
مي اســت                 در ایــن بيـن کتابــدار مــی توانـد بــا       . دسترسی به اطالعاتی جامع و دقيق در کوتاهترین زمان ممکن موضوع مه

از . استفاده از مهارت ، دانش و تجربه خود کاربران را به بهترین وجه راهنمایی کند و در رسيدن به اهدافشان یاری رسـاند                                   
جمله منابع ارزشمند در فرآیند پژوهش نشریات ادواری است که بــه دليـل ارزش اطالعــاتی و روزآمـد بــودن محتـوا همــواره                            

بانک اطالعاتی نمایه ابزاری است کــه امکـان انتقــال اطالعــات را ازطریــق     . مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده و هست   
نمایــه نــرم افــزاری اســت کـه موسـسۀ           . دسترسی به فهرست مقاالت فارسی همراه با متن کامل آنهـا فـراهم مـی کنـد                        

فرهنگی و اطالع رسانی نمایه با حمایت دبيرخانۀ هيأت امنای کتابخانــه هـای عمومـی کشــور در آن بــه گــردآوری و نمایــه                         
فرهنگی پرداخته و با انتشار نسخه چاپی و الکترونيکــی مجلــه نمایـه و ایجـاد                 -سازی مقاالت روزنامه ها و نشریات علمی    

در این مقاله ابتدا با قابليتها و کاستيهای این برنامه آشـنا شـده و                    . شبکۀ فعال سعی در مرتفع کردن نيازهای کاربران دارد              
 .سپس پيشنهاداتی در راستای عملکرد بهتر برنامه ارائه خواهد شد

 بانک اطالعاتی نمایه ، پايگاه اطالعاتي، بازيابي اطالعات، نشريات :ها آليدواژه
  
 مقدمه  

فرهنگـی    -دبيرخانۀ هيأت امنای کتابخانه های عمومی کشور با جمع آوری و پردازش مقاالت روزنامه ها و نشریات علمـی                           
و انتشار نسخۀ چاپی و الکترونيکی مجلۀ نمایه و با ایجــاد شــبکه ای فعــال ، بخــش عمــده ای از نيازهــای روزنامــه نگــاران                                  

 . فرهنگی را در یافتن منابع اطالعاتی مورد نظر تحقق بخشيده است  -،پژوهشگران و نهادهای علمی
فرهنگی به ذخيره و نشر اطالعات می پـردازد و دارای                -بر نشریات جاری علمی       ) کتابشناختی(نمایه با نگرشی تخصصی       

 :اهداف زیر است 
 اطالع رسانی در جهت تحقق فعاليتهای پژوهشی و برنامه ریزی  ●
 فرهنگی -انتشار فهرستهای موضوعی از نشریات علمی  ●
  

ساس                                  نشریات علمی و فرهنگی در نمایه بر حسب ترکيبی از تقسيم گسترده موضــوعی و روش الفبــائی درون آن و بــر ا
حــال بــه تفصيــل بــه شـرح وتوصــيف نسخـه چـاپی و                 )از کل به جزء       . (طرح طبقه بندی دهدهی دیوئی تنظيم شده است           

 :الکترونيکی نمایه می پردازیم 
 

 نسخه چاپی
که جمع آوری و پردازش مقاالت مندرج در روزنامه ها و نشریـات علمــی و فرهنگــی                          ١٣٧٠شکل چاپی مجلۀ نمایه از سال         

 .را مورد توجه قرار داد ، فصل مشترکی بين محتوای مطبوعات و علوم اطالع رسانی پدید آورد
این نشریه که به صورت ماهانه چاپ می شود ، نحوۀ ورود و جستجو در اطالعات هر شماره را با راهنمای بازیابی ابتـدای                                    

 :هر بخش مشخص کرده است 

 شماره دوم دوره هفتم

١٣٨٦ تير١٧: تاريخ انتشار اين مقاله  

 قابليتها و کاستيها: بررسی بانک اطالعاتی نمایه 
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 راهنمای موضوعی مقاله ها بر اساس رده بندی دیوئی و شمارۀ مقاله   ●
 راهنمای موضوعی مقاله ها به ترتيب الفبا و شمارۀ مقاله   ●
 نمایۀ موضوعی مقاله ها  ●
 نمایۀ نقد آثار  ●
 نمایۀ گفتگو  ●
 نمایۀ پدیدآورندگان مقاالت ،گفتگوها و نقد آثار  ●
 راهنمای مجله ها و روزنامه های همان ماه  ●
  

در واقع نسخۀ چاپی به عنوان یک منبع مرجع ردیـف دوم عمــل کــرده و آدرس نشریـات حــاوی مقــاالت را بــه صــورت دقيـق                                  
 .محققان می توانند با پر کردن فرم درخواست ، مقالۀ مورد نظر خود را با پرداخت هزینۀ آن دریافت کنند. نشان می دهد

  
 نسخه الکترونيکی 

بــرای انتقـال اطالعـات از روی کاغــذ بــه لوحهــای فشــرده                 ١٩٨٠با توليد و انتشار نسل اول لوحهای فشرده در اواخــر دهــۀ                    
لــوح . این گرایش معلول قابليتهای بی چون و چرای فناوری جدید بـر روشـهای چــاپی اسـت                          . گرایش روزافزونی وجود دارد     

مقالـه ، گــزارش ، نقــد و بررســی و              ٦٠٠٠فشرده نمایه بر پایه چنين فناوری استوار است و در هــر شــماره ماهانـه حــدود                         
 .صفحه در قطع رحلی می باشد ٢٥٠٠٠گفتگو معال 

 ٦٠٠٠٠٠صـفحه قطـع رحلــی برابـر بـا          ٣٠٠٠٠٠حاصل ضبط دیجيتالی نشریات ادواری لوح فشردۀ نمایه در هرســال حــدود          
 .صفحه قطع وزیری ، قابل جستجو در اقالم مقاله شناسی پدیدآورنده ، موضوع ، عنوان مقاله و نشریه است

صفحه ای کامًال روزآمد برابر است که اگر سرعت و دقت بازیابی مندرجات نسخه            ٢٠٠جلد کتاب    ٣٠٠٠این تعداد صفحه با     
الکترونيکی و تفاوت آن را با نسخه چاپی در نظر آوریم عمًال بر توانایيهای کتابخانه هــا و مراکـز تحقيــق و پـژوهش و اطـالع                                              

با این اوصاف لوح فشرده نمایه کتابخانه ای اسـت کــه هـر مــاه منتشــر شــده و بـه                   . رسانی به طور چشمگيری می افزاید      
 .مثابۀ حافظۀ جمعی مطبوعات تلقی می شود

بــه بــازار آمـد کــه امکـان         ١٣٧٦اوليـن لـوح در اواخــر سـال             . مجله نمایه آغاز به کــار کــرد        ٢٩این سيستم مکانيزه از شمارۀ          
شـد، کتابخانـه هــا و          در ابتدا که برنامه بدون قفـل ســخت افــزاری ارائــه مـی                . دسترسی به متن مقاالت را فراهم می کرد           

مراکز علمی و تحقيقاتی می توانستند آن را تکثير و اســتفاده کننــد، امـا از آنجـا کـه بایــد منـافع تهيــه کننــدگان ایــن بانـک                                       
به بعد این برنامـه دارای        ) ١٣٧٨ابتدای سال    (٨٥اطالعاتی همچون سایر نرم افزارهای رایانه ای تأمين می شد از شماره                      

 .قفل سخت افزاری شد و نوع برنامه نيز تغيير کرد و با امکانات بيشتری طراحی شد
 : با ورود به برنامۀ نمایه قسمتهای زیر قابل مشاهده است 

 فهرست   ●
آغـاز شــده اسـت و چهـار پــارامتر عنــوان ،            ١٣٧٧فــروردین    ٧٣فهرست مجالت نمایه به ترتيب تاریخ انتشار از نمایۀ شمارۀ                 

موضوع ، پدیدآورنده و نشریه قابل جستجو هستند که همگی این فهرستها به صورت الفبائی حرف به حرف تنظيـم شـده                                  
اطالعات کتابشناختی هر مقاله شامل عنوان مقاله ، عنوان مجله ، شمارۀ مجله ، تاریخ نشر و شمارۀ صــفحه مجلــه                         . اند

بر روی هر یک از عناوین مقاالت که کليک شود متن کامل آن ظاهر خواهد شد که به راحتی قابـل ذخــيره یــا چــاپ                                     . است  
 . شدن است
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 جستجو  ●

ضــمن اینکــه بــا    . فيلــدهای ایــن قسمــت عــالوه بــر پارامترهــای موجــود در فهرســت ، امکــان جستجــو در متــن را نــيز دارد             
 .عملگرهای بولين امکان کنترل بر روی محدودۀ جستجو وجود دارد

  
 راهنمای نشریات  ●

از ليست الفبائی نشریات در این قسمت هر موردی که انتخاب شود اطالعاتی راجع به نشریه به ما مــی دهدکــه عبارتنــد        
 :از

صاحب امتياز ، مدیر مسؤول ، سر دبــير ، تلفــن ، نمــابر ، نشــانی و زمينـۀ فعاليـت نشریـه کــه بـرای مکاتبــه بـا نشریـات و                         
 .برقراری اشتراک بسيار کمک کننده است
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 تنظيمات نصب  ●

در این قسمت ليست شماره های نصب شده همراه با ســه قسمــت نصـب شــماره جدیـد ، حـذف شــماره منتخــب و بـاز                                  
 .سازی فایلها دیده می شود

  
 راهنما  ●

 .راهنمایی کلی برای استفاده از برنامه به شکل توضيح عالئم به کار رفته است 
  

 قابليتهای بانک نمایه 
بهترین استفاده ای که این بانک دارد این است که باعث جلوگيری از اشـغال فضــا توســط نشریــات بـی شــماری مــی                                 ) ١ 

 .شود که در عصر انفجار اطالعات روز به روز در حال افزایش هستند و کتابداران با مشکل نگهداری و حفاظت آنها مواجهند
 .باعث تسریع در بازیابی مقاالت از طریق شناسه های مختلف می شود) ٢
 .چاپ متن مقاالت و یا ذخيرۀ آن روی دیسکت و یا لوح فشرده و قابليت انتقال رایانه ای از محسنات آن است) ٣
 امکانپذیر  دستيابی به جدید ترین اطالعات مرتبط در رشته های مختلف را ) ۴
 .می کند 
 .مشکل ارتباط و مکاتبه با نشریات از طریق قسمت راهنمای نشریات به راحتی برطرف می شود) ۵

 
 کاستيهای بانک نمایه

 .همۀ نشریات داخل کشور را در بر نمی گيرد) ١ 
 .امکان چاپ یک قسمت خاص از صفحه وجود ندارد) ٢
جستجو از طریق موضوعات کاری مشکل است، زیرا اکثر افراد نمی دانند که هر کليد واژه ای نمــی توانـد موضــوع قـرار                          ) ٣

 .گيرد و در این قسمت از ارجاع هم استفاده نشده است 
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در قسمت چاپ مقاالت هم به دليل اسکن شدن تصاویر امکان دخل و تصرف و تغيير خطوط در متن وجــود نــدارد و چـاپ                         ) ۴
 .متن به یک صورت انجام می پذیرد

انتخاب همزمان چند شماره از لوحهاي فشرده امکانپذیر نيست و از طرفی فعال و یا غير فعال کــردن تـک تــک لوحهــاي                                       ) ۵
 .فشرده وقت زیادی تلف می کند

در حين انجام جستجو اگر کاربر بخواهد از ادامۀ کار انصراف دهد ممکن نيست، بلکه باید صبر کند تـا عمليــات جستجــو                                 ) ۶
 ) .این اشکال در دو فهرست عنوان و پدیدآور ملموستر است. ( به طور کامل انجام شود

هر چند ظاهرًا امکان چاپ عناوین و نویسندگان مقاالت در نظر گرفته شده ، اما در هيچ کجای برنامــه اشــاره ای بـه آن                                         ) ٧
مۀ مشخصــات کتابشنــاختی آن بــه                . (نشده است   حتی می توان ليست مقاالت بازیابی شده در موضوعی خــاص را بـا ه

 ). راحتی ذخيره و یا چاپ کرد
 :به عنوان نمونه به چند مورد از آنها می پردازیم . اشکاالت فنی برنامه نيز بعد دیگری از مسأله است ) ٨
  
استفاده شود، ابتدا بایـد هـر یــک از لوحهـاي فشــرده را             ) server/client(سرویس گيرنده    / اگر از حالت سرویس دهنده         ●

روی کامپيوتر سرویس دهنده ذخيره و سپس تک تک آنها را جداگانه روی سرویس گيرنده ها نصب کــرد و ایـن کـار موجـب                                     
 .اشغال حجم زیادی از حافظه در هر دو محل می شود

شود که در مواردیکه دور از دسترس   Log inکامپيوتر سرویس دهنده برای پاسخگویی به سرویس گيرنده ها حتمًا باید  ●
 .باشد و مسائلی چون قطعی برق به وجود آید برای سرویس گيرنده ها مشکل ایجاد خواهد شد 

البتـه راهکــار   . (پنهان مــی شـود ) task bar(برنامۀ نمایه که باز می شود تمامی صفحه را اشغال می کند و نوار وظيفه   ●
 ) .برای ظاهر کردن آن وجود دارد اما عمًال کار را با مشکل مواجه می کند

  
 پيشنهادات

 ترویجی در ليست مجالت نمایه  -پژوهشی وعلمی -وارد کردن تمامی نشریات با درجۀ علمی ) ١ 
 ...قرار دادن راهنمائيهای بيشتر در مورد نحوۀ جستجو ، چاپ و) ٢
 دقت بيشتر در ورود تاریخ نشر مجالت ) ٣
برای انجام این عمــل ناچـاریم از محيـط              ( گذاشتن امکان ساخت پوشه در برنامۀ نمایه برای ریختن نتایج جستجو در آن                       ) ۴

 ) .نمایه خارج شویم
 قرار دادن امکان ذخيرۀ عناوین مقاالت منتخب) ۵
به طور پيش فرض خود برنامه ، فایلها را بــا شــمارۀ              ( امکان گذاشتن اسم دلخواه بر روی فایلها در هنگام ذخيره سازی                   ) ۶

 ). نمایه ذخيره می کند
 

 نتيجه گيری
 .با توجه به مسائل و مشکالتی که در بخش نشریات کتابخانه ها وجود دارد اهميت این بانک اطالعاتی مشخص ميشود 

نمایه رسانه ای مناسب برای نگهداری مقاالت نشریــات اسـت کــه کتابخانـه هـا مـی تواننـد از آن چــه بـه صـورت متنهــای                                    
 .استفاده کنند) بازیابی مقاله در شمارۀ خاصی از نشریه( مقاالت درخواستی و چه به صورت خدمات ارجاعی 

 .می رسند از طرفی در وقت کاربران صرفه جوئی شده و خيلی راحتتر و سریعتر به نتيجه 
در داخل کشور عالوه بر بانک اطالعاتی نمایه در حـوزۀ فهرسـتنویسی و نمایـه ســازی نشریــات ادواری سـایر سـازمانها و                                 

 :به عنوان مثال می توان به سازمانهای زیر اشاره کرد . دانشگاهها نيز تا حدودی کار کرده اند
   
 ) www.irandoc.ac.ir(مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران   ●
 ) www.srlst.com(کتابخانۀ منطقه ای علوم و تکنولوژی دانشگاه شيراز   ●
 ) www.magiran.com(از شرکت نرم افزاری آفتاب ) magiran(سایت مگيران  ●
 ) www.majlislib.com(سایت کتابخانه مجلس شورای اسالمی   ●
 )www.sid.ir(مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی   ●
  
 .و دهها نمونۀ دیگر که در این جا مجالی برای پرداختن به آنها نيست و هر یک تحقيق و تفحصی جداگانه طلب می کند 

غرض آنکه یک کتابدار بایستی به تمامی راهکارهای پاسخگویی به مراجعين خود واقف باشد و بسته بـه نــوع درخواســت                               
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 .مراجعه کننده پاسخی جامع و مانع ارائه کند 
البته بدیهی است که اگر کار بر روی نشریات ادواری به صورت متمرکز و توسط یک نهاد انجـام شــود در بسيــاری از هزینـه                         

 .ها صرفه جویی شده ، از دوباره کاری جلوگيری می شود و از همه مهمتر کاربران دچار سردرگمی نخواهند شد
سـایتها ،     ( نکتۀ بسيار مهمی که باید به آن توجه داشت این است که پدیدآورندگان نبایــد بــا ایجــاد هــر یــک از ایــن منـابع                                      

آن را به حال خود رها کنند، بلکه باید با نظرخواهــی از کــاربران و اســتفاده از تکنولوژیهــای برتـر در                               ...) بانکهای اطالعاتی و     
 . برنامه های خود کوشا باشند ارتقاء 

  
 فهرست منآبع و مآخذ

بانک اطالعات متـن مقــاالت نشریــات ادواری         ) لوح فشردۀ نمایه    ( ارزیابی بانک اطالعاتی نمایه     . " رنجبری ،صفر علی    . ١ 
  . ٣٣-٣٠):٨٢پایيز و زمستان (علوم اطالع رسانی ". فارسی

 .١٠ -٦) :٧٥بهار (فصلنامه پيام کتابخانه ". با مجلۀ نمایه از نسخۀ چاپی تا شبکۀ اطالع رسانی. " معين فر ، مهدی . ٢
 ).١٣٨٤اسفند ( ١٧٦شماره .نمایه . ٣
۴  .www.namaye.net 
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