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چڪیده
هدف :ارائه مدل مدیریت مکانی تجهیزات و اموال با استفاده از
سامانهاطالعاتجغرافیایی(جیآیاس)برایمدیریتمکانیتجهیزات
و اموالکتابخانهها و مراکز اسناد در سطحطبقات ساختامن.
روش/رویکرد پژوهش :برای گردآوری دادهها از روش پیامیشی-
توصیفی و برای پیادهسازی و ورود دادهها به نرمافزار آرکجیآیاس و
نیزتحلیلدادههاومنایشنتایجبرروینقشههایطبقاتکتابخانه،از
روشطراحیسامانهاستفادهشد.
یافت هها:مكاناموالوتجهیزاتباجستجودرپایگاهاطالعاتمکانی
ایجادشده،برروینقشهطبقاتکتابخانهومرکزاسناددرسطحطبقه
و بخش قابل مشاهده است .مدل پیشنهادی مدیریت مکانی اموال
و تجهیزات کتابخانه و مرکز اسناد با استفاده از جیآیاس ،براساس
واقعیتاجراییمراحلمختلفپژوهش،ترسیمشد.
نتیجهگیری :استفاده از جیآیاس ،بهویژه در مراکز اسناد که تعدد و
تنوع بیشرتی در بخشها و تجهیزات دارند ،کاربرد بیشرتی دارد .این
مدل عالوه بر سهولت مدیریت اموال ،به طراحی فضاهای ساختامن
کمک میکند .میتوان با ادغام جیآیاس و فناوریهای دیگری که
دارایقابلیتردیابیاقالمهستندمانندفرکانسرادیوییشناسایی،به
نتایجسودمندیدستیافت.
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سامانه اطالعات جغرافیایی ،مدیریت مکانی اموال و تجهیزات ،الگوها (پژوهش)،
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
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دریافت 1392/05/16 :پذیرش1392/05/30:

مقدمه

.1استادیارپژوهشگاهعلوموفناوریاطالعات
ایران(ایرانداک)(نویسندهمسئول)
pournaghi@irandoc.ac.ir
 .2دانشیار گروه علم اطالعات و دانششناسی،
دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقاتتهران
f.babalhavaeji@gmail.com
3. Online system
)4. Geographical Information System (GIS
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مديريت اموال و تجهيزات ،بهویژه در ساختمانهاي بزرگ و چند طبقه ،از دغدغههاي اصلي
سازمانهابهشمارمیآید.اينامردرمراکزاسنادوکتابخانههانیزاهمیتدارد.جابجاييهايمکاني
تجهيزات آرشيوها و کتابخانهها براي تجهيز فضاها و يا ترکيببندي مجدد فضاها سبب ميشود
تا مديريت اين اموال گاهي با مشکل مواجه شود .در برخي مراکز اسناد مشاهده ميشود که
سياهههاي موجود با موجودی بخشها همخوان نیست .بهروزرساني این سیاههها نيز بهصورت
دستي و توسط مدير اموال سازمان انجام ميشود .اين مسئله در جابجاييهاي مکرر ،بهویژه در
زمان تغییر مدیران و مسئوالن اموال کتابخانه و يا آرشيو ،بيشتر نمود مییابد .در اين میان ،ممکن
است بسياري از اقالم در فضاها و مکانهاي متروک قرار گيرند ،مدتها استفاده نشوند ،آسيب
ببينند ،و يا مفقود شوند؛ وجود این نارساییها ،هزينههايی را بر سازمان تحمیل خواهد کرد.
راه مناسب مديريت مکاني اموال و تجهيزات موجود و شناخت چگونگی قرار گرفتن
هریک از آنها در ساختمان کتابخانه و يا آرشيو ،تصویری کردن اطالعات اموال و تجهيزات
کتابخانه از طريق ترسيم "نقشه" است .ساخت نقشهها و ارتباط آن با فهرست اموال سامانههاي
برخط 3و يکپارچه نياز به اجراي سازوکار پردازش پويا دارد .نقشهها بايد بهسرعت به جستجوها
پاسخ دهند .سامانههاي مديريت اموال فعلي ،توانايي ايجاد يکپارچگي میان نقشه و جستجوي
فهرست اموال را ندارند .برنامهنويسي رایانهاي ممکن است تا حدودی مؤثر باشد ،اما پيچيده
و پرهزينه است .بهنظر ميرسد راهحل مناسب فناوري سامانه اطالعات جغرافيايي 4باشد.
نرمافزارهاي مديريت اموال که در حال حاضر یکی از آنها در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
دانشگاه تهران استفاده ميشود نیز فاقد کارايي الزم برای مشاهده مکان تجهيزات هستند.
سامانه اطالعات جغرافيايي یا سامانه اطالعات مکاني (جيآياس) ،ابزاري رایانهمحور
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مدیریت مکانی اموال و تجهیزات با
استفاده از جیآیاس ...

است که براي گردآوري ،ذخيره ،تحليل ،و نمايش دادههاي مکاني و گرافيکي استفاده ميشود
(سازمان ملل ،2000 ،1ص  .)121بهطور کلي ،اين دادهها ماهيت جغرافيايي-مکاني دارند.
سامانه اطالعات مکاني ميتواند دادههاي جغرافيايي -مکاني را با ساير دادههاي توصيفي يا
آماري ادغام کند .این سامانهها رایگان هستند و روزبهروز دسترسپذيرتر ميشوند (بيشاپ،
مندل ،و مککلور ،2011 ،2ص .)15
سامانه اطالعات مکاني بهعنوان ابزاري براي نمايش گرافيکي دادههاي پژوهشهای علم
اطالعاتودانششناسيمعرفيشدهاست.ايندادههاميتوانندشاملاطالعاتجمعيتشناختي
کاربران کتابخانهها و مراکز اسناد براي اهداف طراحي آسانتر اين مراکز (کالرک1995،3؛ کونتز،4
1996؛ آدکينز و استارجز2004 ،5؛ زيا ،2004b ،2004a ،6؛ پريزر و وانگ2006 ،7؛ هرتل
و اسپراگو2007 ،8؛ مندل)2010 ،9؛ يا دادههاي مورد استفاده در داخل کتابخانه (زيا2004b ،10
 ،،2004a؛ مندل )2010 ،11باشند در اين مورد ،سامانه اطالعات مکاني توانايي همپوشاني
دادههاي مورد استفاده در نماي طبقات مختلف کتابخانهها ،مراکز اسناد و موزهها را دارد .از
جيآياس بهعنوان ابزاري براي اندازهگيري و تجزيه و تحليل خدمات کتابخانه نيز استفاده
ميشود (بيشاپ و مندل ،2010 ،12ص  .)538حتي مطالبي در زمينه پيادهسازي جيآياس برای
استفاده از منابع جغرافيايي در کتابخانهها نوشته شده است (دانلي2010 ،13؛ آبرچ 14و همکاران،
ش نیز
2008؛ آفموث2006 ،15؛ هوسر2006 ،16؛ الرزگارد2005 ،17؛ کووال .)2002 ،18چند پژوه 
در زمینه بازنمايي و مديريت مکاني منابع (کتاب ،نشريه ،و سند) در کتابخان هها و مراکز آرشيوي
انجام شده است (فادکه2006 ،19؛ زيا ،)2005 ،اما تاکنون پژوهشي درباره مديريت مکاني اموال
و تجهيزات کتابخانهها و مراکز اسناد انجام نشده است .بنابراین ،در اين پژوهش از سویی تأکيد
يآياس در مديريت مکاني مجموعه اموال و تجهيزات در کتابخانه و
اصلي بر بهکارگيري ج 
مراکز اسناد است و از سوی دیگر ،نمايش مکان فيزيکي اموال و تجهيزات کتابخانه بر روي نقشه
کتابخانهو امکانجستجوی آنهاست.
در اين زمينه ،زيا ( )2004aبا هدف ارزيابي رفتار خوانندگان کتابخانه در بيرون کشيدن
کتابها از قفسهها از فناوري جيآياس بهعنوان ابزار تحليلي براي بررسي ارتباط ارتفاع
قفسهها و رفتار خوانندگان کتابخانه مککيمي در دانشگاه کلگري 20استفاده کرد .اين ابزار
شامل يک پايگاه داده برای ذخيره اطالعات استفاده از کتاب و تعدادی نقشههاي جيآياس
براي نمايش قفسهها بود .همچنين ،زيا ( )2005با استفاده از فناوري جيآياس ،به شناسايي
مشکل شايع کاربران ،يعني پيدا کردن مکان اقالم کتابخانهاي (مانند كتابها و نشريات)،
در بسياري از کتابخانههاي دانشگاهي پرداخته و ايده استفاده از این فناوري براي ساخت
سامانهاي که بتواند مکان اقالم کتابخانه را به مراجعان نشان دهد در دانشگاهي مفروض
پيشنهاد داده است.

1. United Nations
2. Bishop, Mandel, & McClure
3. Clark
4. Koontz
5. Adkins & Sturges
6. Xia
7. Preiser & Wang
8. Hertel & Sprague
9. Mandel
10. Xia
11. Mandel
12. Bishop & Mandel
13. Donnelly
14. Abresch
15. Aufmuth
16 . Houser
17 . Larsgaard
18. Kowal
19. Phadke
20. Calgary
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پورنقی ( )1392با هدف بهکارگیری جیآیاس در مدیریت مجموعه منابع کتابخانه
(وجین نظاممند ،مجموعهسازی ،و بازنمایی میزان امانت منابع) بهروش پیمایشی -توصیفی و
روش طراحی سامانه در ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نشان داد در هنگام جستجو
در سامانه اطالعات مکانی ایجادشده ،میزان امانت منابع هر قفسه خاص بر روی نقشه ساختمان
و تاالر مورد نظر مشاهده میشود .در نهایت ،مدل پیشنهادی مدیریت مجموعه منابع کتابخانه با
استفاده از جیآیاس و براساس واقعیت اجرایی مراحل مختلف پژوهش ترسیم شد.
پورنقی و همکاران ( )1392همچنين با استفاده از طراحي جیآیاس به بازنمايی مکانی
مجموعه منابع کتابخانه در سطح قفسه کتاب پرداختند و نشان دادند با جستجوی منابع در سامانه
ايجادشده مکان منبع جستجوشده بر روی نقشه طبقات کتابخانه در سطح طبقه ،بخش ،و قفسه
قابل مشاهده است.

روش پژوهش

برای گردآوري دادهها از روش پيمايشي واز طريق مشاهده کل طبقات و تجهیزات و براي
پيادهسازي و ورود اطالعات به نرمافزار آرکجيآياس 1ويرايش  9/3استفاده شد .همچنين
تحليل دادهها و نمايش نتايج بر روي نقشههاي طبقات کتابخانه از روش طراحي سامانه انجام
شد .در نهايت ،براساس واقعيت اجرايي ،مدل پيشنهادي طراحي گرديد.

گامهای اجرایی و مدل پیشنهادی برگرفته از آن
الف .گامهای اجرایی

برای تعیین چگونگی کاربرد جيآياس در مديريت اموال و تجهيزات کتابخانه مرکزي و
مرکز اسناد دانشگاه تهران و امکان جستجوي مکاني اموال و تجهيزات ،در سطح طبقات
ساختمان کتابخانه 5 ،مرحله انجام گرفت:

 .1گردآوری دادهها:

گردآوري دادهها شامل دادههاي توصيفي (اطالعات مربوط به اموال و تجهيزات) و
دادههاي مکاني (نقش ه طبقات ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد و تجهيزات هر طبقه) است.

 .2آمادهسازی دادهها برای ورود به نرمافزار آرکجیآیاس

1. ArcGIS
2. JPEG
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آمادهسازي شامل دو فرايند است:
الف .آمادهسازي دادههاي مکاني
الف .1 -تهیه نقشه ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد شامل:
 مطابقت تصوير پالن طبقات کتابخانه و مرکز اسناد (که با فرمت جيپگ 2بوده است)با واقعيت موجود و اصالح و بهروزرساني آن؛
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 ترسيم نقشه اصالحشده پالن طبقات کتابخانه و مرکز اسناد در نرمافزار اتوکد بهمنظورتبديل دادههاي رستري 1به دادههاي برداري2؛
 ايجاد اليههاي مختلف از نقشه پالن طبقات کتابخانه و مرکز اسناد در نرمافزار اتوکد (شاملاليه بخشها ،اليه طبقات ،اليه قفسهها ،و اليه ساير اموال و تجهيزات مانند ميز و صندلي)؛
 کدگذاري اطالعات مکاني (مانند قفسهها ،ميزها ،صندليها ،و کامپيوترها) بر روياليههاي مربوط.
الف .2 -طراحی تجهيزات کتابخانه و مرکز اسناد شامل:
 طراحي تجهيزات با نمادهاي متناسب در نرمافزار اتوکد و در مکان درست آن برروي نقشه پالن طبقات کتابخانه؛
 ايجاد اليههاي مختلف تجهيزات در نرمافزار اتوکد (اليه قفسهها ،ميزها ،و ساير مبلمان)؛ کدگذاري تجهيزات مختلف در هر اليه (مانند قفسهها).تصويرهاي  1و  2نمونهاي از نقشههاي پالن طبقات مختلف کتابخانه و مرکز اسناد و
تجهيزات مربوط به هر قسمت است .این نقشه در نرمافزار اتوکد ترسيم شده و آماده ورود
به نرمافزار آرکجيآياس است.

تصویر  .1پالن ساختامن و تجهیزات طبقه همکف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

 .1دادههای رسرتی در یک ماتریس
دوبُعدی از سلولهای شبکه یکنواخت
(پیکسل) ذخیره میشود .متامی عکسها با
هر فرمتی خطی است .ویژگی مشرتک این
عکسها تهیه آنها از اطالعات پیکسل به
پیکسل است .دادهها در قالب بایتهای
اطالعاتی شامل اطالعاتی مانند رنگ و
موقعیت پیکسل در چارچوب عکس
هستند.خروجینرمافزارهایرایجگرافیکی
مثل فتوشاپ همیشه خطی است و با
بزرگکردن عکسها شفافیت خود را از
دست میدهد و به قول معروف پدیده
پیکسلپیکسل(شکستگیدرلبهها)
اتفاقمیافتد.
 .2دادههای برداری ویژگیهای جغرافیایی
را بهوسیله مجموعهای از مختصات نشان
میدهند .در این فرمت ،تصاویر گرافیکی
بهصورت اسکی تعریف میشوند بهطور
مثال ،نقطه با مختصات ( )X, Yو خط با
دو نقطه تعریف میشود .اطالعات مربوط
به رنگ و ضخامت و جز آن هم به این
اطالعات ریاضی اضافه میشود .خروجی
نرمافزارهایی مانند  Corelو Autocad
و مانند آن ،فایلهای برداری هستند .هر
گ شوند ،پیکسل پیکسل
چه تصاویر بزر 
منیشوند چون با هر بزرگنامیی دوباره
تصاویر با کمک اطالعات ریاضی بازسازی
میشوند ،و اگر محدودیت مانیتورها
اجازه میداد این تصاویر تا بینهایت
قابل بزرگنامیی بودند ،چون به پیکسلها
وابستهنیستند.
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تصویر  .2پالن ساختامن و تجهیزات طبقه اول کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

ب .آمادهسازی دادههای توصیفی

بعد از گردآوري دادهها ،براي ورود اطالعات توصيفي به نرمافزار جيآياس ،جدولي ویژه
اموال کتابخانه و مرکز اسناد طراحي و تکميل شد .فيلدهاي اين جدول عبارتاند از :نام
تجهيزات؛ کد تجهيزات (کدگذاري براساس طبقه ،بخش ،و تجهيزات)؛ شماره اموال؛ جنس،
نوع ،و اندازه تجهيزات؛ محل نگهداري؛ و طبقه ساختمان.

 .3ورود دادهها به نرمافزار آرکجیآیاس و پردازش الیههای مختلف اطالعاتی

بعد از ترسيم دادهها در نرمافزار اتوکد ،دادهها (ساختمان و اجزاي آن و تجهيزات ميز و
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صندلي ،قفسهها ،ميز كاركنان ،کمدها ،فایلها و مانند آن) با تبدیل به یکی از فرمتهای قابل
قبول به نرمافزار آرکجيآياس وارد شد .هر کدام از شيپفايلها( 1تجهيزات) داراي جدول
توصيفي (اطالعات مربوط به تجهیزات مانند ارتفاع ،رنگ ،و شماره اموال) و جدول اکسل
(اطالعات آماری مربوط به میزان استفاده از تجهیزات و )...است که در هنگام ورود دادهها
میان آنها ارتباط برقرار میشود.

 .4تحلیل دادهها و ایجاد نقشههای مکانی

براي ايجاد پايگاه مکاني ،اطالعات موجود در جدول توصيفي با استفاده از ويژگيهاي
پايگاه داده با هريک از اموال موجود در کتابخانه ارتباط داده شد (ارتباط بين جداول از نوع
ک بهيک است).
ارتباط ي 

 .5جستجوی مکانی منابع و دریافت خروجی

بعد از تکميل فرايند ورود اطالعات و ایجاد پايگاه اطالعات ،جستجوي مکاني
اموال و تجهيزات براساس فيلدهاي مختلف موجود در جدول توصيفي آنها و با استفاده
از زبان جستجوي ساختيافته 2پايگاه داده آغاز شد و مشاهده شد که با یافتن هريک از
تجهيزات و يا اموال ،مکان آنها بر روي نقشه طبقات کتابخانه و مرکز اسناد نمايش داده
ميشود .امکان جستجوي موضوعي اموال براساس نوع فيلدها نيز امکانپذير است .بهطور
مثال ،ميتوان همه قفسههاي تاالر علوم و فنون را که اندازه کوتاه دارند و از جنس چوب
هستند ،بهصورت مجزا در نقشه نمايش داد و يا براساس شماره اموال خاص ،مکان آن را
پيدا کرد .با استفاده از این پايگاه ،تحليلهاي بسياري امکانپذير است و عالوه بر مديريت
مکانی اموال ،به طراحي فضاي کتابخانه و مرکز اسناد نیز کمک ميکند .در این پایگاه
خروجي تصاوير اموال ،امکان دريافت خروجي بهشکل جداول توصيفي و نمودار نيز
وجود دارد .در تصوير  3تا  5جستجوهاي مکاني مختلف در پايگاه ،نمايش داده شده
است .با انتخاب هريک از تجهيزات و اموال ،ميتوان اطالعات آن را بهطور کامل مشاهده
کرد .اين اطالعات شامل کد اموال ،اندازه ،جنس و مانند آن است و مکان آن را بر روي
نقشه کتابخانه و مرکز اسناد نشان ميدهد.

1. Shaipfiles
)2. Structured Query Language ( SQL
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تصویر .3منایش مشخصات قفسه انتخابشده بر روی نقشه طبقات در پایگاه اطالعات مکانی کتابخانه

در تصوير  3با انتخاب يک قفسه خاص ،مشخص شد شماره اموال آن ،1230000396
جنس آن از نوع چوب ،و اندازه آن بلند است.

تصویر  .4منایش جستجوی مکانی قفسههای کوتاه در تاالر جام لزاده
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همچنين امکان جستجوي اموال و تجهيزات در طبقه و بخش خاصي از ساختمان در
اين پایگاه وجود دارد .در تصوير  ،4با جستجوي مکاني قفسههای کوتاه تاالر جمالزاده ،این
قفسهها در نقشه بهصورت برجسته-روشن نمايش داده شده است.

تصویر  .5منایش جستجوی مکانی صندلی با شامره اموال مشخص

همچنين ،میتوان هر مورد از اموال و تجهيزات را در طبقه و بخش خاصي از ساختمان در
اين سامانه جستجو کرد .در تصوير  ،5با جستجوي صندلي خاصي با کد اموال ،1230000590
مکان صندلي بهصورت برجسته -روشن بر روي نقشه نمايش داده شده است .از اين اطالعات
ميتوان براي مشاهده و يافتن اموال خاص در طبقات مختلف استفاده کرد.

ب .مدل پیشنهادی

براي چگونگي مديريت مکاني اموال و تجهيزات کتابخانهها و مراکز اسناد با استفاده
از جيآياس ،با کمک دادههاي بهدستآمده و براساس واقعيت اجرايي مراحل مختلف
پژوهش در نمونه موردي پيادهسازيشده ،مدلي پيشنهادي براي كتابخانه مركزي و مركز اسناد
دانشگاه تهران ارائه شد .اين مدل ايدهاي جديد است و مزاياي متعددي دارد .تصوير  ،6فرايند
ايجاد مدل پيشنهادي از مرحله آمادهسازي دادهها تا دريافت خروجي است.
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تصویر  .6مدل فرایند تشکیل سامانه اطالعات مکانی اموال و تجهیزات کتابخانهها و مراکز اسناد

در اين مدل ،جهت فلشها نشاندهنده جريان کار در پيادهسازي دادههاي مکاني و
توصيفي در نرمافزار جيآياس تا تشکيل پايگاه اطالعات مکاني کتابخانه و دريافت خروجي
است .در تصوير  ،6مرحله ورودي دادهها شامل آمادهسازي و ورود دادههاي مکاني (از مرحله
تهيه نقشه پالن و تجهيزات تا مرحله ورود به نرمافزار آرکجيآياس) و دادههاي توصيفي
(از مرحله گردآوري اطالعات تا مرحله ورود به نرمافزار آرکجيآياس) نمايش داده شده
است .فلش از باال به پايين مراحل آمادهسازي دادههاي مکاني در قالب اليههاي اطالعاتي
(بخشها ،ستونها ،ديوارها و ميزها ،صندليها و مانند آن) است و مراحل آمادهسازي دادههاي
توصيفي بهشکل جداول اطالعاتي ارائه شده است .همانطور که در تصوير مشهود است،
براي ايجاد سامانه اطالعات مکاني اموال کتابخانه از تمام اليههاي تجهيزات و همچنين از
جدول اموال و مشخصات مربوط به آنها براي ورود اطالعات به نرمافزار آرکجيآياس
استفاده شده است .بعد از فرايندهاي اصلي ورود ،پردازش ،و تشکيل پايگاه اطالعات مکاني
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بهکمک جيآياس و تحليل و دريافت خروجي ،بروندادها امکان مديريت مکاني اموال و
تجهيزات را نشان ميدهند .ساير خروجيهاي سامانه در تصوير  6نمايش داده شده است.

نتیجهگیری

در اين پژوهش ،فناوري جيآياس بهعنوان راهحلي براي کمک به شناسايي و مديريت مکان
اقالم موجود در کتابخانه و مرکز اسناد ارائه شده است .از طريق ادغام با سامانههاي جاري
مديريت اموال ،جيآياس ميتواند تبديل به يک سامانه خودکار شود که قادر است بهسرعت
محل اقالم مورد نظر را بيابد ،آن را بر روي نقشههاي مختلف برجسته نمايد ،و نقشهها را بر
روي صفحه نمايش نشان دهد .اين سامانه قادر خواهد بود مديران و کارمندان اموال کتابخانه
را به مکان درست اموال و تجهيزات هدايتکند و در نتيجه ،باعث بهبود اثربخشي استفاده
از مجموعه اموال و تجهيزات کتابخانهشود .همانطور که تصاوير  3تا  5نشان داد ميتوان
با انتخاب تجهيزات مورد نظر در نقشه پالن طبقات ساختمان ،شماره اموال و ويژگيهاي
فيزيکي مانند جنس و اندازه وسايل و مانند آن را مشاهده کرد .جستجوهاي مکاني موضوعي
نيز در اين سامانه امکانپذير است و ميتوان بهطور مثال ،اقالم خاصي را با ويژگيهاي
خاص در مکان خاصي از کتابخانه و مرکز اسناد جستجو کرد و نمايش داد .اين امر در بحث
مديريت فضا و طراحي فضاهاي متناسب با نياز کاربران ،بسيار کمککننده خواهد بود.
نتايج پژوهش حاضر در راستاي پژوهش زيا )2005( 1و فادکه  )2006( 2نشان داد که
خروجيهاي اين سامانه بهشکل نقشههاي مناسب و قابل فهم ،مکان دقيق تجهيزات موجود در
ساختمانکتابخانه(درسطحطبقهوبخش)رانمايشميدهد.مشخصشدکهکاربردجيآياس
در مديريت مکاني منابع کتابخانهها و مراکز اسناد عملي است؛ اما داراي محدوديتهايی در
توسعه نيز هست .بهطور خاص ،اگر اموالي در جاي درست خود قرار نداشته باشد و يا توسط
کاربري به مکان ديگري منتقل شود نميتواند به مديران بگويد که کجا ميتوانند آن را پيدا کنند.
البته اين امکان وجود دارد که اين مشكل را بتوان با استفاده از فناوريهاي ديگري که داراي
قابليت رديابي اقالم هستند ،مانند فرکانس راديويي شناسايي( 3زيا ،2005،ص )69برطرف کرد.
در واقع ،نکته مهم در ايجاد اين سامانه ،بهروزرساني آن است .اگر چه بهروزرساني در
جيآياس بهراحتي امکانپذير است ،اما زمانبر بودن و نيروي انساني مطرح است .به نظر
پژوهشگران ميتوان اندیشه استفاده از سامانه شناسايي فرکانس راديويي را مانند کاربردي که
در مديريت منابع مجموعههاي کتابخانهها و مراکز اسناد دارد پياده کرد و با يک قدمزدن ساده
در هر بخش ،اطالعات تجهيزات و اموال آن را بهصورت خودکار براساس مکان موجود
وارد سامانه جيآياس کرد .اگر اين ايده توسط شرکتهاي تجاري کسب و پيادهسازي شود،

1. Xia
2. Phadke
3. RFID
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کمک بزرگی در مديريت اموال ساختمانهاي عظیمی مانند کتابخانهها و مراکز اسناد خواهد
بود .پیشنهاد میشود از سامانه اطالعات مکانی در طراحي فضاي داخلی ،تعیین ميزان استفاده
از تجهيزات داخلی و نیز مديريت بحران (آتشسوزي ،سيل ،زلزله و مانند آن) در ساختمان
کتابخانهها ،آرشيوها ،و موزهها بهرهگیری شود.
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