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نرم افزارهاى كتابخانه اى و فهرستنويسى در دنياى 2: 
نمونه اى از يك نرم افزار كتابخانه اى 2

اورانوس تاج الدينى1
على سادات موسوى2

مقدمه 
به  اطالعات  به  كاربران  دستيابى  روش هاى 
سرعت در حال تغيير است. روزانه صدها هزار 
اطالعات  به  تا  مى برند  به كار  را  اينترنت  نفر 
بيشترى دسترسى يابند. اين اطالعات نه تنها 

داده،  متن،  بلكه  كتابشناختى  اطالعات  شامل 
مى شود.  آن  نظير  و  برنامه،  صدا،  تصوير، 
مردم،  روزانة  زندگى  در  وب  نفوذ  با  امروزه، 
پيچيده  ارتباطى  نظام هاى  و  كاربر3  رابط هاى 
بازيابى  و  ذخيره  برنامة  از  بخشى  عنوان  به 

 tajedini@yahoo.com 1. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني كتابخانة مركزی و مدرس گروه كتابداری دانشگاه شهيد باهنر كرمان
a.moosavi@ibb.ut.ac.ir 2. كارشناس ارشد كتابداری و اطالع رساني مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران

3. User interfaces

چكيده
وب 2،  است.  بوده  روبه رو  غيرمنتظره اى  جهش هاى  با  همواره  ارتباطات  و  اطالعات  دنياى 
همگام با پيشرفت هاى صورت گرفته، دريچه اى رو به امكان تعامل و همكارى با كاربر را براى 
كتابخانه ها متجلى ساخت. در تعامل با وب 2، كتابخانة 2 به عنوان رويكردى نوين براى استفاده 
از فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى و به كارگيرى نرم افزارهاى اجتماعى در امور كتابخانه ها و 
حركت به سوى كتابخانه هاى بدون ديوار به وجود آمد و پاية فهرستنويسى 2 را در تقارن با 
نرم افزارهاى جديد بنا نهاد. فهرستنويسي 2، نگرش به كاربر به عنوان مشاور و همكار در تمامي 
امور كتابخانه است. اين پژوهش با نظرى به نرم افزارهاى كتابخانه اى، به عنوان ابزارى براى 
فهرستنويسى، به تأثير دنياى 2 در امر فهرستنويسى پرداخته و نرم افزار «اينوويتيو» را به عنوان 
نمادى در فهرستنويسى 2 به اجمال معرفى كرده است.  اين نرم افزار كاربرمحور امكان تغيير 

ساختار و تسهيل تعامل كتابخانه/كاربر را توسط كاربران كتابخانه فراهم مي آورد. 

كليدواژه ها 
اينوويتيو، دنياى 2، فهرستنويسى، فهرستنويسى 2، كتابخانه 2، نرم افزارهاى كتابخانه اى، وب 2. 
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اطالعات موردنظر درآمده اند.  با ظهور رايانه 
و نرم افزارهاى كتابخانه اى4 بسيارى از عمليات 
كتابخـانـه از جملـه فهـرستنويسـى، خـريد، 
ماشينى  به طور  اطالعات  بازيابى  و  ذخيره ، 
نرم افزارهاى  تولد  مى گيرد.  صورت  (مكانيزه) 
و  كتابخانه ها  مختلف  فعاليت هاى  كتابخانه اى 
مراكز اطالع رسانى را تحت تأثير قرار داده و 
انجام  تسريع  جهت  را  ارزنده اى  راهكارهاى 
ملويل  شايد  مى كند.  ارائه  اطالعاتى  خدمات 
ديويى، زمانى كه به صورت آكادميك در 1876، 
اقدام به تأسيس رشتة كتابدارى و اطالع رسانى 
روزى  نمى كرد  خطور  ذهنش  به  هرگز  كرد، 
شيوه هاى  اطالعاتى  و  ارتباطى  فناورى هاى 
نهاده  كنار  را  اطالع رسانى  و  كتابدارى  سنتى 
جذب  براى  جذابى  و  متعدد  راهكارهاى  و 
نفوذ  و   1990 دهة  از  نمايند.  فراهم  كاربران 
فناورى هاى تأثيرگذار بر فعاليت هاى كتابخانه اى 
هرگز شاهد ثبات نبوده ايم و در هر دوره شكل 
تازه اى از فناورى جهت تسهيل ورود اطالعات،  
ذخيرۀ  اطالعات، بازيابى اطالعات، و جذب 
كاربران ايجاد شده است. تولد تار جهان گستر، 
راهنماهاى  كاوش،  موتورهاى  شكل گيرى 
الكترونيكى، وب سايت هاى گوناگون، پيدايش 
يوزنت و گروه هاى خبرى، و سرانجام وب 2 5 
و نرم افزارهاى اجتماعى6 بر فعاليت ها و خدمات 

كتابخانه اى تأثيراتى شگرف نهاده اند. 

نرم افزارهاى كتابخانه اى و فهرستنويسى 
رايانه اى 

اطالعات،  دنياى  نرم افزارى  نهضت  دنبال  به 

كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانى كه با هدف 
اشاعة  و  سازماندهى  گردآورى،  نيازسنجى، 
گرفته  شكل  كلى-   مفهوم  در  اطالعات-  
كتابخانه اى  نرم افزارهاى  از  بهره گيرى  با  اند، 
توليد شده همگام با كوران فناورى اطالعاتى 
موجود؛ پيش رفته اند (11: 129). نرم افزارهاى 
كتابخانه اى، كه اصوالً با اهداف تجارى توليد 
برنامه  كاركرد  چگونگى  مطالعة  به  مى شوند 
و تطبيق آن با نيازهاى جامعه مى پردازند. در 
پياده سازى هر نرم افزار كتابخانه اى سه عامل 

مهم دخيل هستند:
• جامعة كتابخانه،

• اهداف كتابخانه، و
• كتابداران كتابخانه (3: 412).

زمينـة  در  كـه  پيشـرفت هـايى  از  پـس 
گـرفت،  صـورت  رايانـه اى  فهرست هـاى 
نفوذ  دقيق،  و  كارآمد  رايانه اى  نرم افزارهاى 
را  سنتى  فهرستنويسى  در  اطالعات  فناورى 
عيان مى سازند. البته اين نكته نيز شايان ذكر 
است كه هم اكنون و همپا با انقالب درون خطى 
نوين  نسل  پاية  وب  فهرست هاى  جهانى 
ساخته اند.  متجلى  را  رايانه  اى  فهرست هاى 
از  مختلفى  محورهاى  شامل  فهرستنويسى 
جمله ورود اطالعات، ذخيره سازى اطالعات، 
نمايه سازى، و جست وجو و بازيابى اطالعات 
مى شود كه در نظام هاى دستى و ماشينى مشابه 
و قابل مقايسه است. به جرئت مى توان گفت 
كه حساس ترين بخش هر نظام فهرستنويسى 
دو  هر  در  كه  است  اطالعات  ورود  بخش 
شيوه اين اطالعات به اجزاى كوچكى تقسيم 
4. Library software

5. Web2

6. Social software
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ورودى  انواع  پيش بينى   .(43  :2) مى شوند 
مهم  بسيار  كتابخانه اى  نرم افزار  در  پيشينه ها 
با  انطباق  توانايى  نرم افزارى  اگر  زيرا  است، 
اشكال گوناگون داده ها و يا برنامه اى جهت 
پشتيبانى را (با توجه به نيازهاى جديد بازار) 
نداشته باشد، در زمانى نه چندان طوالنى، به 

بن بست خواهد رسيد. 
 ورود اطالعات مى تواند تأثير مستقيمى بر 
جامعيت بازيابى اطالعات داشته باشد. هريك 
از نرم  افزارهاى موجود در كتابخانه ها معمارى 
خاص خود را دارند و از نظر مديريت سيستم 
و  بايگانى ها  ناهمخوانى  موجب  تنوع  اين 
مى شود  مختلف  كتابخانه هاى  در  پيشينه ها 
(8: 63). در حالى كه، يكى از اهداف ايجاد 
ايجاد  كتابخانه اى  نرم افزارهاى  از  استفاده  و 
يكدستى در نظام ها، يا حداقل، قابليت تطابق و 
سازگارى نرم افزارها براى فعاليت هاى مشترک 
اصول  تا  است  فهرستنويسى  و  كتابخانه اى 
محقق  يكدستى  و  دقت،  سرعت،  سهولت، 
نرم افزارهاى  از  را  نرم افزار  يك  آنچه  شود. 

مشابه متمايز مى سازد عبارت است از:
سرعت در بازيابى اطالعات؛  .1

انـواع  ذخيـرۀ  بـراى  كافـى  حجـم   .2
بايگانى هاى اطالعات؛ و

سادگى از نظر راه اندازى نظام، ورود،   .3
اصالح، تبادل و بازيابى اطالعات (5: 98).

براساس سنت فهرست هاى دستى، كتابدار 
بازيابى  پيشينه هاى  كه  دارد  انتظار  كاربر  يا 
شده بر مبناى نقاط بازيابى دلخواهشان يعنى 
در  كه  آنگونه  موضوع-  يا  نويسنده،  عنوان، 
صورت  دستى  فهرست هاى  و  برگه دان ها 
نرم افزارهاى  باشند.  شده  مرتب  مى گيرد- 

كتابخا نه اى عالوه بر رعايت اين نكته در فرايند 
بازيابى ارجاع از فايل مقلوب به فايل اصلى 
گرفته اند،  اصلى  فايل  در  كه  برچسبى  با  را، 
با  كتابخانه اى  نرم افزارهاى  مى نمايند.  ميسر 
فناورى هاى  از  بهره گيرى  انعطاف پذيرى، 
نوين، تطابق با نيازهاى جامعه استفاده كننده، 
و ارائة خدمات كاربرمدار قابليت هاى شگرفى 
را در فهرستنويسى رايانه اى متبلور ساخته اند؛ 
اما با وجود پيشرفت ها و نقاط قوت چشمگير 
هنوز نقاط ضعف متعددى نيز در فهرست هاى 
رايانه اى نرم افزارهاى كتابخانه اى وجود دارد 
مانند  مسائلى  به  مى توان  آنها  ميان  از  كه 
كاذب،  ريزش  اماليى،  خطاهاى  رسم الخطا، 
نيمة  و  مصنوعى  زبان هاى  محدوديت هاى  و 
در  كرد.  اشاره  اطالعات  بازيابى  در  طبيعى 
فهرست  يك  مختلف  قابليت  هاى   1 جدول 
منبعث از نرم افزارهاى كتابخانه اى به تصوير 
تاريك آن  شده و نيمه هاى روشن و  كشيده 

به صورت خالصه نمايش داده شده است. 

دنياى 2 و فهرستنويسى: فهرستنويسى 2  
ابزارى  به  ميالدى   1990 دهة  از  وب 
فعاليت هاى  در  تأثيرگذار  و  چندرسانه اى 
تبديل  اطالع رسانى  خدمات  و  كتابخانه اى 
به  را  جهانى  اطالع رسانى  نظام  و  شده 
شدت تحت تأثير قرار داده است. در دنياى 
دوام  بخواهند  كتابخانه ها  اگر  امروز،  رقومى 
ابزارها  همان  كتابداران  بايد  باشند،  داشته 
كاربران  كه  كنند  استفاده  فناورى هايى  و 
كتابخانه ها به دور آنها گرد آمده اند (13: 34).  
دنياى  در   2 وب  نفوذ  با   2 دنياى  به  ورود 
پديده هايى  و  افتاد  اتفاق  امروز  اطالع رسانى 
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نظير قانون2، تجارت 2، مدرسة 2، كتابخانة 
2، كتابدار 2، وكاربر2 را به ارمغان آورد كه 
فناورى هاى  از  تنيده  درهم  بافتى  كدام  هر 
نوين را دارند. رويكرد نوين دنياى 2 به سوى 
مدل هاى مشاركت جو، توسعه پذير، و منعطف 
است كه مى تواند به كاهش هزينه هاى توليد، 
اشاعة  سازماندهى،  ذخيره سازى،  پردازش، 
در  شود.  منجر  زدايى  تمركز  و  اطالعات، 
و  اطالعات  فناورى هاى  پيشرفت هاى  گذر 
ارتباطات نسل جديدى از وب ارائه شد كه 
«وب 2» نام گرفت. وب 2 توسط تيم اوريلى 
و ديل دورتى7 آن ابداع شد (15) و مفهومى 
وب  محتواى  با  تعامل  آن  براساس  كه  است 
مانند تعامل با محتواى موجود در كامپيوترهاى 
شخصى است  (1: 19). وب 2 تالش براى 
ساده تر  عبارت  به  است؛  وب  كردن  مردمى 
نسل نخست وب فقط خواندنى بود، اما نسل 

دوم وب خواندنى/  نوشتنى است (4: 25).
فلسفة  برمبناى  مبتنى   2 كتابخانة  ايجاد 
واقع  در  كه  كتابخانه هاست  كاربرمحورى 
 .(14) كتابخانه  وب2+  از  است  عبارت 
مبتنى  و  مردمساالر  كامًال   نظامى   2 كتابخانة 
بر مشاركت وهمكارى دوسويه ميان كتابداران 
وكاربران كتابخانه است. در كتابخانة 2 كاربران 
به كتابخانه پاسخ مى دهند و كتابخانه به كاربران 
و اين كتابخانه با ويژگى هاى دلپذيرش كتابخانة 
دلخواه كاربران قرن 21 خواهد بود (10: 141). 
با راه اندازى وب گاه هاى مبتنى بر وب 2 براى 
كتابخانه ها؛ كاربران نيز به جرگة دست اندركاران 
و  رده بندى،  سازماندهى،  گردآورى،  فرايند 
اطالعاتى  منابع  و  اطالعات  بازيابى  و  اشاعه 
در نظام كتابخانه ها مى پيوندند. در نسل جديد 
كتابخانه هاى دنياى 2 فرايند سازماندهى آرمانى 
حاصل تعامل، همكارى، و اشتراک اطالعات و 

جدول 1. مشخصات يك فهرست رايانه ای
نقاط ضعفنقاط قوتقابليت

ورود اطالعات
• تقسيم اطالعات به واحدهاى كوچك تر (فيلد)

• كمى محدوديت در درج اطالعات متعدد در يك فيلد
• ايجاد نقاط دسترسى متعدد

• تأثير خطاهاى اماليى بر بازيابى
• تأثير شيوه هاى رسم الخط بر جست وجو و بازيابى

ذخيره سازى

• نظم پيشينه ها براساس ترتيب ورود اطالعات
• امكان ذخيره براساس نظم الفبايى وشمارۀ بازيابى

• ايجاد فايل مقلوب جهت بازيابى
•  انعطاف در گنجايش پيشينه ها براى ضبط داده ها 

نمايه سازى
• ايجاد نمايه هاى قدرتمند براى سهولت بازيابى

• امكان استفاده از عملگرهاى بولى
• وجود بايگانى متمركز و يكپارچگى در نظام 

• عدم عامل ربط در پاره اى از نقاط نمايه شده

جست وجو و بازيابى

• امكان بازيابى اطالعات با سهولت و سرعت
• امكان بازيابى اطالعات در قالب هاى متعدد مانند 

فهرست برگه ها، ليست، قالب مارک، نمايش مختصر، 
نمايش مفص مفصل و...

• محدوديت ناشى از زبان هاى مصنوعى و نيمه طبيعى 
• ريزش كاذب در جست وجوى واژه هاى مشابه و 

غيرهم معنى

7. Tim Oreilly & Dale Dougherty
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تجربه ميان كتابداران و كاربران است. 
فهرستنويسى 2 نسل جديدى از فهرستنويسى 
است كه پس از تكامل فهرست هاى رايانه اى، 
نرم افزارهاى  ترويج  و   ،2 دنياى  تكوين 
اجتماعى متولد شد.  قدرت كاربران در يك 
نحوۀ  و  ساختار  تغيير  موجب  اجتماعى  نظام 
ميان  ارتباط  تسهيل  و  اطالعات  به  دسترسى 
كاربران و مديران وبگاه ها شده است. امروزه، 
فهرستنويسى مطلوب خدمات مبتنى بر كاربران 
 .(32  :7) مى طلبد  را  ايشان  متقابل  كنش  و 
در  و  حد  از  اين  فراتر  بسيار  فهرستنويسى2 
واقع وراى تمركز صرف بر يك برنامة كاربردى 
ماية  درون  حقيقت،  در  است.  كرده  حركت 
فهرستنويسى2 در ارتباط با تعامل كتابداران و 
كاربران است كه مصداق نظر مك لوهانسك8 
در مورد جنبه هاى هيجان آور و كسل كننده و يا 
گرم و سرد فناورى است. در واقع، در اينجا 
مى توان پرسيد چه چيزى فناورى اطالعاتى را 
گرم تر و يا مهيج تر مى سازد؟  پاسخ يك كلمه 

است: تعامل (9).
براى تحقق فهرستنويسى2 كاربران كتابخانة 
2 در توليد مضمون،  محتوا، و خدمات موجود 
از  دارند،  مشاركت  كتابخانه  وبى  سيماى  در 
اين رو در كتابخانة 2 توليد و مصرف مضمون 
و محتوا پوياست. بدين جهت، نقش كتابدار 
و  روشن  هميشه  فهرستنويسى2  در  كاربر  و 
مشخص نيست و اين دو در تعامل با يكديگر 
بـه ايفـاى نقـش مى پـردازند. فهرستنـويسى 
ويژگى  اين  است؛  جمعى  نوآورى  نوعى   2
فهرستنويسى  نوع  اين  بُعد  مهم ترين  شايد 
خاص  ويژگى  براساس  كه  باشد  تعاملى 

كتابخانه هاى2 است كه به عنوان يك خدمت 
اجتماعى به وجود آمده است.

به عبارت ديگر، در دنياى 2 كتابخانه ها در 
كنار استفاده از نرم افزارهاى اجتماعى مبتنى بر 
اجتماعى  نشانه گذارى  و  اجتماعى  شبكه هاى 
وب  صفحات  خود  كاربران  از  هريك  براى 
پروفايل  واقع  در  كه  كرده اند  تهيه  اختصاصى 
و  بوده  كاربران  پژوهشى  و  موضوعى  عاليق 
كاربران اجازۀ دخل و تصرف در همة فايل هاى 
فهرست هاى كتابخانه و ويرايش فيلدهاى مختلف 
فهرستبرگه ها، به خصوص فيلدهاى موضوعى را 
داشته اند و عمليات فهرستنويسى نرم افزارهاى 
كتابخانه اى به وسيلة تعامل با كاربران متخصص 
و شناخته شده اى پشتيبانى مى شود كه داراى نام 

وكلمه عبور هستند (12: 202).
سيماى وبى كتابخانة 2، كه يكى از ابعاد آن 
فهرستنويسى2 است، مشمول حضور كاربران 
روش هاى  وبى،  سيماى  اين  در  و  مى شود 
دارد  وجود  غيرهمزمان   و  همزمان  ارتباطى 
كه كاربران مى توانند از طريق آنها با يكديگر 
و همچنين با كتابداران ارتباط برقرار سازند. 
بنابراين، تفاوت اصلي ميان فهرستنويسى1  و 
صرفًا  اولى  در  كه  است  اين  فهرستنويسى2 
جريان يك سويه ای از اطالعات وجود دارد، 
است  عملياتى  فهرستنويسى2،  حالي كه  در 
قدرت  كاربران  به  كه  تأليفي  كاربردى- 
مي دهد در مورد خدماتي كه دريافت مي كنند 

تصميم گيری نمايند.
در فهرستنويسى 2، كاربران اجازه دارند براى 
منابع با استفاده از برچسب گذارى سرعنوان هاى 
برچسب ها   .(142  :10) بسازند  موضوعى 
8. MacLuhanesque
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مجموعه اى از كليدواژه ها هستند كه براى بيان 
منابع  موضوعى  محتواى  بازنمايى  و  مفاهيم 
مى روند.  به كار   2 دنياى  وب گاه هاى  در  وب 
در فهرستنويسى2، كاربران مى توانند مجموعة 
كتابخانه را برچسب گذارى كرده و از اين طريق 
 :7) نمايند  مشاركت  فهرستنويسى  فرايند  در 
توسط  برچسب گذارى  نظام  واقع،  در   .(129
كاربران، مى تواند در امور مختلف كتابخانة 2 

به كار گرفته شود، كه عبارت اند از: 
خدمات مرجع گپى9 مبتنى بر پيام هاى   .1

لحظه اى؛
خبرنامة وبالگى (وب نوشت)؛  .2

پيوسته  به صورت  سفارش  و  انتخاب   .3
و  انتخاب  مبناى  بر  گروه  تصميم  براساس 
و  اعضا  سوى  از  كتاب ها  برچسب گذارى 

براساس محبوبيت؛
طراحى اصطالحنامة اشتراكى بر مبناى   .4
برچسب گذارى  شيوۀ  به  و  كاربران  واژگان 

گروهى؛ 
تهية فهرست مجالت علمى و راهنماى   .5
وب از سوى كاربران با استفاده از نظام ويكى  

و يا بر اساس برچسب گذارى گروهى؛ و
فهرستنويسى بر مبناى برچسب گذارى   .6

گروهى از سوى كاربران.
كاربرمحور،  عملياتى  فهرستنويسى2   
اجتماعى  نظر  از  چندرسانه اى،  تجربه اى 
در  است،  جمعى  نوآورى  نوعى  و  غنى، 
و   2 وب  اصول  اتخاذ  با  واقع،كتابخانه ها 
تبديل شدن به كتابخانة 2 فرصت های بيشتر 

مشتريان  به  خدمت رساني  جهت  بهتری  و 
خود به دست خواهند آورد كه فهرستنويسى 

2 يكى از پايه هاى آن است. 
بـه  نگـرش  واقـع  در   ،2 فهرستنويسـى 
سازنده  هم  همكار،  مشاور،  عنوان  به  كاربر 
و  كتابخانه  امور  تمامى  در  آفريننده  هم  و 
اطالع رسانى است. جريان دو سوية اطالعات 
كاربران  و  كتابداران  سوى  از  انديشه ها  و 
در  فهرستنويسى  خدمات  تا  مى شود  موجب 
اصل  شود.  تقويت  و  بهبود  سريع  روندى 
به  دسترسى  تنها  فزاينده،  جريان  اين  كليدى 
و  نوآورى  بلكه  نيست،  كتاب ها  و  اطالعات 
ارائة خدمات سازماندهى به جامعة كاربران و 

تسهيل وظايف كتابدارى است (6: 111) .

اينوويتيو10؛ يك نرم افزار   كتابخانه اى2 11:
كه  است  كتابخانه اى  نرم افزار  يك  اينوويتيو 
 1978 سال  در  نام   همين  با  شركتى  توسط 
ايجاد شده است. شركت اينوويتيو تركيبى از 
كتابداران و متخصصان رايانه است كه تصميم  
به ايجاد يك سيستم مجهز بسيار جامع براى 
جرالد  توسط  اينوويتيو  گرفتند.  كتابخانه ها 
شد.  تأسيس  وسيليوشتاين  استفان  و  كالين 
داشت  نام  سياه»  «جعبة  آنها  محصول  اولين 
به  را  پيشينه ها  مى داد  اجازه  كتابخانه ها  به  و 
اينكه  بدون  بياورند،  خود  گردش  قسمت 
از  پس  باشند.  آنها  دوباره سازى  به  ناگزير 
شاهد  شركت  اين  دهه،  سه  از  بيش  گذشت 
اينوويتيو،  است.  بوده  بسيارى  پيشرفت هاى 
9. Chat reference 10 .Innovative

(www. و سايت دانشگاه ملبورن استراليا (http://www.iii.com) 11. مطالب اين مبحث از سايت اختصاصى اينويتيو
(lib/ unimelb.edu.au كه اين نرم افزار را به كار مى برند،  استخراج شده و سپس تدوين گشته اند.
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پس از استفاده از اپك12، در 1987، با تالش 
كرد.  عرضه  بازار  به  را  «وب پك»13  فراوان 
بيست  قرن  با  تطبيق  در  اينوويتيو  امروزه، 
به  كه  است  وب پايه14  نرم افزارى  ويكم 
كتابداران قدرت انتخاب زيادى مى دهد. يكى 
كه  است  اين  اينوويتيو  نرم افزار  امتيازات  از 
كتابداران مى توانند هر قسمتى از نرم افزار را 
استفاده  مورد  و  كنند  خريدارى  بخواهند  كه 
قرار دهند، يعنى يك كتابخانه مجبور نيست 
همة قسمت هاى اين نرم افزار را داشته باشد. 
قسمت هاى  از  نرم افزار  اين  كه  است  بديهى 
قسمت هـاى  است،  شده  تشكيـل  مختلفـى 
مختلف نرم  فزار ابتدايى اينوويتيو عبارت بود 

از: 
پيايندها،  •

خريدارى مواد و كتاب،  •
گردش كتاب،  •

امانت يبن كتابخانه ها،  •
فهرستنويسى،  •

فهرست گرافيكى،  •
فهرست همگانى، و  •
سيستم هاى مستند.  •

با  همگام  كه  اينوويتيو،  بعدى  نسل 
پيشرفت هاى دنياى 2 به تازگى به بازار آمده 
داراى  مذكور  قسمت هاى  بر  عالوه  است، 

بخش هاى زير است:
نشان دادن صورت دارايى كتابخانه،  •
جدول جهت محافل ارتباط جمعى،  •

مديريت تصويرى،  •
اصطالحات محلى،   •

برچسب گذارى، و  •
دروازه هاى وب.  •

است  توانـايـى  بسيار  سيستـم  اينوويتيـو 
و  دارد  را  متفاوتى  كارهاى  انجام  قدرت  كه 
مى توانيد  نرم افزار  اين  از  استفاده  حين  شما 
از  دروازه،  يك  نگهداشتن  باز  با  همزمان 
كنيد.  استفاده  متفاوت  ركوردهای  اطالعات 
مجال  نرم افزار  اين  مختلف  امكانات  بررسى 
گسترده اى را مى طلبد و در اين مقاله به مبحث 
فهرستنويسى اين سيستم نگريسته شده است.

قوى  بسيار  اينوويتيو  فهرستنويسى  بخش 
تقريبًا  راحتى  به  و  است  انعطاف پذير  و 
انتظار  استفاده كنندگان  كه  را  كارهايى  همة 
اينوويتيو  ابتدايى  نسل  مى دهد.  انجام  دارند 
اما  بود،  استفاده  قابل  ويندوز  محيط  در 
پايه  وب  به صورت  نرم افزار  اين  هم اكنون 
توسط  اينوويتيو  فهرستنويسى  مى كند.  عمل 
مارک پشتيبانى مى شود و يك پيشينه مى تواند 
اين  باشد.  داشته  كاراكتر  هزار  صد  حدود  تا 
نرم افزار كاراكترهاى بيست زبان زندۀ دنيا را 
به  وب   تحت  آن  پيوستة15  رابط  مى پذيرد. 
همة پيشينه هاى قابل استفاده مانند OCLC  و 
امر  در  دارد.  دسترسى   RLIN KINETICA
كه  دارد  قابليت هايى  اينوويتيو  فهرستنويسى، 
شايد سيستم هاى ديگر با چنين قدرتى نتوانند 

آنها را انجام دهند كه عبارت اند از:
طوالنى  بسيار  يادداشت هايى  مى تواند   .1

تا حدود ده هزار كاراكتر داشته باشد،
را  آرشيـو  و  كتابخـانـه  موجـودى   .2
خوبى  به  عنوان  و  پيشينه  تفكيك  به صورت 
12. OPAC

13. Web pac

14. Web base

15. Online interface
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نشان مى دهد و هر پيشينه مى تواند تا حدود 
صد هزار كاراكتر داشته باشد،

كنترل مستند اسامى و موضوعات را به   .3
خوبى انجام پذير مى سازد،

تغييرات جمعى بر روى سرعنوان نام ها   .4
راحتى  به  را  موضوع ها  فرعى  تقسيمات  و 

امكان پذير مى سازد،
امكان قطع و وصل اطالعات از يك پيشينه   .5

به پيشينة ديگر را به راحتى ميسر مى سازد،
با  پيشينه  يك  ميان  اتصال  برقرارى   .6

پيشينه هاى ديگر امكان پذير مى سازد، و
پيشينه ها مى توانند پيشينة فرعى داشته   .7

باشند.
فهـرستنـويسى،  قسمـت  در  اينوويتيـو، 
به  و  گرافيكى  صفحة  از  استفاده  امتياز  از 
برخوردار  گرافيكى16  فهرست  ديگر  عبارت 
وب  نرم افزار  اين  گرافيكى  صفحة  است. 
مطابق  مى توان  آن  از  استفاده  با  و  است  پايه 
نيازهاى كتابخانه الگوهاى متفاوتى ساخت و 
پيشينه هاى خود را بر روى اين الگوها قرار 
از    Z39.50 استاندارد  كتابخانه  ارتباط  داد. 
طريق صفحة گرافيكى برقرار مى شود. هنگام 
استفاده از پيشينه اى بر روى صفحة گرافيكى 
مى توان با بازكردن دروازه هاى ديگر از طريق 
Z39.50  به كتابخانه هاى ديگر و پيشينه هاى 
ديگر رفته و از آنها استفاده كرد و يا قسمتى از 
آن اطالعات  را در پيشينه كپى نمود.  پيشينة 
به  گرافيكى،  فهرست  در  مستند،  فايل هاى 
راحتى قابل ايجاد و تصحيح است و چنانچه 
مجرد  به  شود  استفاده   Z39.50 استاندارد از 
اينكه پيشينه اى ساخته شود براى افراد ديگر، 

در سراسر دنيا، قابل استفاده خواهد بود.
يكى از با ارزش ترين خدماتى كه  هم اكنون 
اينوويتيو در اختيار استفاده كنندگان قرار مى دهد 
مجموعه هاى  و  سيستم ها  با  مستقيم  ارتباط 
ديگر در سراسر دنياست. معمارى اين نرم افزار 
براساس سرويس دهنده-  سرويس گيرنده است 
كه بر مبناى نظام فرامتن كار مى كند و آن را  به 
يك نرم افزار كتابخانه اى 2 تبديل ساخته است. 
نسل  اطالعات  دنياى  پيشرفت  گذر  در 
جديد وب انقالب پيوسته اى را جهت همگانى 
نسل  اين  سيطرۀ  كه  كرد  ايجاد  وب  كردن 
وب  به عنوان رويكردى نو در فهرستنويسى 
نوين انوويتيو هويداست. اينوويتيو يك نظام 
نيازهاى  بر  تمركز  هدف  با  برچسب گذارى 
و  انتخاب  امكان  كردن  فراهم  و  سازمانى 
فهرست  در  موجود  منابع  برچسب گذارى 
اين  مى نمايد.  پشتيبانى  را  كتابخانه  عمومى 
ساختار  تغيير  امكان  كاربرمحور  نرم افزار 
توسط  را  كاربر  كتابخانه/  تعامل  تسهيل  و 
كه  مى آورد  فراهم  مذكور   كتابخانه  كاربران 
بر تغيير و تحول خاصى در عرصة كتابخانه 
برچسب گذارى  دارد.  داللت  كتابدارى  و 
خدمات  از  يكى  عنوان  به  اينوويتيو  فهرست 
نسل جديد وب، فهرستنويسى 2 بنا نهاده زيرا 
به كاربران اجازه مى دهد نه تنها محتوا (داده) 
ايجاد كنند، بلكه مى توانند محتوايى را كه به 
توصيف محتوا مى پردازد (ابرداده) نيز اصالح 
كتابخانه اى  نرم افزار  از  قسمت  اين  در  كنند. 
را  كتابخانه  مجموعة  مى توانند  كاربران   2
در  طريق  اين  از  و  كرده  برچسب گذارى 

فرايند فهرستنويسى مشاركت كنند. 
16. GUI- Cat
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اين نكته قابل ذكر است كه در فهرستنويسى 
به  مربوط  كه  صفحه اى  اينوويتيو  نرم افزار 
جهت  تنها  مى شود  فهرستنويس  كارمندان 
استفادۀ آنها و با نام و كلمة عبور خاص باز 
موردنظر  اطالعات  فهرستنويس  و  مى شود 
خود را در فيلدهاى مخصوص ثبت مى كند كه 
همان امكان فهرستنويسى اين نرم افزار است. 
اما اينوويتيو جايگاه ويژه اى را براى كاربران 
فراهم كرده است تا منابع دلخواه خود را با 
برچسب هاى دلخواه فهرست كرده و در هر 
زمان كه الزم باشد آنها را بازيابى كرده و با 
ساير افراد به اشتراک گذارند. همچنين، اين 
فناورى امكان شناسايى برچسب هاى پربسامد 
را براى كاربران فراهم كرده و به كاربران اجازه 
مى دهد تا برچسب هاى داده شده به يك منبع 

از سوى كاربران را شناسايى كنند.

آينده   
كتابخانه هاى عصر رقومى و خدمات آنها به 
طرز شتابنده اى در مسير مكانيزاسيون متحول 
گرديده اند. همگام با تغيير جوامع و امكانات 
اراوائة  نحوۀ  در  دگرگونى  كتابخانه ها  آنها، 
خدمات به كاربران را تجربه مى كند و چه بسا 
در فردايى نه چندان دور در جهت نيازهاى 
جامعة اطالعاتى و كنش متقابل ميان كاربران و 
فناورى ها كتابخانه هاى 3 با طراحى و اجراى 
خدمات كتابخانه اى نوين در راه باشند و نسل 
آيندۀ كتابخانه ها با طراحى درگاه هاى رقومى 
چندرسانه اى فرايند ارتباط متقابل و دو جانبه 
كاربر/ كتابدار و كاربر/ كاربر را متجلى سازند 
كه در آن بهره گيرى از روح خرد جمعى سبب 

سازماندهى بهتر اطالعات مى گردد.

نتيجه گيرى 
مصرف كننده  تنها  كاربران   1 وب  دنياى  در 
و  بودند  جهانى  شبكه  در  موجود  اطالعات 
امكان تعامل با اين نوع از وب وجود نداشت. 
دگرديسى فناورى ها و تولد وب 2 كاربران را 
به مشاركت در توليد اطالعات بدل ساخت و 
وبى فاقد اصالت ولى كاربر محور را عرضه 
كرد كه پس از ايجاد امكاناتى نظير وبالگ ها، 
خدمات  با  تلفيق  در  پادكست ها  و  ويكى ها، 
كتابخانه اى مفهومى با عنوان كتابخانة 2 را بنا 
نهاد. در واقع، هدف آرمانى به كارگيرى وب 
ارتباط  برقرارى  كتابخانه اى  خدمات  در   2
بين كتابخانه و كاربر و پاسخگويى سريع به 
نيازهاى اطالعاتى مطرح شده و جلب رضايت 
كاربر است. كتابخانه ها با اتخاذ اصول وب 2 
و تبديل شدن به كتابخانة 2 فرصت های بيشتر 
و بهتری جهت خدمت رساني به مشتريان خود 
به دست خواهند آورد و مشتريان بيشتری را 
جذب خواهند كرد. در كتابخانة 2 كاربران قادر 
خواهند بود به صورت درون خطي(آنالين) از 
كتابخانه بازديد كنند، در محل امانت بگيرند، 
در  و  كنند  درخواست  را  منابع  دور  راه  از  و 
يك گام آرمانى با استفاده از برچسب گذارى 
در  كتابداران  محض  دنياى  در  دخالت  و 
رواج  باشند.  مؤثر  فهرستنويسى2  تكوين 
كاربرد نرم افزارهاى كتابخانه اى در كتابخانه ها 
شركت هاى  اجتماعى  نرم افزارهاى  عصر  در 
با  همگام  تا  داشت  آن  بر  را  آنها  توليدكنندۀ 
فناورى هاى  با  تعامل  در  موجود  تحوالت 
دنياى  سيطرۀ  عصر  در  تا  بردارند  گام  نوين 
مجازى به نابودى كشيده نشوند. نرم افزارهاى 
كتابخانه اى جديد، با به كارگيرى خدمات وب 
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2، در خدمت كتابخانه هاى 2 بوده و با به كار 
گيرى امكانات نوين به زمان و هزينة كمترى 
نياز دارند و در جهت سازماندهى 2 فعاليت 
مى كنند. خدمات نشانه گذارى كتاب به صورت 
وب پايه، به اشتراک گذاشتن وبى نشانه هاى 
منابع  كتابشناختى  مشخصات  اشتراک  كتاب، 
پيام هاى  ارسال  وب،  طريق  از  نياز  مورد 
گپى،  مرجع  خدمات  از  استفاده  با  همزمان 
بـرچسب گـذارى سـرعنـوان هـاى موضوعى، 
در  كتـابخـانه  مجمـوعة  برچسب گـذارى  و 
سنتى  امكانات  كنار  در  فهرستنويسى  فرايند 
نرم افزارهاى كتابخانه اى شمايى از نرم افزارهاى 
كتابخانه اى 2 را در تقارن و تكامل فهرستنويسى 

2 به تصوير مى كشند.
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