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 مقدمه:                                                             
 

ها و مالکیت صنعتی در اداره ثبت شرکت 11036تحت شماره  12/8/2631آذرخش در تاریخ شرکت پارس

مربوطه به های آوری و تهیه مواد کتابی و غیر کتابی و ارائه سرویستهران ثبت شد. این شرکت با هدف فراهم

 رسانی نهاد.کتابخانه و مراکز اسنادی کشور پا به عرصه اطالع

های دولتی ها و ارگانبه ایران و به کارگیری آن در اکثر سازمان 2630با ورود کامپیوترهای شخصی در دهه 

کت در شناسی، این شرها، آرشیوها و مراکز اسناد برای ذخیره و بازیابی اطالعات کتاباز جمله کتابخانه

 افزار جامع کتابخانه را در دستور کار خود قرار داد.کار طراحی و پیاده سازی بسته نرم 2638زمستان سال 

افزار جامع کتابخانه توسط گروه سازی بسته نرمالعات مقدماتی جهت طراحی و پیادهبدین ترتیب مط

اولین  2631عنوان مشاور آغاز و در سال  رسان بهافزاری این شرکت و یک گروه کتابدار و اطالعکارشناسان نرم

افزار در اندک زمانی توانست جای رسانی معرفی شد. این نرمنسخه این محصول به جامعه کتابداری و  اطالع

افزاری اعم از های این بسته نرمرسانی به دست آورد. با توجه به خصوصیتخود را در جامعه کتابداری و اطالع

افزار رقم خورد و  در طی زمان کوتاهی استفاده ای به این نرم... گرایش گسترده جامعیت، کاربرمداری و

 شماری پیدا کرد. کنندگان بی

طی مطالعات مقدماتی و متعاقب آن مطالعات جامع در خصوص شناخت، تحلیل، طراحی  2611در زمستان 

افزار انتخاب مناسبی برای شد. این نرمافزار جامع کتابخانه تحت محیط عامل ویندوز آغاز سازی نرمو پیاده

ارها افزهای جدید از یک طرف و افزایش توقع کاربران نرمافزار قبلی بود چرا که امکانات محیطجایگزینی نرم

های الکترونیک در این های قبلی پاسخگو نبود. لذا تولید، توسعه و امکانات کتابخانهاز طرف دیگر، در محیط

افزارهای قبلی افزار هم در مدت زمان کوتاهی توانست جایگزین نرمشد و این نرم بینیافزار پیشنرم

آذرخش اضافه ای از جامعه استفاده کنندگان جدید به خانواده پارسآذرخش شود و حتی خیل گستردهپارس

 شد.
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ه ارزان ب برای باقی ماندن راهی جز تالش و توسعه وجود ندارد . اساس توسعه نیز دسترسی آسان، سریع و

آذرخش اطالعات، دانش و خرد است.  به این منظور نیاز به انتشار اطالعات در سطح وب جهانی برای پارس

در دستور کار  2611از اوایل سال  افق افزارعملیات تولید نرمناپذیر رقم خورد. عنوان یک ضرورت اجتناببه

 . ها نهادپا به عرصه کتابخانه  Ofoghاولین نسخه این محصول به نام 2611و در دی ماه  گرفتقرار  شرکت

Ofogh  : آمد تا 

 ؛دهدارتقاء  را تر و بهتررسانی و ارائه خدمات سریعسطح اطالع 

 ؛دهدافزایش را  های علمی و پژوهشیسرعت دستیابی به داده 

  ؛نمایدهدایت و راهنمایی  نیازهای مورد برای دستیابی به دادهرا پژوهشگران 

 ؛دهدارائه  صورت مجتمع بدون محدودیت زمانی و مکانیبهرا ای خدمات کتابخانه 

 ؛نمایدایجاد را  صورت هوشمندابزارهای جستجوی ساده و پیشرفته اطالعات به 

 پژوهشگران، محققان ،رسانی به اندیشمندانسیستمی جامع و هوشمند جهت ارائه خدمات اطالع، 

 ؛نمایدایجاد  مندانآموزان و دیگر عالقهکارشناسان، دانشجویان، دانش

 ؛زدپذیر سادسترسرا  منابع کمیاب و نایاب 

 ؛نمایدحفاظت  از منابع آسیب پذیر 

 ؛پذیر نمایدرا امکان شمارزمان از یک منبع توسط افراد بیاستفاده هم 

 

 

Ofogh  انتشار اطالعات در اینترنت است . بنابراین: بستر  
  Ofogh  ها و مراکز اسناد ایران است .آوند توسعه کتابخانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هرگونه تکثیر از این جزوه منوط به اجازه شرکت پارس آذرخش می باشد . حق چاپ محفوظ است .  ©   

 

 باشد . آذرخش میهرگونه تکثیر از این جزوه منوط به اجازه شرکت پارسحق چاپ محفوظ است.  © 

 5 

 

  :بررسی کلی

 Ofogh افزارهای جامع کتابخانه            قادر است اطالعات وارد شده در بانک اطالعات نرم

(Winpoya ، Digilib Suite را در شبکه جهانی )های اینترانت منتشر نماید. اینترنت یا شبکه 

 افزار برداری از نرمبهرهfogh ای افزارهای کتابخانهمنوط بر وجود یکی از نرم(Winpoya، Digilib 

Suite   .در شبکه داخلی کتابخانه است ) 

 افزار کامال جامع و یکپارچه این نرم(Integrated)  . است 

  صورت همزمان  اطالعات از راه دور را در یک یا چند کتابخانه بهامکان جستجوی افزار نرماین

 سازد. پذیر میامکان

  پس از جستجوی اطالعات امکان دریافت گزارش افزار نرمدر اینOnline  از وضعیت موجودی یک

 پذیر است . امکان  مدرک

  ها، رسانی، کتابخانهاطالع به حدی است که انتشار همه اطالعات موجود در مراکزافزار نرمجامعیت این

 ها و مراکز اسناد را پوشش خواهد داد.  آرشیوها، موزه

  عالوه بر زیبایی و توانایی باال دارای محیط گرافیکی با بارافزار نرمصفحات کاری(Loading)   بسیار

 پایین است. 

  عراب (، فارسیهای متداولی چون فارسی، انگلیسی، عربی ) بدون االخطرسمافزار نرمدر این- 

 عربی پوشش داده شده است .  -عربی، انگلیسی -انگلیسی، فارسی

 Code page   منطبق بر استاندارد افزار نرماستفاده شده در اینUnicode 1256 باشد. می 

  امکان تعریف کلمه عبور و رمز به صورت پارامتری برای کاربران وجود دارد. افزار نرمدر این 

  کامال افزار نرماینClient / Server   . است 

  در طیف گسترده ای از افزار نرماینOS هایWindows based    : چونWindows Server 2008 ،

Advance Server 2003   همراه با (Option Pack   یاIIS   . قابل نصب و اجرا  است ) 

  باز بودن یک افزار نرمبرای نصب و اجرایort   .آن هم به صورت پارامتری و قابل تغییر ( الزم است( 

  به علت محیط گرافیکی کامالافزار نرماستفاده از اینUser friendly  .بسیار ساده و آسان            است ، 

 های :امکان جستجو تخصصی و ترکیبی از طریق مدخل 

 پدیدآورندگان  -

 عنوان  -

 سرعنوانی( –موضوع )کلید واژه ای  -

 اطالعات نشر ) سال، محل، ناشر ( -

 شماره راهنما  -

- ISSN / ISBN  

 فروست  -

 نوع مدرک  -
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 شماره ثبت  -

 جستجوی آزاد  -

 :امکان استفاده از عملگرهای تخصصی جهت انجام جستجوی ترکیبی 

 Andمنطقی  عملگر و -

  Orعملگر یا منطقی  -

   Notعملگر به جز  -

  Dollarعملگر بریده نویسی  -

 های کلمات عمومی، لیست عناوین، لیست موضوعات، لیست ارتباط به بانک :امکان جستجوی ساده

   ؛پدیدآورندگان، لیست ناشرین و ...

  امکان جستجوی همزمان اطالعاتMix  ؛التین ( –) فارسی  

 ؛امکان ذخیره نتیجه جستجو 

 امکان ذخیره نتیجه جستجو با آرایشISO ؛ 

 ( مورد جستجو؛ارائه نتایج رشته)های 

  ؛ی رکوردهای جستجو شدهسیاههنمایش 

 ؛نمایش خالصه رکوردهای جستجو شده 

 ؛نمایش کامل رکوردهای جستجو شده 

 ) ؛نمایش وضعیت یک مدرک ) موجودی / امانت 

 ؛امکان رزرو مدرک 

 درک؛نمایش محل)های( نگهداری یک م 

  نمایش یا پخش فرامتنLink ؛شده به اطالعات کتابشناختی  
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 مستند فنی 
  انتشار اطالعات کتابخانهافزار نرم

  

Technical Document 
      Integrated Library Automation System 
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  Ofoghافزار معماری نرم
 

  افقانتشار اطالعات کتابخانه  ستمیسزبان پیاده سازی() J2EE   .است 

 رافزابانک اطالعاتی این نرمMS SQL  .است  

  های کالینت، شده است که مطابق شکل شامل الیهالیه تشکیل  5مدل معماری سیستم از یک مدل

 باشد.نمایش، منطق، اتصال و منابع و داده می
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 اصتا هیال

هداد و عبانم هیال

تنیالک هیال

شیامن هیال

قطنم هیال

Client Tier

Presentation Tier

Business Logic Tier

Integration Tier (Data Access)

Resource Tier (Data)
 

 

باشد که وظیفه منحصر به فردی بر عهده دارد. هر الیه به هر الیه بیانگر تفکیکی منطقی در سیستم می

ها موجب افزایش امنیت سیستم، سهولت باشد. تفکیک الیههای مجاورش مرتبط میصورت غیرپیوسته به الیه

مدیریت سیستم، افزایش مقیاس پذیری سیستم، افزایش قابلیت استفاده مجدد و سهولت در پیاده سازی در 

 شود.کنار تفکیک وظایف و در نتیجه تمرکز هر الیه بر وظیفه آن الیه می

 اليه کالينت

 ها را بر عهده دارد.کاربر و دستگاهاین الیه وظیفه برقراری ارتباط با 

 های گوناگون پشتیبانی شود مانند:صورتتواند بهدر تکنولوژی جاوا این الیه می

 مرورگر وب 

 هااپلیکیشن 

که  هایی از سیستمهایی از سیستم که ماهیتا باید توسط وب قابل دسترس باشند از مرورگر و قسمتدر بخش

 گردد.باشد از اپلیکیشن استفاده مییت باالتر میدارای واسط کاربر پیچیده و امن

 اليه نمايش

این الیه از یک سو با الیه کالینت و از سوی دیگر با الیه منطق در ارتباط است. این الیه واسط بین منطق 

صورت قابل مشاهده برای کالینت را بر عهده باشد. این الیه نقش تبدیل خروجی سیستم بهکار و کالینت می

شود تا برای کالینت قابل استفاده های مختلفی تولید میدارد. در این الیه با توجه به نوع کالینت، خروجی

 باشد.
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 اليه منطق

هایی که در آنها منطق کار بدون توجه دهد. در این الیه مولفهاین الیه هسته اصلی منطق کار را تشکیل می

ا، هها مانند تراکنشهای مورد نیاز این مولفهند. بسیاری از سرویسشوبه نوع کالینت وجود دارد قرار داده می

 گردد.ارائه می Application Serverکنترل سطوح دسترسی و غیره توسط 

 اليه اتصال 

این الیه وظیفه ارتباط الیه منطق و منابع داده و دیگر منابع را بر عهده دارد. در این الیه سیستم به منابع 

 صورت مستقل از منبع دسترسی دارد.بهمورد نیاز خود 

 اليه منابع و داده

 و دیگر سرورهای سازمان یا منابع خارج از سازمان تشکیل شده است.  این الیه از پایگاه داده
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  Ofogh افزار مورد نیازسخت   
 

Application Server & Database Server Hardware 
 

Processor Dual Intel _Xeon 
HARD Disk 146 Gigabyte Scsi 
Ram 4 GB or up 
Monitor SVGA color Monitor ( 32 bit color or up) with 800*600 

Resolution or up 
CD Drive 40x or up (RW) 
Mouse Any Type 
Network Tools Ethernet Card 100 MBPS 
OS Red Hat Linux Enterprise Server 

 

 

 

 

 

 

 Ofogh افزارمختصات امنیتی نرم

 (Client Tier) امنیت اليه کاربر
 گیری از روش بهرهRole Based در ساختار امنیتی برنامه؛ 

 توان تعداد زیادی کاربر تعریف نمود؛در قالب هر نقش می 

 شوند؛معرفی میها های کاری این سیستم در قالب نقشتمامی عناصر و گروه 

 افزار اعمال در این نرمAuthentication  اعتبارسنجی کاربر هنگام(Login در )Client Side  انجام

 پذیر است؛

 ها و اعمال تعریف نقشAuthorization های مختلف( بر روی )نظارت بر دسترسی کاربران به بخش

Action های صفحاتUIپذیر است؛صورت دینامیک انجام، به 
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 (Presentation Tier) امنیت اليه نمايش
دهد که اجازه دسترسی به آنها را دارد به های حساس امنیتی فقط اجزایی را برای کاربر نمایش میبخش

 ها انجام ای محدود از برنامه را خواهد داشت؛ این کار را به جای غیرفعال کردن گزینهعبارتی مشاهده

 دهد.می

 استفاده ازHTTP Post  : درHTTP Get تواند اطالعاتی را که در کاربر میURL گیرد، ببیند. قرار می

برای  URLرا ندارد و امکان استفاده از  URLکاربر توانایی مشاهده در  HTTP Postاما با استفاده از 

 شود.های غیرمجاز سلب میاستفاده

 گیری ازبهرهTracking  Session با توجه به آنکه در این حالت هر کاربری با هویتی :(ID)  واحد به

Server برداری کاربر از برنامه با شناسایی شود در بهرهشناسانده میID  حجم مبادالت بینServer 

آخر، رخدادهای مورد  IDرسد زیرا تا وقتی هویت تغییر نکرده با استناد به به حداقل می Clientو 

را به حداقل  Clientو  Serverپذیرد. این فرایند میزان تعامل بین همان روال انجام میدرخواست به 

 Sessionهای کند و همچنین از خطر حملهرساند و ضمناً به افزایش سرعت برنامه کمک شایانی میمی

hijacking  وSession Spoofing  که همان تحریفSessionآید و پس ها است، جلوگیری به عمل می

 Sessionکند تا ضریب خطرات را نامعتبر می HTTP Sessionsکه کاربر از سیستم خارج شد، از آن

Hijackings  وClient Trojans  به حداقل برسد و با این روند امنیت چشمگیری در الیه نمایش به

 آید.دست می

 

 

 (Business Logic Tier) امنیت اليه منطق
 شود:قسمت تأمین می ارزیابی صحت اعتبار داده در این

  در این الیه صحت اطالعات رسیده از الیه کاربر به الیه منطق را به لحاظ سالمت اطالعات بررسی

ها از خطر پردازش اضافه به علت تزریق داده کنند تا ضمن اطمینان از یکپارچگی و سالمت دادهمی

های فوق هرگونه خللی داشته شخراب جلوگیری شود. اگر اطالعات رسیده به این الیه پس از پرداز

نماید و برنامه با مهار و نظارت به عمل آمده پیغامی اعالم خطا می Client Sideباشد به سرعت به 

 فرستد.به کاربر می Clientمنطقی در 

 در الیهیع و رخدادهای مهم وقاBusiness  ورود  عمل مثالً شوند.، ثبت و نگهداری میتشخیص پس از

کردن تعداد دفعات  محدودتوان ضمن باشد که میجمله نقاط حساس می از(Login) به سیستم 

 .دادتالش برای ورود به سیستم آن را ثبت و مورد پیگیری قرار 
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 ((Integration Tier امنیت اليه يکپارچه سازی
های پشتیبانی ،گذارنددر اختیار می Oracleاطالعاتی پایگاه  و JDBC Driverبه امکاناتی که  توجه با

 :شودمییه انجام الدر این  ریزامنیتی 

 داده بین انتقال persistent layer  وBusiness layer که بر روی امن طریق یک کانال  از

 پذیرد.انجام می SSL/TLS روی HTTP تکلوپراستفاده از و با  شودسوار می   Integrationالیه

  اتخاذ سازوکارEncryption  هایی نظیر رمز عبور که رمزی شدن آن ضروری برای دادهدر این الیه

 کند.است، امنیت را در این سطح فراهم می

 گیرد و در صورت بروز هرگونه خطا، پیغامی ها نیز باز مورد ارزیابی قرار میدر این الیه سالمت داده

 یابد.شود  و کاربر از بروز خطا آگاهی میمنطقی به الیه کاربر ارسال می

  کند.الیه رخدادهای جزئی را )همچون ویرایش در اطالعات( نیز ثبت و ضبط میاین 

 

 

 

 (Resource Tier) هاامنیت اليه اطالعات و داده

  مختلف دسترسی برای کاربران، امنیت الزم برای جلوگیری از  هایالیهبا استفاده از امکان تعریف

شود عبارت است. آنچه در این الیه ثبت میدر این الیه تامین شده  مدارکدسترسی غیرمجاز به 

 است از:

  برنامه؛معرفی کاربران و تاریخ ورود آنها به سیاهه تهیه  -

  پایگاه؛ هوشمند برای هر  پشتیبانهای اطالعاتی با داشتن پایگاهپشتیبانی  -

 پایگاه؛ های متنی و تصویری در داخل حفظ و نگهداری فایل -

  گر؛با نام کاربر ویرایش رکوردهر  هایدگرگونیگزارش آخرین وضعیت  -

 ؛درخواست نام کاربر و شماره رمز در شروع برنامه -

 ؛صورت عادی، محرمانه، سری و ...بندی هر رکورد بهطبقه -

 ؛دسترسی برای کاربران های متفاوتالیهتعریف  -
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های منطق در  اليه (Proactive)های بازدارنده در کنار روش (Reactive)های واکنشی استفاده از روش

 سازیو يکپارچه

که در الیه به تمامی تمهیدهای امنیتی  های منطق و های مختلف اتخاذ شددد، چنانچه در الیهبا توجه 

 را بعد از حمله نیز  (Recovery)های بازگشدت به وضدعیت اولیه سدازی نفوذی صدورت پذیرد، روشیکپارچه

اند و در کل تعادلی بین های واکنشی در برابر حمله معروفروش ها عمدتاً بهروش بایستی بررسی کرد. اینمی

شی و بازدارنده میروش شد. پارههای واکن شته با های مختلف تحقق ای از اقدامات را که در الیهباید وجود دا

 توان پیش بینی کرد در زیر ذکر شده است:یابد و پس از بروز حمله و خطا میمی

 س از حمله و آماده کردن آمادگی برای واکنش سریع پPatchها و اعمال آنها؛ 

 اعمالLoad Balancing   به این منظور که در صورت بروز حمله به یکی ازCluster ها آمادگی

 یابد.جایگزینی وجود داشته باشد. بدین ترتیب ظرفیت ایمنی  برنامه  افزایش می
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 مستند کاربری 
 کتابخانه انتشار اطالعات افزار نرم

 

Functional Document 
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 درخواست عضویت 

 های متمرکز، غیرمتمرکز و نیمه متمرکز؛ قابل تعریف برای کتابخانه -

 های عضویت؛ مشاهده، بررسی، رد یا تائید درخواست -

 صورت اینترنتی؛ارسال درخواست عضویت به -

 مشاهده آخرین وضعیت درخواست عضویت؛ -

 ارائه خدمات عضویت به دو صورت:  -

  استفاده از امکاناتOfogh  با اطالعات عضویت و سوابق شخص در

 کتابخانه )رزرو، تمدید و ...(؛ 

 صورت غیر حضوری؛ ت به مدیر کتابخانه بهارسال درخواست عضوی 

مشاهده اطالعات عضویت و تاریخ اعتبار با استفاده از ایمیل یا پیام کوتاه )در صورت      -

 تاییددرخواست عضویت توسط مسئول کتابخانه(؛ 

 طور جداگانه؛عضویت در چند مرکز و مشاهده وضعیت خود در مراکز مختلف به -

  رزرو مدرک 

 اساس سطح دسترسی و تعداد مجاز برای انتخاب مدرک؛ رزرو مدرک بر  -

 مشاهده گزارشی از لیست مدارک رزرو کرده در مراکز مختلف؛  -

 پیشنهاد خرید مدرک 

های جدید مدارک موجود یا درخواست خرید مدرک جدید توسط ارائه درخواست خرید ویرایش -

 عضو؛

 اطالع از آخرین وضعیت خرید آنها؛ای از وضعیت خرید مدارک درخواست شده و مشاهده سیاهه -

 امکان تصحیح و حذف پیشنهاد خرید مدرک برای عضو؛ -

 پیشنهاد اصالح مدرک 

ارسال پیشنهاد اصصالح مدرک، توسط عضو مجاز در هنگام مشاهده ایراد یا اشکالی خاص در  -

 اطالعات کتابشناختی مدارک مختلف؛

 از آخرین وضعیت پیشنهاد خود؛ای از پیشنهادات ارسال شده و اطالع مشاهده سیاهه -

 امکان تصحیح و حذف پیشنهاد اصصالح مدرک، برای عضو؛ -

 

 کارکرد من 

 نمایش سیاهه مدارک امانتی )عنوان، نویسنده، تاریخ دریافت و تاریخ بازگشت مدرک(؛  -

 نمایش سیاهه مدارک رزرو شده )عنوان، نویسنده، تاریخ رزرو مدرک( یا مدارک دارای تاخیر؛  -

تواند مدرکی را از سیاهه رزرو خود خارج سازد یا آن را برای خود رزرو یا می بخش عضو  در این -

 تمدید نماید؛

 

 



 

 هرگونه تکثیر از این جزوه منوط به اجازه شرکت پارس آذرخش می باشد . حق چاپ محفوظ است .  ©   

 

 باشد . آذرخش میهرگونه تکثیر از این جزوه منوط به اجازه شرکت پارسحق چاپ محفوظ است.  © 

 17 

 

 جستجو 

 (؛ SSOاستفاده از تمامی امکانات سیستم با یک بار ورود بر اساس سطح دسترسی )قابلیت  -

 شناسی؛ جستجو بر اساس اطالعات کتاب -

  جستجو با سرعت باال و بدون وابستگی به حجم محتوای موجود؛ 

 بول  جستجوی(AND ,OR ,NOT) بخشی و چند (Multipart) عالمت کوتیشن؛  با همراه 

 جستجوی تمامی فیلدهای یک مدرک؛ 

 های گرافیکی جهت نمایش نتیجه جستجو؛طراحی بهینه رابط 

 المللی بین هایزبان از پشتیبانی(UNICODE) ؛ 

 جستجوی ساده؛ 

o  جستجو در چند بانک اطالعاتی، چند مرکز خاص یا تمامی مراکز؛ 

o  راهنمای جستجو؛ وجود  

 جستجوی پیشرفته؛ 

o های متعدد؛صورت ترکیبی در مدخلبازیابی چند واژه به 

o شرطی کردن جستجوها؛ 

o های نشر مختلف؛جستجوی مدارک در سال 

o دیجیتال؛نتیجه جستجو به منابع  امکان فیلترینگ 

 جستجوی منابع دیجیتال؛ 

o های متنی، صوتی، تصویری و ...( انتخاب انوع ماده آرشیوی مورد نظر )جستجو در فایل

 و نوع عام محتوا جهت جستجو؛

o فیلتر کردن جستجو بر اساس زبان، رنگ و سایز ماده آرشیوی؛ 

o  مشاهده لیست نتیجه جستجو بر اساس سطح دسترسی؛ 

o ؛تالیجید منابع تورق 

o دانلود منابع دیجیتال مورد نظر در صورت دارا بودن مجوز؛ 

o  مشاهده منابع دیجیتال با توجه به سطح دسترسی؛ 

o :امکان ارسال درخواست دانلود 

با استفاده از این امکان اگر کاربری اعتبار و مجوز الزم را جهت دانلود مدرک نداشته 

 باشد، 

 به مسئول کتابخانه ارسال نماید؛تواند درخواست خود را برای دریافت فایل، می

o دهی منابع دیجیتال بر اساس اعتبار کاربرقابلیت سرویس (Accounting)؛ 
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 نمایش نتیجه جستجو 

 بندی و تهیه ایزو از نتایج جستجو؛صفحه -

 مشاهده اطالعات کامل و موجودی مدرک؛ -

 های اطالعاتی؛مشاهده نتایج جستجو به تفکیک نوع مدارک و پایگاه -

 امکان پاالیش جستجو در لیست نتایج جستجو؛ -

فیلد عنوان، شماره مدرک، پدیدآورنده،  5سازی لیست نتایج جستجو بر اساس یکی از مرتب -

 موضوع و شماره راهنما؛ 

صورت هوشمند در زمینه موضوعات، پدیدآورندگان و ناشرین مرتبط با ارائه پیشنهاد جستجو به -

 حوزه جستجوی کاربر ؛ 

 ؛طالعات ثبت با موجودی مدرکمشاهده ا -

 ارائه پیشنهاد اصالح مدرک به مسئول ذیصالح از طریق لیست نتایج جستجو؛ -

 ارائه پیشنهاد خرید مدرک به مسئول ذیصالح از طریق لیست نتایج جستجو؛ -

 ؛ISO 2709یا  XMLذخیره مدرک با فرمت  -

 افزودن نتایج جستجو به لیست شخصی؛ -

 ایج جستجو؛رزرو مدارک در زمان نمایش نت -

 ؛هاتازه مدیریت -

 ؛Google Book سیسرو به نیالت یهاکتاب اتصال -

 ؛Amazon تیسا به نیالت یهاکتاب اتصال -
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 Ofoghاستقبال استفاده کنندگان از 
 

 ترین مجموعهعنوان بزرگبه آذرخشپارسگروه 

 کاملی مجموعهدر کشور،  ایافزارهای کتابخانهنرمی کنندههئارا

کرده  ارائه جامعه کتابداریاز محصوالت و خدمات این حوزه را به 

های نوین و خالق، به کند با در پیش گرفتن شیوهو تالش می

ور کش جامعه کتابداریسازی و تقویت خدمات خویش به نهادینه

گروه این ترین محصوالت و خدمات مهمیکی از  یاری رساند.

کارا به مشتریان بر اساس آخرین  لیی محصوهئاراباشد، می)افق( انه سیستم انتشار اطالعات کتابخ

ای که وری اطالعات و ارتباطات به گونهآی فنهای به دست آمده در عرصهو پیشرفتدنیا های روز وریآفن

 بتواند نیاز آنان را با باالترین کیفیت ممکن برآورده سازد، 

تیم کارآمدی از متخصصان و  ،)افق(افزار سیستم انتشار اطالعات کتابخانه نرمی هئارا جهت آذرخشپارس

حوزه به مشتریان خود در سراسر این  کارشناسان فنی زبده را گرد هم آورده است و خدمات متنوعی را در

گیر مشتریان محصوالت ها فعالیت و تعداد چشمده طی سالتجربیات به دست آم، همچنین دهده میئکشور ارا

و تولید ی سبد محصوالت این گروه توسعه ی قابل اتکایی برای، پشتوانهآذرخشمختلف پارسخدمات  و

 آید.به شمار می )افق(سیستم انتشار اطالعات کتابخانه 

این شرکت همواره نسبت به مشتریان خود دید شریک کاری و استراتژیک دارد چرا که در دنیای امروز  

ای امکان رقابت را پیدا نخواهد کرد و خود به خود از باشد هیچ بنگاه اقتصادی اگر چنین دیدی وجود نداشته

افزاری آنچه ادامه مسیر را در های نرمشود. ما معتقدیم که در اجرای پروژهگردونه رقابت اصلی حذف می

های ژهشود مسلما اجرای موفق پروهای بعدی سهل و آسان کرده و باعث افزایش تعداد مشتریان میپروژه

افزار سیستم انتشار اطالعات با گذشت یک سال از ارائه نرمباشد. قبلی و ارائه یک سابقه موفق از شرکت می

و  اندآذرخش را تشکیل دادههای مختلفی طیف مشتریان شرکت پارسها و سازماندانشگاه)افق(، کتابخانه 

 . نداستفاده نموده)افق( اهر یک از آنها از خدمات متفاوت ارائه شده توسط سیستم انتشار اطالعات کتابخانه 
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 Ofoghافزار پالن آموزشی نرم

 

 

 

 

های جدید، آوریفکری و فرهنگی، پیدایش فنهای افقتولید بیش از اندازه اطالعات، گسترده شدن 

ئل های دنیای امروز هستند که مساهای جدید مشخصهها و رشتهپردازش و افزایش حوزهآوری پیشرفت فن

اند. مسائلی که حل آنها تنها در گرو درک موقعیت و آگاهی از همراه آوردهاطالعاتی متعددی را با خود به

اری ب در حوزه کتابدبدین ترتی چگونگی تولید و زایش اطالعات، ذخیره، بازیابی، اشاعه و استفاده از آن است.

 کند که به آخرین اطالعات روز دسترسی داشته باشند.ارائه خدمات اطالعاتی موثر، کتابدارانی را طلب می نیز

باشد، چرا که ما آذرخش میهای شرکت پارسرسانی همواره از مشغلهآموزش متخصصان کتابداری و اطالع

کی پذیری به عنوان یویژگی توسعهخوب داشت. در این بین های خوب باید کتابداران معتقدیم برای کتابخانه

، مستلزم آشنایی مشتریان با آذرخشپارس)افق(های سیستم انتشار اطالعات کتابخانه از مهمترین ویژگی

عنوان یکی از خدمات قابل ارائه، آمادگی به آذرخشپارسهای آتی محصول خواهد بود. شرکت نحوه توسعه

رای ب )افق(های آموزشی سیستم انتشار اطالعات کتابخانه صورت نیاز نسبت به ارائه دورهخواهد داشت تا در 

و ارتقاء  افزاییدانش برای مدت و بلند مدت کوتاه هایکالس سال در طی سیستم اقدام نماید.این  کاربران

 علمی دستاوردهای ود افراد با آخرینشمی نیز سعی آموزشی هایشود. در کارگاهبرگزار می کتابخانه همکاران

 .عمالً آشنا شوند حوزه و فنی
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  Ofogh افزار جامع کتابخانهپشتیبانی از نرم
 

 

ی هئ، با برخورداری از دیدگاه مهندسی فروش برای اراآذرخشپارسگروه 

دهد که از آن جمله ه میئمحصوالت خویش، خدمات گوناگونی را به مشتریان ارا

ی موثرترین راهکار به آنان اشاره کرد. هئنیاز مشتریان برای ارا بررسیتوان به می

سیستم انتشار اطالعات کتابخانه که یک مشتری برای خرید بر این اساس، هنگامی

های مورد نیاز برای ابتدا مشاوره ،گیردتماس می آذرخشپارسبا گروه )افق( 

ین شرایط تربا مناسب ،ی ممکنشود تا مشتری بتواند بیشترین بهرهه میئهای واقعی وی به او اراشناسایی نیاز

 به دست آورد.را از محصول انتخاب شده 

ط توس آذرخشپارس)افق(سیستم انتشار اطالعات کتابخانه های مورد نیاز و انتخاب ی مشاورههئپس از ارا

توانند با خیالی آسوده به شود و مشتریان میآغاز می بانی شرکتی وسیعی از خدمات پشتیمشتریان، دامنه

ی خدمات پس از فروش و پشتیبانی به مشتریان از هئست، اهمیت اراخدمات بپردازند. گفتنی این  استفاده از

بوده و تیمی کارآمد از متخصصان و کارشناسان فنی  آذرخشپارس همان ابتدای فعالیت مورد توجه مدیران

ی خدمات هئی اراروز سال، آماده 635ساعته در  12صورت برای این منظور تشکیل شده است که به زبده

، برای رسیدن به سه ویژگی اصلی آذرخشپارسگویی به مشکالت مشتریان هستند. پشتیبانی و پاسخ

ق های دقیریزیبرنامهی خدمات خود، هئدر ارا« هزینه مناسب با در نظرگرفتن کیفیت»و « کیفیت»، «سرعت»

های جدیدی را برای رسیدن به این هدف آغاز کرده است. این سه گذاریو منسجمی انجام داده و سرمایه

آیند. در این میان، استفاده از نیروی ترین عناصر به شمار میویژگی، در بحث انتقال داده و برقراری ارتباط، مهم

های مطابق با استانداردهای روز وریآدر کنار تجهیزات و فن مجرب، دانش آموخته و مسئول، تخصصی زبده

تم سیسیکی از نقاط قوت کند. ها، نزدیک میریزیرا گام به گام به هدف نهایی این برنامه آذرخشپارس جهان،

 نافزارهای مشابه موجود در بازار اینرم در مقایسه با بسیاری از آذرخشپارس)افق(انتشار اطالعات کتابخانه 

مناسب و مطمئن برای یک فعالیت  تواند به عنوان بستریپشتیبانی ندارد و می گونه محدودیتی دراست که هیچ

 .بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد
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 گردید: خواهد افزار ارائهنرم پشتیبانی این دوره در که خدماتی

 کارایی و ارتقاء اطالعات دادن دست از بدون و وقفه بدون مشتری، به خدمات ارائه برای تالش 

 است. افزارنرم خدمات

 هفته. کاری ساعات در مشتری احتمالی مشکالت و مسائل به پاسخ برای تلفنی، پشتیبانی 

 کاری ساعات در افزارنرم کارکرد در احتمالی مشکالت رفع برای شرکت کارشناس توسط پشتیبانی 

 .هفته

 جدیدتر. هاینسخه نصب و افزارنرم روزرسانی به 

 ماهیانه. صورتهب افزارنرم اطالعات از پشتیبان هاینسخه تهیه 

 هکرها. بوسیله اطالعات دستکاری و خدمات در اختالل هرگونه از حفاظت جهت در امنیتی نظارت 

 به پشتیبانی بنا مدت طول آذرخش درپارس)افق(سیستم انتشار اطالعات کتابخانه  با کار آموزش 

 مشتری. درخواست
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 های شما پشتیبان
 

 کادر پشتیبانی

 حوزه تخصصی نام و نام خانوادگی

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم زارعی                مجید 

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم مریم                   میرزایی

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم رفچراغی                    دانیال

 SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم نسرین                    قدمی

  SIS Portalو  Digilib Suite ،Winpoya ،OFOGHافزارهای نرم زمینه                   امیرپور

 
 

 

 ارتباط با ما 
 

  012-22208  تلفن:   

 5، طبقه2آباد(، خیابان احمد قصیر)بخارست(، پالکبهشتی)عباسشهیدخیابان آدرس: 

 

 

 info@parslib.comایمیل: 

  www.parslib.comوب:

 

 

                                                                                                  

  شاد، سربلند و پیروز باشید.
 

 


