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  مقدمه

متخصصين در علوم  و رشته هاي مختلف، الزامـاً متخصـص اطـالع              

بازيـابي اطالعـات مـورد      رساني نبوده و در بسياري ازموارد در جسـتجو و           

كمـك و راهنمـايي يـك متخصـص اطـالع           . نياز خود دچار مشكل مـي شـوند       

 كمك مي كند تا در كمترين زمان ممكن و با صرف حداقل             افرادرساني به اين    

  .هزينه، مرتبط ترين و بيشترين منابع مورد نياز خود را بازيابي نمايند

ونيكي، جهـت اسـتفاده   در عصر اطالعات، با ظهور كتابخانه هاي الكتر  

از كمك و راهنمايي كتابداران نيازي به مراجعه مستقيم به كتابخانه ها وجود             

ندارد و افراد و متخصصين مي توانند بدون محدود شدن به فضاي كتابخانـه   

از "راه انـدازي سيسـتم   . از راهنمـايي و مشـاوره كتابـداران اسـتفاده نماينـد     

 نـه تنهـا   نه منطقه اي علـوم و تكنولـوژي         سايت كتابخا وب   "!كتابدار بپرسيد؟ 

افراد مراجعه كننده به سايت را از نحوه دسترسي به اطالعـات ايـن كتابخانـه          

بـراي متخصصـين جويـاي     منبع ارجـاعي بسـيار مناسـبي       بلكهآگاه مي كند،    

  .اطالعات است

  

  

  

  

 



  :سابقه علمي طرح و پژوهشهاي انجام شده 

وجود چنين سيستمي  سايتهاي ايراني در هيچ يك از :پيشينه در داخل كشور 

در . ندارد كه بتوان به صورت پيوسته با يك كتابدار متخصص صـحبت كـرد             

، ، محتـواي سـايت، پرسشـهاي متـداول        FAQاكثر سايتها گزينه هايي ماننـد       

 وجـود دارد كـه سـواالت متـداول را جـواب داده و در                … و   پرسش و پاسخ  

از نمونه اين سـايتها مـي        . مي كند  العاتي به صورت كلي ارائه    مورد سايت اط  

  : موارد زير اشاره نمود توان به 

ــا آدرس       -1 ــران بـ ــي ايـ ــدارك علمـ ــات و مـ ــگاه اطالعـ ــايت پژوهشـ سـ

htm.scope/about/ir.ac.irandoc.www://http   

ــا  -2 ــوم، تحقيق ــاوري وزارت عل ــت فن ــا آدرس  ســايت معاون ــاوري ب ت و فن

asp.FAQ/ir.msrt.techno://http

ــا آدرس   -3 ــان بــــ ــكي زنجــــ ــوم پزشــــ ــگاه علــــ ــايت دانشــــ   ســــ

aspx.Faq/Dynamic/ir.ac.zums.www://http

نعت بـــــــــا آدرس  ســـــــــايت دانشـــــــــگاه علـــــــــم و صـــــــــ-4

HTML.FAQ/ir.ac.iust.reg://http

  .و بسياري از اين قبيل

 "!از كتابـدار بپرسـيد؟    " تـرين سيسـتم    كاربردي :پيشينه در خارج از كشور      

از . وجـود دارد   uk.ac.open.rarylib://httpدر سايت    برنامه اي است كه   

 سيستم مي توان به عدم نياز به راه انـدازي برنامـه خاصـي روي     اين مزاياي

 

http://www.irandoc.ac.ir/about/scope.htm
http://techno.msrt.ir/FAQ.asp
http://www.zums.ac.ir/Dynamic/Faq.aspx
http://reg.iust.ac.ir/FAQ.HTML
http://library.open.ac.uk/


نرم افزار تهيه شده بـه طـوري روي ايـن           . كامپيوتر استفاده كننده اشاره كرد    

 در كليه صـفحات     "!از كتابدار بپرسيد؟  "سايت قرار دارد كه گزينه مربوط به        

  . آن قابل ديدن است

مريكـا اسـتفاده مـي شـود،        يگري كه در سايت كتابخانه كنگـره آ       ر سيستم د  د

askalib/rr/gov.loc.www://http        كل رده هاي موضوعي مشخص شده 

اند و افراد مي توانند در زمينه موضوع مـورد نظـر خـود بـا يـك متخصـص                    

  .موضوعي مشورت نمايند

ــتم ــد  سيســ ــز ماننــ ــري نيــ ــايت  هاي ديگــ ــود در ســ ــتم موجــ   سيســ

librarian/learn/org.fdncenter://http        وجود دارند كه در آنها امكـان 

صحبت مسـتقيم مـراجعين بـا كتابـداران وجـود نـدارد بلكـه اسـتفاده كننـده                   

ــده    ــاده ش ــاي آم ــود را در فرمه ــوالهاي خ ــت  س ــد و آدرس پس ــي نويس  م

در ايـن حالـت كتابـدار سـوال فـرد را            . الكترونيكي خود را نيز وارد مي نمايد      

  .جواب داده و به پست الكترونيكي وي ارسال مي نمايد

  

  

  

  

  

 

http://www.loc.gov/rr/askalib
http://fdncenter.org/learn/librarian


  :اهداف طرح 

 اين پـروژه جلـوگيري از سـردرگمي و راهنمـايي            هدف كلي از انجام       

جهـت  . ي مراجعـه مـي نماينـد       سايت كتابخانه منطقه ا     وب افرادي است كه به   

  :دسترسي به اين هدف، اهداف خاص به شرح زير مي باشد

اطالع رساني، پايگاه هاي اطالعـاتي،  راهنمايي افراد در زمينه خدمات       -1

وب  در ...نحوه اشتراك بـه پايگـاه هـا، روشـهاي صـحيح جسـتجو و              

 زيادي   كاربرانروزانه   : كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي     سايت  

بسـياري   سايت اينترنتي كتابخانه منطقه اي مراجعه مي نمايند كـه            به

از اين افراد سواالتي در رابطه با انـواع  خـدمات اطـالع رسـاني قابـل         

پايگاه هاي اطالعاتي موجود به صورت روي خـط           از قبيل    دسترسي

، پوشـش موضـوعي پايگـاه هـا و زبـان آنهـا، روش               CDو يا به فرم     

 خط، شيوه هاي جستجو و بازيابي اطالعات        اشتراك پايگاه هاي روي   

 نبـود راهنمـاي مناسـب جهـت پاسـخگويي بـه             . دارند ...از پايگاهها و    

 و نيافتن راه حل مناسب جهت        آنها سواالت اين افراد باعث سردرگمي    

  . ددن نيازهاي اطالعاتي ايشان مي گردبرطرف كر

االت كتابـداران مسـئول پاسـخگويي بـه سـو          : بازاريابي الكترونيكـي   -2

 مي توانند با بررسي     ”!از كتابدار بپرسيد؟  “مراجعان از طريق سيستم     

پتانسيلهاي هر فرد مراجعه كننده ضمن آشنا كردن افـراد بـا خـدمات       

 



موجود در كتابخانه منطقه اي، افراد را به مشـترك شـدن بـه گنجينـه                

  .اطالعات موجود در اين كتابخانه راهنمايي نمايند

  تعريف واژه ها

.  مي باشدAsk Librarian اين عبارت ترجمه عبارت  : ”!بدار بپرسيد؟از كتا“

 كه از آن جمله مـي       امگذاري اين خدمات استفاده شده    عبارات متعددي براي ن   

منظـور از  . اشاره نمـود ...  و Live Librarian ،Online Librarianتوان به 

استفاده از يك    در اين طرح كتابداري است كه با         ”!از كتابدار بپرسيد؟  “عبارت  

وب نرم افزار خاص قادر است از طريق اينترنت با كاربران مراجعه كننده بـه               

نموده و سواالت مطرح شده توسط افراد را         1سايت كتابخانه منطقه اي گفتگو    

اين نـرم افـزار بـه صـورت         . در ساعات اداري به صورت همزمان پاسخ دهد       

 بـه پسـت الكترونيكـي       در سـاعات غيـر اداري سـواالت مراجعـان را          خودكار  

 ارسـال مـي    com.Onlinelibrarian@srlstتعريف شده براي اين سيسـتم  

مـورد نظـر را بـه    پاسخ ارسالي كاربران، نمايد و كتابدار پس از خواندن نامه   

 . ارسال مي نمايدپست الكترونيكي ايشان

 را بـر روي سـايت       "!از كتابـدار بپرسـيد؟    "كه گزينـه    فردي است     :"كاربر"

اينترنتي كتابخانه منطقه اي انتخاب مي نمايد و جهت صحبت با كتابـدار ثبـت               

  .نام مي كند

                                                 
 Chat 

 

mailto:Onlinelibrarian@srlst.com


 با مـدرك كارشناسـي       علوم و تكنولوژي   كتابدار كتابخانه منطقه اي    :اپراتور  

از “ مسئول پاسخگويي به كـاربران از طريـق سيسـتم       كه يا كارشناسي ارشد  

  . است”!كتابدار بپرسيد؟

عبارتست از نام منحصر به فردي كه به صـورت اتوماتيـك بـه               : نام كاربري 

 نام  .دداده مي شو   ”!از كتابدار بپرسيد؟  “هر كاربر در ابتداي ورود به سيستم        

 -2 كـاربران    -1: كاربري به سـه دسـته از افـراد اختصـاص داده مـي شـود                 

 شامل دو بخش است بخش       براي كاربران  ام اين ن  . مدير سيستم  -3اپراتورها  

 از بخش دوم كه شماره ترتيبـي اسـت          _ عالمت    مي باشد كه با    usrاول واژه   

 ”!از كتابدار بپرسيد؟  “تقدم و تأخر ورود به سيستم       كه به هر كاربر به ترتيب       

 به اين معناست كه فرد مورد نظـر         usr_4: مثال  . داده مي شود جدا مي گردد     

از كتابـدار   “سـت كـه بـه عنـوان اسـتفاده كننـده از خـدمات                 فردي ا  چهارمين

 است  opr بخش اول از نام كاربري اپراتورها        . ثبت نام نموده است    ”!بپرسيد؟

و جهت مدير سيستم نيز تنها يك كد كـاربري وجـود دارد كـه مخـتص مـدير             

  . سيستم مي باشد

اربر در  كلمه رمزي متشكل از حرف و عدد كه هر ك          عبارتست از    :كلمه عبور   

  . به خود اختصاص مي دهد”!از كتابدار بپرسيد؟“هنگام ثبت نام در سيستم 

  

  

 



  :ويژگيهاي نرم افزار

در طراحي موتور جستجو و بانك اطالعاتي اين برنامه به علـت لـزوم امنيـت                

 اسـتفاده شـده و بوسـيله نـرم     SQL Serverباال و شبكه بودن از نرم افزار 

  . نوشته شده استJava Script و  C#.netافزارهاي 

 به اپراتورها اين امكان داده مـي شـود          "!از كتابدار بپرسيد؟  "از طريق برنامه    

همچنين ايـن   . كه با تعداد نامحدودي از كاربران به طور همزمان گفتگو نمايند          

كاربران در قالب فايل    امكان وجود دارد كه در هنگام گفتگو مدارك مورد نياز           

اپراتورهـا در ايـن سيسـتم مـي         . بر ارسال گردد  به صورت همزمان براي كار    

توانند بدون اينكه كاربر متوجه شود با يكديگر گفتگـو نمـوده و درخصـوص               

به عبارت ديگر تمام قابليتهـايي كـه در نـرم           . سواالت كاربران مشورت نمايند   

 وجوددارد و بايد در اين سيستم گنجانده مي شد Yahoo Messengerافزار 

 تعدادي از قابليتهايي كـه      امه نويسي شده و مضاف برآن     برنبه صورت كامل    

اين نرم افزار منحصراً بايد داشته باشـد پـيش بينـي و برنامـه نويسـي شـده                   

  .است

  

  

  

  

 



   :”!از كتابدار بپرسيد؟“مراحل ورود به سيستم 

  ”!از كتابدار بپرسيد؟“نحوه استفاده كاربران از سيستم  -الف

 ”!از كتابدار بپرسيد؟“م نحوه استفاده اپراتورها از سيست - ب

  سيستم مديريت   - ج

   :”!از كتابدار بپرسيد؟“نحوه استفاده كاربران از سيستم  -الف

علـوم و    كتابخانـه منطقـه اي       صفحه خانگي كاربران پس از وارد شدن به       

 در سـايت فارسـي     "!از كتابـدار بپرسـيد؟     "بـا انتخـاب گزينـه       تكنولوژي  

 وارد سيسـتم  ) 2شكل ( گليسي  در سايت انAsk Librarianو ) 1شكل ( 

  )3شكل (.  مي شوند”!از كتابدار بپرسيد؟“

  

  صفحه خانگي فارسي كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي : 1شكل 

 



  

   كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژيانگليسيصفحه خانگي  : 2شكل 

  

  

  ”!از كتابدار بپرسيد؟“صفحه ورود به سيستم  : 3شكل 

 



 مشاهده مي شود، در اين پنجره كـاربر گزينـه هـايي             3 شكل   همانگونه كه در  

  :پيش رو دارد 

چنانچه كاربر براي اولين بار است كه به سيستم مراجعه مي نمايـد بايـد                -1 

  .را انتخاب نمايد كاربر جديدگزينه 

در صورتي كه كاربر قبالً يك بار ثبت نـام نمـوده و كـدكاربري دريافـت                  -2 

 وارد كردن كدكاربري و كلمه عبور قبلي خود و سپس           كرده است مي تواند با    

  .به سيستم وارد شود  ورودفشار دادن كليد

، راهنمـا چنانچه كاربري نياز به راهنمايي داشته باشد بـا انتخـاب گزينـه               -3 

  .نحوه صحيح ثبت نام در سيستم را مشاهده خواهد كرد

ي نمايـد بـا    اولين بار است كه به سيستم مراجعه مـ        در صورتي كه كاربر   

 فرم ثبت نامي در اختيار وي قرار خواهد گرفت          كاربر جديد انتخاب گزينه   

  ). 4شكل ( 

 



  

  فرم ثبت نام كاربران : 4شكل 

كدكاربري به صورت خودكـار و بـه ترتيـب تقـدم و تـأخر ثبـت نـام بـه                     

 اطالعاتي كه در اين فـرم       .هركاربر به صورت پيش فرض داده شده است       

  :شود عبارتند از از كاربر خواسته مي 

 كلمه عبور كه شامل تعدادي حرف و عدد است كـه هـر كـاربر بـراي                  -1 

نمـايش  (*)  به صـورت سـتاره       اب مي نمايد و براي حفظ امنيت      خود انتخ 

  .داده مي شود

 آدرس پست الكترونيكي كه جهت مكاتبه مدير سيستم و يا اپراتورهـا             -2 

 و  ربر بـه صـورت كامـل      با كاربران درنظر گرفته شده و بايد توسـط كـا          

  . وارد شودصحيح

 



 كه در صفحات گفتگو نام كاربران به همان        نام و نام خانوادگي كاربر     -3 

ام توسط آنهـا وارد شـده اسـت نمـايش داده مـي              رم ثبت ن  شكلي كه در ف   

  .شود

  . جنسيت كاربران-4 

  . وضعيت تحصيلي-5 

  . دو مورد آخر جهت انجام عمليات آمارگيري كاربرد دارند

صفحه اي نمايش داده مي شـود كـه در آن            ذخيره كردن اين فرم       پس از 

 توضـيحات الزم در      نوشـته شـده بعـالوه      كد كاربري و كلمه عبور كاربر     

اطــالع داده شــده اســت آن بــه كــاربر خصــوص نحــوه صــحيح نوشــتن 

  )  5شكل( 

  

  نام كاربري و كلمه عبور كاربر : 5شكل 

 



ونيكي كاربر ارسال مي گردد كه در       نامه اي به پست الكتر    در همين زمان    

آن كد كاربري و كلمه عبور انتخابي وي جهت استفاده هاي بعـدي اعـالم               

  )6شكل . ( شده است

  

  ”!از كتابدار بپرسيد؟“ در سيستم نامه عضويت : 6شكل

 همانگونه كه در تصـوير مشـاهده مـي شـود ايـن نامـه از طـرف پسـت                    

به پست الكترونيكي كاربر كه      com.onlinelibrarian@srlstالكترونيكي  

بـديهي اسـت چنانچـه      . در هنگام ثبت نـام وارد كـرده ارسـال مـي شـود             

كاربري آدرس خود را ناقص و يا اشتباه وارد كرده باشـد ايـن نامـه بـه                  

  .وي نخواهد رسيد

  

 

mailto:onlinelibrarian@srlst.com


بور خود را در محل مخصـوص        مرحله كاربر كد كاربري و كلمه ع       اينپس از 

 اجازه ورود بـه سيسـتم       ورودبا فشار دادن كليد     و  ) 3شكل  ( وارد مي نمايد    

   )7شكل . ( را خواهد داشت”!از كتابدار بپرسيد؟“

  

  صفحه اصلي كاربران : 7شكل 

در قسـمت تعـداد نامـه هـاي         در اين پنجره ضمن خوش آمد گويي به كـاربر،           

اپرتورهـا   (”!از كتابدار بپرسيد؟  “ سيستم    طرف ازكه    ) هايي(نامهجديد، تعداد   

اطـالع   بـه وي      ارسال شـده اسـت      الكترونيكي كاربر   به پست  )يا مدير سيستم  

 همانگونه كه در تصوير مشخص اسـت نـام كـاربر بـه همـراه                .داده مي شود  

  .كدكاربري وي در نوار باالي پنجره گفتگو آورده شده است

 گزينـه پـيش     پنج كاربر   صفحهر اين   دهمانگونه كه در تصوير مشخص است       

  :رو دارد

 



  

  )در وقت اداري(  اتاق پرسش و پاسخ -1

  )خارج از وقت اداري(  مكاتبات -2

   تغيير مشخصات-3

    راهنما-4

   بازگشت-5

روزهاي شـنبه الـي     ( كاربر در ساعات اداري كتابخانه منطقه اي        چنانچه   -1

اتاق پرسش  ، گزينه    نمايد به اين سيستم مراجعه   ) 16 الي   8چهارشنبه ساعت   

 بوده و كاربر مي تواند در همان زمان با اپراتور صحبت نموده              فعال و پاسخ 

با انتخاب گزينه اتاق پرسش و      . و به پاسخ سواالت مورد نظر خود دست يابد        

زيـر بـه شـرح مشخصـات        پاسخ كاربر با پنجره اي روبرو مي شـود كـه در             

  .) 8كل ش(بخشهاي مختلف اين پنجره مي پردازيم

 



  
  پنجره گفتگوي كاربران : 8شكل 

 باالي اين پنجره نام و نام خانوادگي كاربر به شكلي كـه خـود     نوار در قسمت 

كاربر مـي توانـد بـا       . وي هنگام ثبت نام ذخيره نموده است مشاهده مي شود         

 اطالعـات   ليسـت اپراتورهـا    در قسـمت     كليك كردن بر روي نـام هـر اپراتـور         

در اين مرحلـه    . مشاهده نمايد را در قسمت پايين ليست       مربوط به آن اپراتور   

 اپراتـور مـورد نظـر خـود بـا او            كليك كـردن بـرروي نـام      كاربر مي تواند با     

 پيغـام   "پيام به همـه اپراتورهـا  "صحبت نمايد و يا مي تواند با انتخاب گزينه 

پيغامهاي ارسال شـده توسـط      . خود را به همه اپراتورهاي فعال ارسال نمايد       

چنانچه كاربري  . نمايش داده مي شود    محل مربوطه ربر و پاسخ اپراتور در    كا

براي شروع گفتگو با اپراتورها نياز به راهنمايي داشته باشد با انتخاب گزينه             

پـس از پايـان مكالمـه       .  اطالعات الزم در اختيار وي قرار خواهد گرفت        راهنما

 



شده و فرم نظرخواهي     از پنجره گفتگو خارج      "خروج"كاربر با انتخاب گزينه     

   ).9شكل (  را مشاهده مي نمايد ”!از كتابدار بپرسيد؟“سيستم 

  

  فرم نظرخواهي : 9شكل 

سواالتي كه در اين فرم از كاربر پرسيده مي شود و پاسخهايي كه هر كـاربر                

مدير سيسـتم آگـاهي بيشـتري از نظـرات          به سواالت مي دهد باعث مي شود        

 در جهت رفع عيوب احتمـالي از آنهـا اسـتفاده            كاربران برنامه كسب نموده و    

همانگونه كه مشاهده مي نماييد در آخرين سوال به كـاربر ايـن امكـان               . نمايد

داده مي شود كه در صورت نياز يك نسخه از مكالمه انجام شده بـا اپراتـور                 

 را  بلـي براي انجام اين كار كافيسـت در سـوال ششـم گزينـه              . را داشته باشد  

 10با اين كار نامه اي مطابق شـكل  .  را فشار دهد ذخيرهو كليد   انتخاب نموده   

  .براي پست الكترونيكي وي ارسال مي گردد

 



  

  يك نسخه از مكالمه انجام شده بين اپراتور و كاربر : 10شكل 

اطالعات اين فرم در سيستم ذخيـره شـده و جهـت آمـارگيري و اسـتفاده از                  

  . گرفته مي شودنظرات كاربران و اصالحات احتمالي به كار

  

  

  

  

  

  

  

  

 



از كتابـدار   “در صورتي كه كاربر در ساعات غير اداري بـه سيسـتم              -2

 فعال   اتاق پرسش و پاسخ    صورت گزينه  در اين ،   مراجعه نمايد  ”!بپرسيد؟

 سـوال خـود     باتمكات كاربر مي تواند با انتخاب گزينه        بنابراين .نمي باشد 

شكل (  ارسال نمايد    "!رسيد؟از كتابدار بپ  " ي سيستم را به پست الكترونيك   

11.(  

  

  پنجره ارسال نامه كاربران : 11شكل 

ــي شــود    ــه در شــكل مشــاهده م ــانطور ك ــره هم ــن پنج آدرس پســت در اي

 به  ”!از كتابدار بپرسيد؟  “الكترونيكي كاربر و آدرس پست الكترونيكي سيستم        

صورت پيش فرض وجود دارد و بنابراين كاربر فقط الزم است پيغـام مـورد               

  . را انتخاب نمايدارسالظر خود را نوشته و گزينه ن

 



براي ويرايش اطالعات مربوط بـه كـاربران          :گزينه تغيير مشخصات   -1

با انتخاب اين گزينه كاربران مي توانند اطالعاتي را كـه           . طراحي شده است  

ي، كلمـه عبـور     در هنگام ثبت نام وارد نموده اند از قبيل نام، نـام خـانوادگ             

  )12شكل . ( داده يا اصالح نمايدرا تغيير... و 

 

  
  تغيير مشخصات كاربران : 12شكل 

از كتابـدار   “ بـا انتخـاب ايـن گزينـه كـاربر از سيسـتم               :گزينه خـروج   -2

 . خارج مي شود”!بپرسيد؟

 در ساير صفحات نيز وجـود       راهنما و   خروجبا توجه به اينكه گزينه هاي       

 . شددارد ازاين پس در مورد آنها توضيحي داده نخواهد 

  

 



  ”!از كتابدار بپرسيد؟“ نحوه استفاده اپراتورها از سيستم -ب

طريـق مـدير    تعريف كد كاربري و كلمـه عبـور جهـت اپراتورهـا فقـط از                

ايـد در هنگـام     اپراتور ب  براي هر    مشخصاتي كه . سيستم امكان پذير است   

  . نشان داده شده است13 در شكل ثبت نام وارد شود

  
   اپراتورهامشخصات ثبت نام : 13شكل 

پس از پـر كـردن فـرم ثبـت نـام، اپراتـور جهـت وارد شـدن بـه سيسـتم                 

از كتابـدار  “صفحه ورود به سيسـتم   "كدكاربري و كلمه عبور خود را در        

صفحه اصلي اپراتورهـا    سپس وارد   . نمايدمي  وارد  ) 3شكل  (" ”!بپرسيد؟

مي شود كه در آن ضمن خوش آمد گويي بـه اپراتـور همانگونـه  كـه در                   

  :  داردي اپراتورها قرار پيش رو هاييگزينه  مشاهده مي گردد14ل شك

  

 



   اتاق پرسش و پاسخ-1

   مكاتبات-2

   تغيير مشخصات-3

  
  صفحه اصلي اپراتورها : 14شكل 

، گزينـه اتـاق پرسـش و        اتـاق پرسـش و پاسـخ      با ورود اولين اپراتور به      

ننـد بـه    پاسخ در صفحه اصلي كاربران نيز فعال شده و كـاربران مـي توا             

 ي گفتگـو  پنجـره . اين اتاق وارد شده و با كتابدار مسئول صـحبت نماينـد           

  ) 15شكل . (اپراتورها با كاربران متفاوت است

 



  
  پنجره گفتگوي اپراتور : 15شكل 

  :قسمتهاي مختلف اين صفحه شامل بخشهاي زير است 

   باالي صفحه آورده شده است نواركه در نام اپراتور -

 انتخـاب هـر كـدام از كـاربران مشخصـات وي             كه بـا   ليست كاربران  -

 ظـاهر   در پـايين ليسـت   شامل نام و نام خانوادگي و وضعيت تحصيلي وي

 .مي شود

كه با انتخاب هر اپراتور مشخصات وي شامل نام و           ليست اپراتورها    -

 مشـاهده مـي     پـايين ليسـت   نام خانوادگي و وضعيت تحصيلي وي است در         

 .شود

 



 كـاربر بايد گزينه جهت ارسال پيغام به كاربران رها اپراتو:  اپراتور/ كاربر-

 را  اپراتـور زينـه   گ يك اپراتور ديگر      و جهت ارسال پيغام به     را انتخاب نمايند  

 .انتخاب مي نمايند

 مـي   توسط اپراتـور تايـپ     متن مورد نظر      پايين سمت چپ صفحه    در قسمت 

بـراي   مـتن     كـه  در صـورتي  . شود و براي كاربر يا اپراتور ارسال مي گردد        

 محل   متن نوشته شده در     ارسال كاربر ارسال شود پس از فشار دادن دكمه       

 مشاهده مـي گـردد كـه در آن سـواالت            باالي صفحه  در نظر گرفته شده در    

در صـورتي كـه مـتن بـراي         . كاربران و پاسخ اپراتورهـا قابـل ديـدن اسـت          

اپراتور ارسال شود و يا اپراتوري پيغامي ارسـال نمـوده باشـد در قسـمت                

از ويژگيهـاي ايـن برنامـه آن         . قابل مشاهده است   پايين سمت راست صفحه   

 . شدن دارندpaste و copyاست كه پيغامها قابليت 

يكي ديگر از قابليتهاي مفيد اين سيستم امكان ارسـال          :  ارسال فايل گزينه   -

در ايـن حالـت اپراتـور بـا انتخـاب           . فايل در زمان گفتگو براي كاربران است      

 نمايش داده شـده اسـت مـي         16 با پنجره اي كه در شكل        ل فايل ارساگزينه  

 ابتدا فايل مورد نظر را مسـير يـابي كـرده و             Browseاز طريق گزينه    تواند  

 . نرا براي كاربران ارسال مي نمايدسپس آ

 



  
   اپراتورهاارسال فايل توسط :  16شكل

يكـي ديگـر از گزينـه هـايي اسـت كـه در پنجـره                 كاربر خـاص     گزينه -

در صورتي كه اپراتوري بخواهـد       .وجود دارد ) 15شكل  ( وي اپراتورها   گفتگ

در اين حالت نـام     . تنها با يك كاربر گفتگو كند اين گزينه را انتخاب مي نمايد           

 فعال بوده و كـاربران       انتخاب شده  اين اپراتور فقط در پنجره گفتگوي كاربر      

  مـواقعي  ينـه بـراي    ايـن گز   .ديگر قادر به ديدن اپراتور مورد نظر نمي باشند        

تعريف شده است كه در آن اپراتورها زمان كافي براي پاسخ دادن به كاربر              

  .جديدي را نداشته باشند

با انتخاب اين گزينه توسط اپراتور، هيچ كاربري          بالك همه كاربران   گزينه -

اين گزينـه بـراي زمـاني طراحـي شـده           . قادر به ديدن اين اپراتور نمي باشد      

 



فعـال شـدن   .  مي خواهد موقتاً ميز كار خـود را تـرك نمايـد    است كه اپراتور  

 .  امكان پذير استبا حذف اين عالمتمجدد اپراتور 

  سيستم مديريت-ج

ــدير    ــديريت    م ــتم م ــه سيس ــراي ورود ب ــز ب ــتم ني ــدار “سيس از كتاب

) 3شـكل    (”!از كتابـدار بپرسـيد؟    “ بايد به صفحه ورود به سيستم        ”!بپرسيد؟

همانگونه كه در شكل    . نوان مدير وارد سيستم شود    مراجعه نموده و تحت ع    

 مشاهده مـي نماييـد گزينـه هـاي مربـوط بـه مـدير سيسـتم متفـاوت از                     17

  . اپراتورها و كاربران مي باشد

  

  
  صفحه اصلي مدير سيستم : 17شكل 

 



از كتابـدار   “تعـداد نامـه هـاي جديـدي كـه در سيسـتم              در اين پنجـره ابتـدا       

  براي  سيستم ارسال شـده اسـت نمـايش داده              از طرف كاربران   ”!بپرسيد؟

اتـاق پرسـش   همانگونه كه در تصوير نيز مشاهده مي شود گزينه    . مي شود 

 مكاتباتگزينه  .  براي مدير سيستم غير فعال است       به علت عدم نياز،    و پاسخ 

 اختصـاص بـه      اسـت و   براي مدير سيستم نيز همانند اپراتورهـا و كـاربران         

 تغييـر مشخصـات   ه  نـ در گزي . داردكاربران  ونيكي  ارسال نامه به پست الكتر    

تفـاوت عمـده    . نيز مدير سيستم مي توانـد مشخصـات خـود را تغييـر دهـد              

ايـن گزينـه بـه مـدير     .  اسـت مـديريت سيستم مديريت با ساير بخشها گزينه  

سيستم امكان مديريت كاربران و اپراتورها مانند حذف كردن فـردي خـاص             

ننـدگان و ميـزان رضـايت آنهـا از سيسـتم را        و نيز آمار گيري از استفاده ك      

ج گزينـه جديـد      با پـن    مدير سيستم  مديريت با انتخاب گزينه     .فراهم مي آورد  

  )18شكل : (مواجه مي شود

   اپراتور جديد-1 

    مديريت اپراتور -2 

    مديريت كاربر-3

   گزارشات-4 

     فرم نظرخواهي-5 

 



  
  پنجره مديريت سيستم : 18شكل 

 توضـيح داده    13 شـكل    21 در صـفحه     تور جديد همانگونه كه   در قسمت اپرا  

  . شد مدير سيستم مي تواند به تعداد مورد نياز اپراتور تعريف نمايد

مدير سيستم مي تواند اپراتوري را  بر        ) 19شكل   (مديريت اپراتور در بخش   

براي انجام ايـن كـار كافيسـت مـدير سيسـتم ابتـدا              . اساس نياز حذف نمايد   

و سـپس   د نظر را از فهرست سـمت چـپ صـفحه انتخـاب كنـد                اپراتور مور 

  . را انتخاب نمايدحذفگزينه 

 



  

  مديريت اپراتور : 19شكل 

به مـدير سيسـتم ايـن امكـان داده شـده            ) 20شكل   (مديريت كاربر در گزينه   

است كه اطالعات مربوط به هر كاربر از قبيل نام و نام خانوادگي، وضـعيت               

  . يكي را مشاهده كندتحصيلي و آدرس پست الكترون

 



  مديريت كاربر : 20شكل  

در صورت مواجه شدن با كاربري كه ايجاد مزاحمت در سيستم مي نمايـد،              

اين امكان بـراي مـدير سيسـتم در نظـر گرفتـه شـده كـه كـاربر خـاص  را                       

در ايــن صــورت كــاربر مــورد نظــر ديگــر نمــي توانــد بــا  . غيرفعــال نمايــد

جهـت انجـام ايـن كـار        .  سيسـتم شـود    كدكاربري و كلمـه عبـور خـود وارد        

كـدكاربري   مشاهده مي شود مـدير سيسـتم ابتـدا           20همانگونه كه در شكل     

در ايـن حالـت     . كاربر مـورد نظـر را از ليسـت كـاربران انتخـاب مـي نمايـد                

مدير سيسـتم بـا     . اطالعات مربوط به كاربر مورد نظر نمايش داده مي شود         

 كـاربر مـورد نظـر را در سيسـتم      ايـن تغييـر    ثبـت  و غيرفعالگزينه  انتخاب  

 غيرفعال نمودن كاربران به صورت موقتي است و امكان          .غيرفعال مي نمايد  

اما اگر مدير سيستم بخواهـد كـاربري را بـه           . بازگرداندن كاربر وجود دارد   

 



 اين كار امكـان پـذير       حذفطور كلي از سيستم خارج نمايد با انتخاب گزينه          

  .مي باشد

همانگونه كه در قسمت كاربران گفته شد هـر         : ) 21ل  شك (گزارشاتگزينه    

كاربر پس از خارج شدن از اتاق گفتگو فرم نظرخـواهي را مشـاهده خواهـد                

 پاسخ هايي را كه هر      گزارشاتمدير سيستم مي تواند از طريق گزينه        . نمود

. كاربر به سواالت مطرح شده در فرم نظرخواهي داده اسـت مشـاهده نمايـد            

اربران بـه تفكيـك جنسـيت و تعـداد كـل كـاربران و تعـداد                 همچنين تعداد كـ   

  . كاربران خارجي نيز مشخص شده است

  

  

  گزارشات : 21شكل 

 



 به مـدير سيسـتم ايـن امكـان          در اين قسمت  ) : 22شكل   (  نظرخواهيگزينه  

.  اطالع حاصل كند    به صورت جداگانه   داده شده تا از نظر هر يك از كاربران        

از " از طريـق سيسـتم        شـده  يدن خـدمات ارائـه    اين نظـرات در بهبـود بخشـ       

در اين صفحه همانگونه كه     . به مدير سيستم كمك مي كند     " !كتابدار بپرسيد؟ 

در شكل قابل مشاهده است تاريخ و ساعت نظرخواهي نيـز مشـخص شـده               

 در اين قسـمت امكـان حـذف نظـرات نيـز وجـود دارد بنـابراين مـدير               .است

گيري هاي دوره اي نظـرات كـاربران را         سيستم مي تواند پس از انجام آمار      

  .حذف نمايد

  

  

  

 



  

  نظرخواهي : 22شكل 

 تمـامي   "!از كتابـدار بپرسـيد؟    "همانگونه كه مالحظه شـد در ارائـه سيسـتم           

تالش جهت كاربر پسند بودن وسهولت اسـتفاده از برنامـه بـوده اسـت بـه                 

ز به عالوه ا. طوري كه جهت استفاده از آن نيازي به تخصص خاصي نيست         

طريق اين سيستم مي توان به كليه سـواالت مـورد نظـر كـاربران از طريـق                  

با توجه به اينكه در عصـر تكنولـوژي         .مصاحبه مرجع پاسخ كافي ارائه كرد     

اطالعات به سر مي بريم وجود چنين سيسـتمهايي در سـايت هـر كتابخانـه                

  .الزامي به نظر مي رسد

   

 


