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نصبو راهاندازی
سریعوچابکونامحدود

پشتیبانی،مشاورهوآموزش
شخصیسازیبر اساسنیازکارفرما
ا یستگاههایکارینامحدود

مبتنیبروبوتنظیمدسترسیها

نصبو راهاندازی
شرکت داده پردازی تالش و توسعه خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار دی اسپیس (نرم افزار اپن سورس توسعه یافته توسط شرکت  HPو
دانشگاه  MITآمریکاست) را انجام میدهد .ما برای اینکار نیاز به یک سرور )یا یک سرور مجازی( با مشخصات اولیه  ،از طرف کارفرما داریم و
در صورت مهیا بودن زیر ساخت کارفرما ،طی یک هفته نصب و راه اندازی انجام می شود.

سریع،چابکونامحدود
در صورت مهیا بودن زیرساخت مناسب ،نرم افزار بسیار حرفه ای و با کیفیت طراحی شده است و در تعداد رکوردهای باال و کاربران زیاد
هیچگونه ضعفی از خود نشان نمیدهد.ما تاکنون با بیش از  04میلیون رکورد اطالعاتی نرم افزار را آزمایش کرده ایم.
نامحدود در تعداد رکوردها ،نوع فایل ها ،زبان فایل ها ،تعداد کاربران ،تعداد ادمین ها

شخصیسازیبر اساسنیازکارفرما
شخصی سازی پایگاه بر دو بخش صورت میگیرد:
شخصی سازی بخش کاربر که اوال ارتباط مناسبی با اطالعات موجود برقرار کند ثانیا بتواند ابزارهای جستجوی دقیق و کاملی در اختیار داشته
باشد و در نهایت فیلترهای کافی برای هدایت نتایج به صمت بهتر شدن داشته باشد.
شخص سازی بخش ادمین ها که قرار است ورود داده انجام دهند و یا فراداده ها را بارگزاری کنند

مبتنیبروبو امکانتنظیمدسترسیها
شما می توانید از پایگاه در بستر اینترانت یا بر بستر وب جهانی استفاده نمایید .هم برای بارگذاری منابع و هم برای استفاده از داده ها.سپس
برای داده ها برنامه های خاص داشته باشید؛ ممکن است یکسری از داده ها فقط برای مدیران یا گروه خاصی قابل نمایش دادن باشد و
دیگران از وجود آن اطالعات در پایگاه بی خبر باشند ،یا اینکه فراداده ها رؤیت پذیر باشند و فایل تمام متن اطالعات قفل باشد و یا اینکه همه
چیز اپن اکسس باشد ،در این زمینه نرم افزار بسیار توانمند است.

ایستگاههایکارینامحدود
برای هر واحد سازمانی /هر دانشکده  /هر گر وه آموزشی و  ....می توان یک اکانت تعریف کرد تا امکان ورود داده به نرم افزار از هر جایی
(حتی دورکاری) برای هر کسی که مدیران اصلی تعیین میکنند فراهم باشد.

پشتیبانی،مشاورهوآموزش
شرکت ما با استفاده از نرم افزار اپن اکسس تالش میکند تا مشتریان بدانند امکان عدم وابستگی دائمی به خدمات ما وجود دارد .این
مشلکی است که اغلب کارفرماها با خدمات دهنده ها درباره ی مباحث مالی پشتیبانی دارند .لذا ما کمک میکنیم تا کارفرما مستقال توانایی
مدیریت سیستم را داشته باشد .ولی با این حال در صورت تشخیص کارفرما تا زمان مورد نیاز در خدمت محصولی که ارائه میدهیم خواهیم
بود و تالش میکنیم با مشاوره و آموزش ،برای کاربران سیستم  ،محیطی ایده آل و کاربردی فراهم کنیم.

خدماتجانبی
خدمات جانبی ما شامل ،تبدیل داده های شما از نرم افزارهای دیگر به فرمت اکسل ،خدمات تولید فراداده ،تأمین منابع اطالعاتی چه بصورت
فراداده چه بصورت متن کامل از پایگاه های اطالعاتی بزرگ دنیا همچون اسکوپوس ،وب آو ساینس ،وایپو ،.... ،تأمین منابع التین در فرمت
های مختلف جهت واریز به نرم افزار شامل کتاب ،مقاله ،مجله ،استاندارد ،پتنت و .....

مزایای سیستم دی اسپیس بصورت خلاصه وار
 .1سیستم یکپارچه و مبتنی بر وب (چه اینترنت چه اینترانت)
 .2مدیریت دسترسی بر اساس یوزر نیم و یا آی پی های سازمانی  :یعنی هم زمان مدیر کتابخانه میتواند یکسری
منابع را برای یکسری افراد دسترسی بصورت تعریف یوزر و پسورد بدهد و برای کل سازمان بصورت آی پی
 .3تعداد کاربران سیستم بی نهایت می تواند باشد
 .0مدیریت دسترسی روی هر آیتم واریز شده به سیستم یا به یک مجموعه یا چند مجموعه یا تمام سیستم قابل
ارائه است
 .5تعدد مدیران برای ورود داده و بدون تداخل
 .6امکان واریز کردن انبوه داده ها بصورت یکباره قابل انجام است این گزینه که با نرم افزار اختصاصی یابش
صورت می پذیرد نیاز به دانش خاص نرم افزاری ندارد و از طریق یک برنامه ی کاربردی بسادگی صورت می
پذیرد
 .7امکان تولید فیلدهای کامال اختصاصی در فراداده ها مبتنی بر خواسته ی مشتری (توسط خود مشتری) امکان
پذیر است و این فیلدها بی نهایت می توانند تولید شوند
 .8تعداد واریز داده ها می تواند بی شمار باشد ،وابسته است به منابع سخت افزار اختصاص یافته
 .9به هر فراداده می تواند تعداد نامحدودی فایل پیوست شود (مثال یک پایان نامه بصورت فصول جدا از هم به
سیستم تزریق شود)
 .14امکان ظاهر شخصی سازی شده برای مشتری مبتنی بر نیازها
 .11امکان سرچ در محتوای منابع (فول تکست سرچ) – نیاز به منابع سخت افزاری باالتر دارد
 .12مجموعه سازی نامحدود مبتنی بر دسته بندی های مشتری
 .13شخصی سازی صفحات داخلی مبتنی بر انواع محتواها
 .10امکان ساخت سیستم آرشیو برای منابع داری بسامد (مجالت ،استانداردها و )...
 .15امکان افزودن فیلدهای فیلتر کردن نتایج (مشتری می تواند بصورت کامال آزادانه انتخاب کند در بخش فیلتر
نتایج که یکی از مهمترین بخش های یک نرم افزار حرفه ای است چه شاخص هایی قرار گیرد)
 .16قابلیت پذیرش هر نوع محتوایی ( پایان نامه ،مقاله ،مجله ،ویدئو ،اسالید ،صوت ،کتاب ،دیتاست ها ،عکس ها و)...
 .17قابلیت سرچ ساده و پیشرفته ی کامال شخصی سازی شده
 .18ساخت فرم درون نرم افزاری جهت سفارش منابع خاص کاربران
 .19قابلیت خروجی گرفتن بر اساس اکسل و ( RISجهت اطالع رسانی منابع به کاربران و نیز قابلیت ارجاع دهی
در نرم افزارهای مدیریت پژوهشی)
 .24امکان فعال سازی  RSSبرای خبر رسانی منابع تازه افزوده شده

نمونه سیستمهای دی اسپیس راه اندازی شده
توسط شرکت داده پردازی تلاش و توسعه

کتابخانه دیجیتال و مرکز اطالعات
وزارت نیرو

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه فضایی

کتابخانه دیجیتال دانشگاه آبادان
)اینترانت استفاده می شود(

مرکز اسناد و مدارک اطالعاتی دانشگاه

سامانه تولیدات علمی پژوهشی

فردوسی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

پایگاه اطالعات علمی دانشگاه علوم

کتابخانه مرکزی شرکت نفت جنوب

پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس

پزشکی بیرجند

)اینترانت استفاده می شود(

)اینترانت استفاده می شود(

پایگاه تخصصی مهندسی

پایگاه منابع عربی

مپنا مگز
دی اسپیس به عنوان پلت فرم مجالت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

معرفی خالصه نرم افزار دی اسپیس
دی اسپیس نرم افزارِ کدمنبع باز  open sourceکه برگرفته از یک پروژه مشترک بین کتابخانه  MITو
آزمایشگاه Hewlett-Packard - HPاست.
راه اندازی این نرم افزار از سال  2003میالدی اتفاق افتاد و هم اکنون آخرین نسخه ی پایدار  3.3می باشد که
در تاریخ  27 June 2018منتشر شده است و نسخه ی ناپایدار در حالِ آزمایش شماره ی  7می باشد

استفاده کنندهگان و اهداف:
هم اکنون بیش از ( 2800منبع) دانشگاه/سازمان /پژوهشگاه /کتابخانه و ...در سرتاسر جهان از این سیستم
مدیریت منابع الکترونیکی استفاده می کنند.

 .1سازمان های تجاری کوچک تا بزرگ /ادارات دولتی :
مدیریت و آرشیو انواع اسناد سازمانی (فنی ،نقشه ها ،اداری ،نامه ها و )...
نرم افزار مدیریت دانش
نرم افزار حفاظت از منابع و دارایی های دیجیتال سازمان
 .2کتابخانه های دانشگاهی  :راه اندازی کتابخانه های دیجیتالی و نمایه های موضوعی –
تخصصی ،ساخت پایگاه های تمام متن ،نمایه های عمومی ،مخزن انتشارات دانشگاه اعم از
کتاب ،مقاله ،پایان نامه  ،مجله و  .....سامانه ی یکپارچه ی جستجو در منابع
 .3کتابخانه های عمومی  :راه اندازی کتابخانه های دیجیتالی و نمایه های موضوعی
 .4کتابخانه های تخصصی کوچک و بزرگ  :راه اندازی کتابخانه ی دیجیتال ،ساخت نمایه های
تخصصی ،ساخت پایگاه های تمام متن
 .5پایگاه دانش شخصی :کاربردهای آرشیو شخصی افراد
 .3کارخانجات فنی و مهندسی :مدیریت و آرشیو انواع اسناد سازمانی (فنی ،نقشه ها ،اداری،
نامه ها و  )...و نیز به عنوان نرم افزار مدیریت دانش هم قابل کاربرد است
 .7آزمایشگاه های تحقیقاتی :مدیریت و آرشیو اسناد پژوهشی ،نتایج آزمایش و داده های بزرگ
 .8مراکز پژوهشی :مدیریت و آرشیو اسناد پژوهشی ،راه اندازی کتابخانه های دیجیتالی
 .9موزه ها و مراکز آرشیو :مدیریت و آرشیو اسناد ،گالری آنالین عکس ها و فیلم ها

انواع داده ها:
 .1اسناد فنی ،اداری
 .2مقالات مجلات
 .3مقالات کنفرانس ها
 .4نشریات
 .5سخنرانی های صوتی و تصویری
 .6پایان نامه ها
 .7گزارش کار
 .8پایان نامه
 .9پاورپوینت
.11عکس ها
 .11نقاشی
 .12نقشه ها
.13نرم افزار ها و اپلیکیشن ها
.14پاور پوینت و ...
.15اسناد تاریخی سازمان/دانشگاه
.16عکس های مرتبط تاریخ سازمان/دانشگاه
.17داده های دیجیتال خریداری شده از دیگران

فرمت های داده:
.1

انواع مدارک متنی  :مانند  Docو PDF, DocX

.2

انواع مدارک تصویری :مانند  jpegو gif

.3

انواع مدارک ویدئویی :مانند  wmvو mpeg

.4

مدارک صوتی :مانند  mp3و wma

.5

دیتاست ها :مانند  csvو xlsx

.6

جداول رقومی :مانند  xlsxو csv

.7

نقشه و ….مانند dwg

.8

نگهداری اطلاعات کتابشناختی (برای ساخت پایگاه های نمایه ای و جستجوی یکپارچه می

توان فقط فراداده ها را واریز کرد و به دیگر نرم افزار لینک داد)

حداقل مشخصات سخت افزاری:
 .1زبان برنامه :جاوا
 .2بانک اطلاعاتیPostgreSQL :
 .3سیستم عامل :لینوکس ،ویندوز
 .4مجوزBSD :
 .5سی پی یو مورد نیازCore 4 :
 .6حافظه ی تصادفی 8 : RAMگیگابایت
 .7هارد دیسک :حداقل یک ترابایت (وابسته به حجم داده های مشتری)

خالصه روش کار با این نرم افزار حرفه ای:

مدیر(ان) سیستم در ابتدا استراتژی محتوا را طراحی می کنند.
چه داده هایی واریز شود؟
فیلدهای فراداده ای برای فرمت های مختلف چیست؟
چه کسانی محتوا را آماده کنند؟
چه مجموعه های اصلی و فرعی در نرم افزار الزم است آماده شود؟
چه کسانی کاربران نهایی سیستم هستند؟
دسترسی هایی کاربران به هر مجموعه و یا هر فایل چگونه خواهد بود؟
چه کسانی مسئولیت کنترل کیفی سیستم را خواهند داشت؟
بهترین ظاهر برای راحتی کاربران چیست؟
با جواب به این سواالت فایل ها و فراداده های تولید شده بصورت موردی یا انبوه در مجموعه های از پیش
تعیین شده در نرم افزار واریز می شوند .کاربران هر مجموعه چه مدیران و چه کاربران نهایی مشخص می
شوند .و در نهایت یک پایگاه کامال کاربردی و قابل استفاده برای استفاده ی نهایی شکل می گیرد.

"هم مدیران و هم کاربران به راحتی تمام فعالیت خود را از طریق هر مرورگر وبی می توانند انجام دهند".

