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الزامات و پیشنیازهای رفخوانی
قبل از انجام رف خوانی توجه به مواردی که در ذیل شرح داده شده است ،به روند مطلوب رفخوانی در
کتابخانه کمک میکند.
 اصالح دادهها  :الزم است ابتدا کارکنان کتابخانه ،نسبت به بررسی و اصالح دادههای خود اقدامکنند .در این راستا ،گزارش «اصالح دادهها» در ذیل منوی گزارشها ،ستون کتابداری در دسترس
کتابداران قرار دارد .مجموعه گزارش های موجود در این بخش ،توسط کارکنان کتابخانه بررسی
و دادههای نادرست اصالح می شود .الزم است همکاران محترم نسبت به اصالح دادههای
کتابخانه خود مطابق با بخشنامهها و دستورالعملهای ابالغی اقدام نمایند.
 حذف بخشهای زائد :بهطورکلی در هنگام تعریف هر کتابخانه در سامانه مدیریت 5 ،بخش«پایگاه اصلی»« ،کودک»« ،کمکدرسی»« ،دیداری شنیداری» و «نشریات» برای آن ایجاد میشود.
ممکن است در برخی کتابخانهها ،بخش های دیگری نیز از قبل وجود داشته باشد که برخی از
آنها از نظر محتوا تکراری و زائد هستند .وجود بخشهای اضافی و زائد منجر به بروز
مشکالتی در فرایند رفخوانی میشود .الزم است همکاران محترم نسبت به حذف بخشهای
زائد یا تجمیع دادههای آنها با سایر بخشها مطابق با بخشنامههای ارسالی نهاد اقدام کنند.
 مرتبسازی و چيدمان صحيح منابع كتابخانه بر اساس شماره راهنما :الزم است قبل از آغازسیاههبرداری و رفخوانی ،کارکنان کتابخانه نسبت به قفسهچینی و چیدمان صحیح منابع در
قفسهها ،بر اساس شماره راهنما اقدام کنند.
 بررسي باركدها و چاپ مجدد باركدهای مخدوش و ناخوانا :کارکنان کتابخانه باید قبل از آغازرفخوانی ،نسبت به بررسی بارکدهای کتابها و چاپ مجدد بارکدهای مخدوش ،چروک شده و
همچنین بارکدهایی که توسط بارکدخوان خوانده نمیشوند،اقدام نمایند.
 تجهيزات فني موردنياز برای اجرای فرایند رفخوانی سیستمی عبارتاند از: oباركدخوان بيسيم :وجود دستگاه بارکدخوان بیسیم در کتابخانههای متصل به سامانه،
بهمنظور پیشبرد مطلوب فرایند رف خوانی ضروری است .در این راستا ،تمهیدات فنی
موردنیاز برای تجهیز کتابخانههای عمومی به دستگاههای بارکدخوان بیسیم باید توسط
ادارات شهرستان فراهم شود .این نوع بارکدخوان در دو نوع تکبعدی و دوبعدی در اختیار
کتابخانههای عمومی قرار گرفته است .در خصوص دستگاه بارکدخوان توجه به مواردی که
در ذیل گفته شده ضروری است:
 هر دستگاه باركدخوان بيسيم از دو بخش تشکيلشده:

 پایه یا آنتن که با اتصال کابل  usbبه رایانه متصل میشود؛
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 اسکنر نوری

 الزم است دستگاههای بارکدخوان به طور کامل شارژ شوند؛ حتماً بعد از استفاده یک
کتابخانه از دستگاه بارکدخوان بیسیم برای سیاههبرداری مجموعه ،دستگاه در طول
شب شارژ گردد تا برای استفاده در کتابخانه بعدی آماده شود.

 در بعضی از استانها و شهرستانها ،دستگاههای بارکدخوان دوبعدی تهیهشده و در
اختیار کتابخانهها قرار گرفته است .این نوع بارکدخوان ،قادر به خواندن هر دو نوع
بارکد تکبعدی و  2بعدی (مانند بارکدهای در قالب  )QRهستند .از مزایای
بارکدخوان بیسیم دوبعدی این است که جهت بارکد در خواندن آن بیتأثیر است و
ازهرجهتی میتوان بارکد را خواند .بر این اساس محدوده و پوشش وسیعتری را در
مقایسه با دستگاههای بارکدخوان بیسیم تکبعدی اسکن میکنند ،به این دلیل ممکن
است در هنگام اسکن بارکدهای کتاب ،بارکد شابک کتاب و سایر بارکدهای متفرقه
در محدوده اسکن بارکدخوان دوبعدی قرار گیرد .در این حالت ،بارکد کتاب قابل
اسکن و خوانش توسط دستگاه بارکدخوان نخواهد بود .راهحل رفع این مسئله،
پوشاندن سایر بارکدهای متفرقه و شابک کتاب با دست یا کاغذ است تا مشکلی در
خوانش بارکد کتاب رخ ندهد.
 oلپتاپ :کتابداران میتوانند در هنگام سیاههبرداری ،از لپتاپ استفاده کنند ،نزدیک بودن
دستگاه بارکدخوان بیسیم و لپتاپ به یکدیگر در هنگام سیاههبرداری ازجمله مزیتهایی
است که منجر به افزایش سرعت و دقت در فرایند سیاههبرداری منابع قفسه خواهد شد.
فاصله زیاد رایانه با دستگاه بارکدخوان بیسیم ،ممکن است در درج بارکدهای اسکن شده در
فایل اکسل یا متنی رایانه مشکالتی ایجاد کند.
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توصیهها و تذكرات الزم در خصوص باركدهای كتاب:
 باركدها بايد به شكل واضح ،خوانا چاپشده و در پشت جلد كتاب الصاق شده باشند؛ قبل از آغاز رفخواني الز
است كتابداران و مسئول كتابخانه نسبت به بررسي باركدهاي كتابها و در صورت لزو  ،چاپ مجدد باركد براي
باركدهايي كه مخدوش و چروك شدهاند اقدا كند.

نمونهاي از باركد چروك شده كه قابلخواندن توسط دستگاه باركدخوان نيست.

 درصورتيكه از دستگاه باركدخوان دوبعدي استفاده ميكنيد ،بايد ساير باركدهاي متفرقه را به نحوي بپوشانيد تا
مانع عملكرد دستگاه در اسكن باركد كتاب نشود .تصاوير زير ،نمونهاي از باركدهاي الصاق شده است كه ممكن
است در خوانش آنها توسط باركدخوان دوبعدي اشكال ايجاد كند .البته دستگاههاي باركدخوان معمولي در
خوانش اين باركدها مشكلي نخواهند داشت .درصورتيكه از باركدخوان دوبعدي براي سياههبرداري استفاده
ميشود الز است ساير باركدهاي متفرقه با دست يا كاغذ پوشانده شود.
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توصیهها و تذكرات الزم در خصوص دستگاههای باركدخوان :
 دستگاههاي باركدخوان بايد به طور كامل شارژ شده باشند تا به دليل خاموش شدن آنها وقفهاي در سياههبرداري
مجموعه كتابخانه ،صورت نگيرد.
 بعد از اتما سياههبرداري در يك كتابخانه ،بايد دستگاه در طول شب شارژ شود و سپس در اختيار كتابخانه بعدي
قرار گيرد.
 كارشناسان ستادي استان (رئيس اداره ،كارشناس مسئول و كارشناس امور كتابخانهها) به همراه رئيس اداره
شهرستان و مسئولين بايد در خصوص زمانبندي تقسيم باركدخوانها و توزيع آنها در سطح كتابخانههاي شهرستان
هماهنگي الز را به نحوي اتخاذ كنند تا فرايند رفخواني در طول مدتي كه در نظر گرفتهشده برگزار شود.
انواع باركدخوانهاي موجود

اتصال آنتن و پايه دستگاه باركدخوان بيسيم (براي مدلهاي فوق)

دستگاه باركدخوان همراه با پايه كه به از طريق پورت  USBبه رايانه متصل ميشود.
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توصیه و تذكرات الزم در خصوص نیروی انسانی كتابخانهها و وضعیت خدماتدهی به
مراجعان در ایام رفخوانی
 بخش امانت كتابخانه بايد در ايا سياههبرداري تعطيل باشد؛ بهعبارتديگر ،امانت كتاب بههيچوجه در ايا
سياههبرداري و اسكن باركد كتابها مجاز نيست.
 امكان بازگرداندن كتابهاي بازگشتي كماكان وجود دارد .بهعبارتديگر ،اعضا بايد درموعد مقرر كتابهاي خود
را در ايا سياههبرداري به كتابخانه بازگردانند تا مشمول جريمه ديركرد نشوند.
 الز است با درج اطالعيهاي همانند نمونه زير ،در خصوص رفخواني به اعضاء اطالعرساني شود .از اين اطالعيه
يك نسخه در درب ورودي كتابخانه ،يك نسخه در تابلوي اعالنات و يك نسخه در ميز امانت بهنحويكه
قابلرؤيت براي مراجعان و اعضاء باشد قرار داده شود.
اعضاء و مراجعین محترم:
با سالم و با عرض پوزش ،به دلیل آغاز رفخوانی و قفسهخوانی مخزن كتابخانه ،امكان
امانت كتاب از تاریخ ..............تا تاریخ  ..............وجود ندارد .همچنین ورود به
مخزن در این تاریخها اكیداً ممنوع است .در صورت نیاز میتوانید از سالن مطالعه
استفاده نمایید.
 كتابداران بايد در ايا سياههبرداري كتابهاي بازگشتي را در كارتن يا قفسه مخصوصي قرار دهند و با برچسب
حاوي عبارتي همچون (كتابهاي بازگشت داده شده بخش كودك  /بخش مخزن اصلي /بخش كمكدرسي )
آنها را مشخص نمايند .بعد از اتما سياههبرداري و دريافت گزارش مغايرتها از سامان ،درصورتيكه كتاب
بازگردانده شده در ليست مغايرت تحت عنوان (شناسايي نشده) قرار گرفته باشد ،از امانت فرد خارج نمايند.
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روشهای رفخوانی
بهطورکلی ،رفخوانی در کتابخانههای عمومی ،به دو روش ذیل انجام میشود:
 -1توسط دستگاه باركد خوان (بيسيم/معمولي) :در این حالت با استفاده از دستگاههای بارکدخوان
بی سیم یا بارکدخوان معمولی ،بارکدهای نصب شده در پشت جلد کتابها اسکن میشود؛ فایل
حاوی بارکدهای اسکن شده در نرمافزار سامان بارگذاری و با استفاده از مقایسه و بررسی گزارش
ارائهشده توسط سیستم ،رفخوانی انجام میشود .مراحل این فرایند در بخش بعدی توضیح داده شده است.
o

امکان درج دستی بارکدها در نرمافزار کمکی رفخوانی بهصورت دستی نیز وجود دارد.

نمونه از سیاهه برداری منابع کتابخانه با استفاده از بارکدخوان بیسیم

 -2بهصورت سنتي (دستي) :کتابخانههای عمومی که به سامانه مدیریت متصل نیستند و از نرمافزارهای دیگری
همچون نمایه استفاده میکنند ،از طریق دانلود گزارش فهرست نسخ و مقایسه موجودی منابع کتابخانه با اطالعات
مندرج در آن گزارش ،بهصورت دستی فرایند رفخوانی را انجام میدهند.
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مراحل رفخوانی با استفاده از دستگاههای باركدخوان
گام اول :نرمافزار رفخوانی را – مطابق با راهنمای نرمافزار كمكی  -اجرا نمایید.
گام دوم :باركدهای منابع موجود در قفسههای هر بخش را با استفاده از باركدخوان ،اسكن
كنید:
 -1با استفاده از بارکدخوان ،بارکد الصاق شده به جلد کتاب را اسکن کنید.
 -2به محض اسکن بارکد ،شماره بارکد مزبور بهصورت خطی در نرمافزار رفخوانی درج میشود.
 -3بارکدهای منابع هر بخش را به طور کامل اسکن و سپس در پایان ،روی گزینه اتمام این بخش کلیک
کنید و سپس روی گزینه خروجي این بخش کلیک کنید.

 نکته مهم :توجه کنید ممکن است در سامانه برای کتابخانه شما ،به طور مثال :بخشی با عنوان
مرجع ایجاد نشده باشد اما کتاب های مرجع به لحاظ فیزیکی در بخشی جداگانه در کتابخانه قرار
دارد .در نظر داشته باشید که این کتابها در سامانه در پایگاه اصلی ثبت شدهاند اما به لحاظ
فیزیکی در بخشی مستقل قرار دارند ،بنابراین بارکد کلیه کتابهایی که در سامانه در بخش
«پایگاه اصلی» قرار دارند الزم است یکجا توسط بارکدخوان اسکن شوند.

گام سوم :فعالسازی مراحل رفخوانی در نرمافزار برای كتابخانه (توسط كارشناس امور
كتابخانهها انجام میشود)

دسترسی به گزینه مدیریت وضعیت فرایند رفخوانی در سامانه مدیریت

 -1فعال سازی رفخوانی شامل چند مرحله هستند كه به ترتیب عبارتاند از:
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مدیریت وضعيت فرایند رفخواني



آپلود فایلهای سياههبرداری (حاوی باركدهای اسکن شده)



دریافت گزارش مغایرتها از سامان



بررسي گزارش و تغيير وضعيتهای موردنياز

 .1-1مديريت وضعيت فرايند رفخواني:
 دسترسی به این بخش تنها برای كارشناس امور كتابخانهها مجاز است.
بعد از آمادهسازی مقدمات و تجهیزات الزم برای رفخوانی و به محض اتمام سیاههبرداری منابع کتابخانه،
کارشناس امور کتابخانهها باید در سامانه مدیریت ،از طریق منوی آمادهسازی ،بخش رفخوانی روی گزینه
مدیریت وضعیت فرایند رفخوانی کلیک کند تا به صفحه زیر هدایت شود.

بخش مدیریت وضعیت فرایند رفخوانی

كارشناس باید روی گزینه مشاهده وضعيت واحد انتخابي كليك كند تا گزینههای فعالسازی فرایند
رفخواني را كه به شکل زیر است ،مشاهده نماید.
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گزینههای فعالسازی فرایند رفخواني در سامان

 .1-1-1گزینههای فعالسازی فرایند رفخوانی عبارتاند از:
 آغاز فرایند :با كليك بر روی این گزینه ،فرایند رفخواني به شکل رسمي در كتابخانه آغاز خواهد
شد؛ بهعبارتدیگر:
 oکلیک بر روی این گزینه به معنای شروع رفخوانی در کتابخانه است؛
 oتا زمانی که این گزینه فعال نشود ،دسترسی به سایر بخشهای رفخوانی سیستم مقدور نخواهد
شد.
 oبا کلیک بر روی دکمه آغاز فرایند ،پیغام زیر ظاهر خواهد شد .کارشناس باید روی گزینه تائید
کلیک کند.

پیغام زیر ظاهر خواهد شد و درنهایت مجدداً روی گزینه تائید کلیک کنید.
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 در حال انجام فرایند :سبز بودن این گزینه به معنای این است که فرایند رفخوانی در کتابخانه آغاز شده
است .در طی این مدت آپلود فایلهای حاوی فهرست بارکدها ،دریافت گزارش مغایرتها و تغییر
وضعیتهای ضروری در سامانه مدیریت انجام میشود.



پایان فرایند :با كليك بر روی این گزینه ،به نرمافزار دستور اتمام فرایند رفخواني را خواهيد داد.
بهعبارتدیگر:

 بعد از اتمام همه امور مربوط به رفخواني (آپلود فایلها ،دریافت گزارش مغایرتها ،بررسي و تغيير
وضعيتهای موردنياز منابع) با كليك بر روی این دكمه ،فرایند رفخواني در كتابخانه به اتمام
ميرسد.
 با كليك بر روی دكمه پایان فرایند ،پيغام زیر ظاهر خواهد شد كه كارشناس باید روی گزینه تائيد
كليك كند.
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و درنهایت پیغام نهایی سیستم به شکل زیر نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی گزینه پایان فرایند رفخوانی ،امکان دریافت گزارش نهایی رفخوانی و صورتجلسات توسط
سیستم فراهم میشود.
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 .2-1آپلود فايلهای سياههبرداری:
از طریق منوی آمادهسازی ،گزینه رفخوانی ،گزینه آپلود فایل سیاههبرداری ،نسبت به آپلود (بارگذاری)
فایلهای حاوی فهرست بارکدها اقدام کنید .مراحل کلی آپلود فایل حاوی بارکدهای اسکن شده همانند تصویر و
به شرح ذیل است:
 -1بخش مدنظر خود را انتخاب کنید.

 امکان آپلود منابع سیاههبرداری شده به تفکیک هر رده وجود دارد.
 -2در این مرحله فایل حاوی بارکدهای سیاهه برداری شده را که در رایانه ذخیره شده ،انتخاب کنید.
 -3روی گزینه  upload filesکلیک کنید تا فایل آپلود شود.
 -4از منوی بازشونده ،یکی از وضعیتها را انتخاب کنید .برای کتابهایی که در مخزن موجود هستند و
بارکد آنها اسکن شده است ،طبعاً وضعیت «موجود» انتخاب میشود.
 -5در انتها روی گزینه ارسال به سرور کلیک کنید.
مراحل كلي آپلود فايل متني حاوي باركدهاي اسكن شده
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گزارش سياههبرداری
پس از آپلود (بارگذاری) فایلهای متنی در سیستم ،از منوی آمادهسازی کتاب از قسمت رفخوانی« ،گزارش
سیاههبرداری» را انتخاب کنید.

مراحل دريافت گزارش سياههبرداري در فرايند رفخواني

تصویر باال ،مراحل دریافت گزارش سیاههبرداری را نمایش میدهد .بر این اساس ،ابتدا بخش موردنظر را
انتخاب کرده و پس از تعیین بخش ،در قسمت محدوده درج تاریخ ،تاریخ انجام بارگذاری را درج و درصورتیکه
فایلهای بارگذاری شده بر اساس رده آپلود شدهاند  ،به تفکیک هر رده را انتخاب کنید و در غیر این صورت نیازی
به این قسمت نیست .درنهایت روی فیلد جستجو کلیک کنی د .به دنبال اتمام فرایند جستجو ،در همان صفحه،
اطالعاتی چون شماره ،نام فایل ،تاریخ ارسال و وضعیت نسخه نمایش داده میشود .ردیفی که اطالعات
مورداشاره در آنجا قرار دارد را انتخاب کنید .در قسمت باالیی ردیف موردنظر گزارش تفاوتها قرار دارد که با
کلیک بر روی آن ،گزارش مغایرتهای یافت شده در دادههای کتابخانه ارائهشده است .بهعبارتدیگر ،این
گزارش ،با مقایسه وضعیت هر منابع در سامانه مدیریت و مخزن کتابخانه ،تفاوتها و مغایرتها را مشخص
میکند.
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دريافت گزارش رفخواني از منوي دانلود گزارشها

نمونهاي از گزارش سياههبرداري
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گام چهارم :نسبت به تغییر وضعیت منابع اقدام كنید.
تغییر وضعیت منابع در رفخوانی به دو شکل انجام میشود:
 -1تغيير وضعيت دستهای با استفاده از سامانه  :برخی از منابع که به طور مثال ،وضعیت آنها در پایگاه
داده(نرمافزار) مفقود است اما در مخزن وجود دارند را میتوانید با این روش بهصورت دستهای و یکجا تغییر
وضعیت دهید .بهمنظور تغییر وضعیت دستهای ،از منوی «آمادهسازی»« ،گزینه رفخوانی»« ،گزینه تغییر وضعیت
کتاب» ،را انتخاب کنید .ابتدا فایل حاوی بارکد کتابهایی که در نظر دارید وضعیت آنها را تغییر دهید تهیه و در
رایانه خود ذخیره کنید.

مطابق تصویر زیر ،اطالعات کتابخانه ،محل نگهداری و بخش موردنظر که میخواهید منابع مربوط به آن بخش
را تغییر وضعیت دهید انتخاب کنید .فایل مربوط به بخش را انتخاب کرده ،نسبت به انتخاب وضعیت مدنظر خود
اقدام کنید.

تغيير وضعيت دستهاي در سامانه
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با كليك بر روي تغيير وضعيت ،صبر كنيد تا سيستم تراكنش الز را به انجا رساند .درنهايت پيغا زير نمايش داده ميشود.

 -2تغيير وضعيت منابع امانتي و برنگشته به موجود :منابعی که وضعیت آنها در نرمافزار امانت یا برنگشته است اما
در مخزن وجود دارند را الزم است از طریق گزینه تغییر وضعیت منابع امانتی ،به وضعیت موجود تغییر وضعیت
داد.


نکته بسيار مهم :این تغيير وضعيت همانطور كه اشاره شد ،فقط خاص منابعي است كه در مخزن
وجود داشتهاند نه منابعي كه در امانت هستند .در این خصوص دقت و توجه كافي مبذول شود.
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جدول زیر فهرست تغییر وضعیتهای قابل انجام را نشان میدهد.

وضعیتهای قابل انجام در هنگام بررسی گزارش مغایرتها
وضعیت در مخزن

موجود

ناموجود در فایل ارسالی

وضعیت در

عملكرد مورد انتظار

نرمافزار
امانت

كتاب از امانت فرد خارج شود

برنگشته

كتاب از امانت فرد خارج شود

مفقود

وضعيت كتاب به موجود تغيير يابد

وجين

نسخه به يكي از حالتهاي چهارگانه وجين تغيير وضعيت پيدا كند و كتاب
از مخزن خارج شود .اين فرايند از طريق كارتابل وجين صورت ميگيرد

در حال صحافي

وضعيت كتاب به موجود تغيير يابد

در حال مرمت

وضعيت كتاب به موجود تغيير يابد

مطالعه در سالن

كتاب از امانت فرد خارج شود

موجود

بعد از اطمينان از عد وجود كتاب در مخزن ،نسبت به تغيير وضعيت كتاب
به مفقود اقدا شود
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پاسخ به سؤاالت متداول
وضعیت كتاب در قفسه

وضعیت كتاب در

(مخزن)

نرمافزار

ناموجود در فايل ارسالي

عملكرد مورد انتظار
بعد از اطمينان از صحت و درستي باركد

موجود

الصاق شده به كتاب و يكسان بودن با باركد
آن كتاب در نر افزار ،و عد وجود كتاب در
كتابخانه ،تغيير وضعيت به مفقود انجا شود.
موجود

باركد پشت جلد كتاب با باركد همان كتاب

ناموجود در پايگاه داده

در نر افزار متفاوت است.
-

كتابدار بايد ابتدا از طريق جستجوي نسخه مشخصات
كتاب و شماره ثبت آن را در كاربرگه نسخه بررسي
كند.

-

سپس از طريق چاپ تكي باركد ،باركد ثبت شده در
نر افزار را بررسي كند.

-

درصورتيكه باركد كتاب با باركد نر افزار يكسان
نباشد ،بايد نسبت به بهروزرساني باركد ،چاپ باركد
صحيح و الصاق آن به جلد كتاب اقدا كند.

-

سپس اين باركدهاي صحيح دوباره بارگذاري شده
مجدداً گزارش مغايرتها را دريافت كنيد تا از
صحت وجود كتاب در مخزن اطمينان حاصل كنيد.

سؤال :باركدهاي قديمي يا باركدهايي كه صرفاً شماره ثبت هستند ،آيا بايد به باركد جديد و استاندارد
( )BFتبديل شوند يا خير؟
جواب :درصورتيكه كتابي داراي باركد قديمي است يا باركد آن صرفاً شماره ثبت باشد ،اگر هنگا
امانت يا بازگشت اطالعات همان كتاب را نمايش ميدهد و همچنين درصورتيكه باركد پشت جلد كتاب
با باركد آن در نر افزار يكسان باشد ،نيازي به اصالح مجدد ندارد.گرچه اين باركدها بهتر است بهمرور به
باركد جديد و استاندارد تغيير داده شده و مجدداً روي جلد كتاب چسبانده شوند.

~ ~ 21

سؤال :فايل سياهه برداري را آپلود كرد  ،گزارش مغايرتها بسيار كمتر از آن چيزي است كه در سرور
آپلود كردها مشكل از كجاست؟
جواب :درصورتيكه وضعيت كتاب در مخزن و نر افزار ،هر دو يكسان باشد ،اطالعات كتابها در
گزارش مغايرتها نخواهد آمد.
سؤال :گزارش مغايرتها را دريافت كرد  .در انتهاي گزارش ،تعدادي از رديفها را همگي نامشخص
درج كرده ،و صرفاً ستون باركد حاوي اطالعات باركدها است .علت چيست و راهحل آن چگونه است؟
جواب :باركدهايي كه مخدوش باشند يا هنگا خوانش توسط باركدخوان ،به درستي خوانده نشده باشند
يا درصورتيكه قبالً باركد كتاب در نر افزار اصالح و بهروزرساني و استاندارد شده اما چاپ مجدد باركد
انجا نشده تا در پشت كتاب الصاق شود ،عمدهترين دليل رخداد اين مشكل هستند .بررسي باركد كتاب،
بروز رساني باركد در نر افزار و چاپ مجدد و چسباندن روي كتاب ،از جمله راهحلهاي رفع اين مشكل
است.
سؤال :در گزارش مغايرتها ،وضعيت برخي از كتابها به اين شكل است .علت چيست؟

جواب :اين امر به داليل مختلف رخ ميدهد:
-

باركد پشت جلد كتاب با باركد همان كتاب در نر افزار متفاوت است .كتابدار بايد ابتدا از طريق جستجوي نسخه مشخصات كتاب و
شماره ثبت آن را در كاربرگه نسخه بررسي كند .سپس از طريق چاپ تكي باركد ،باركد ثبت شده در نر افزار را بررسي كند.
درصورتيكه باركد كتاب با باركد نر افزار يكسان نباشد ،بايد نسبت به بهروزرساني باركد ،چاپ باركد صحيح و الصاق آن به جلد
كتاب اقدا كند .سپس اين باركدهاي صحيح دوباره بارگذاري شده مجدداً گزارش مغايرتها را دريافت كنيد تا از صحت وجود
كتاب در مخزن اطمينان حاصل كنيد .راهنماي اين فرايند در ادامه ارائهشده است.
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