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  چکيده 

خـدمات بـه    ارائـۀ اطالعـات و   اشـاعۀ کتابخانه ارگانيسمی است که به لحاظ تـاریخی، هـر فنـاوری نـوینی را در جهـت      
هـای مـرتبط بـا آن، کتابخانـه نيـز       اوریدر عصر جدید، با توجه به فراگير شدن اسـتفاده از وب و فنـ  . گيرد کاربران به کار می

بی سـهل و سـریع اطالعـات بهـره     هـای بازیـا   ه و تقویـت را از کتابخانه تواند از این پدیده در راستای رفع موانع استفاده  می
-فهاین امر صـر . به صورت فوری به آنان ارائه دهد حضور فيزیکی کاربران در محيط کتابخانه، خدماتی را بدون نياز بهگيرد و 

  . مي سازد پذیرامکانرانگاناتان را  چهارمجویی در وقت کاربران بر اساس قانون 
های وبی کـه امکـان برقـراری ارتبـاط      ابزار ها و وین شده است آن دسته از فناوریدسندی ت ۀشيودر این مقاله که به 

هـا و   و ویژگـی  ، پيامـک فن اینترنتـی تل، رسانی فوری ، پيامهمایش تصویری ،گپ نظير کنند؛ همزمان و فوری را فراهم می
مرکـزی دانشـگاه    کتابخانـۀ هـا در   گيری هر یک از این ابـزار  گيرد و امکان به کار آنها مورد مطالعه قرار می هيزات مورد نياز جت

   . شود تربيت معلم، با توجه به وضعيت فعلی این کتابخانه، بررسی می
  

  تلفن اینترنتی، همایش تصویریی فوری، ، پيام رسانگپ زنیخدمات بی درنگ،  :کليدواژه
  

  مقدمه
تالش بشر در جریان زندگی همواره به فراهم کردن امکان دسترسی آسان جهت جلوگيری ازاتالف وقت معطوف بوده 

در این راستا انسان از تمـام ابزارهـای   . قرار داده است تأثيرو این تالش تمامی نيازهای او از جمله نياز اطالعاتی را تحت 
ای از ایـن ابـزار   وب نمونـه ویـژه  بـه اینترنـت و  . وجود در محيط اطراف خود برای رسيدن به این هدف استفاده کرده اسـت م

سـهولت دسترسـی و   : رفع نياز اطالعاتی را به همان جهت که مطلوب بشر است هدایت کـرده اسـت   فرایندهاست که 
  .صرفه جویی در وقت

-مـی  ا و انتظارهای مراجعه کنندگان قـرار تقاض خدمات خود را بر مبنای ارائۀی کتابخانه نيز که همواره کيفيت و چگونگ
به این تمایل کاربران خود پی برده و از ابزارهایی که به سهولت و سرعت دسترسی بـه اطالعـات کمـک مـی کننـد       دهد

دادنـد،  مـی اربران پاسـخ  تر کتابداران از طریق نامه، تلفن، پست الکترونيکی و فکس بـه سـؤاالت کـ   پيش. بهره برده است
های جدید وبی که امکان برقراری ارتباط بی درنگ و کم هزینه را فراهم می کنند و نقدهایی فناوریولی با توجه به ورود 

مرجـع توسـط   ۀ مانند، تأخير در رسيدن به پاسخ، دشواری هـدایت مصـاحب   ه استکه گاهی به روش های مذکور وارد بود
 ارائـۀ ها از فنـاوری هـای نـوین وب نيـز در     باال، کتابخانه بر آن شد تا در کنار این روشۀ وارد هزینکتابدار مرجع و در برخی م

تلفن پيامک، ، پيام رسانی فوری، نیعمده ترین و رایج ترین این فناوری ها عبارتند از گپ ز. خدمات به کاربران بهره بگيرد
  .لزومات هر کدام خواهيم پرداختاینترنتی و همایش تصویری که در ادامه به ویژگی ها و م

  
  ٢)IM( و پيام رسانی فوری١گپ زنی .١

در واقع گپ زنی یعنی ارسال پيام متنـی بـرای   . پيوستهادرنگ از طریق کامپيوتر به شکل یبمتنی ۀ مکالم: گپ زنی
کدخـدا زاده  ( .عمـل یک مخاطب یا مجموعه ای از مخاطبان و دریافت پاسـخ از آنهـا در مـدتی کمتـر از چنـد ثانيـه و تکـرار        

١٣٨٠(  
مرجع گـپ بـه   همچنين . کتابدار و کاربر را قادر می سازد تا به صورت همزمان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،فناوری گپ

ارتباط ميان کتابدار و کاربر برای تبادل پيام های متنـی ارسـال شـده بـه صـورت بـی درنـگ بـا         هستۀ خدماتی که «عنوان 
در فنـاوری  . مـی شـود  تعریـف   »اسـت  Center Contact Web افزار¬نرمیا   ICQ یا AOLپایه مانند  استفاده از فناوری گپ

 ۀگفت وگوی کامل به طور بـی درنـگ در پنجـر   . گپ یک پنجره یا فيلد جداگانه برای نوشتن و ارسال پيام ها به کارمی رود
  . گپ نشان داده می شود

خـدمت   افـزار ¬نرمویژگی های جالب گوناگونی است، اما کاربران باید  ای از ارتباط گپ است و شاملگونهپيام فوری، 
  MSN Messenger, Yahoo messenger :هایی چونافزار¬نرمگيرنده را نصب کنند تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند؛ 

بـه خـود را ایجـاد     تصخـ تواننـد فهرسـت آدرس م  مـی کـاربران  هـا  افزار¬نرمبا استفاده از این . AOL instant messengerو 
توانـد ببينـد کـه    میشود میسيستم  که یک کاربر وارد زمانی. شودمیناميده ٣فهرست دوستان  ،حنمایند که به اصطال

ــر خــط    اســت و ارتبــاط از طریــق گــپ مــی توانــد بــه صــورت مســتقيم آغــاز شــود   ٤چــه کســی از فهرســت دوســتانش ب
)Meredith,2007,p155(.  

، زیرا معموًال رایگان اسـت و  از طریـق   شودپيام فوری استفاده می افزار¬نرمرجع گپ از ترین شکل خدمات مسادهدر 
نمایند، اکثر استفاده می AOLهایی مانند افزار¬نرمهایی که از کتابخانهدر مورد . شودمیها نصب رایانهبر روی  ٥بارگيری
گـپ   افـزار ¬نـرم هـا از  کتابخانـه برخـی از  . خدمات وجود نـدارد اند و بنابراین مانعی برای را بارگيری نموده افزار¬نرمکاربران 

ۀ دارد؛ کـاربر بـه سـرویس از طریـق کليـک بـر روی دکمـ        های کتابخانه رارایانهکه تنها نياز به بارگيری بر  کننداستفاده می
کـاربران مـی   مـی گـردد و    یک پنجره گـپ آشـکار  . در وب سایت کتابخانه دسترسی می یابد) از کتابدار بپرس(مرجع گپ 

  . توانند شروع به پرسيدن پرسش ها نمایند
 افـزار ¬نـرم . تـر اسـت  های سـاده آسـان   افزار¬نرمها، استفاده از کتابخانهبرای شروع آزمایشی خدمات مرجع گپ در 

 ارتبـاط از طریـق پسـت الکترونيـک،    : مانند دهند،ساده ارائه می افزار¬نرمگپ عملکرد بيشتری را نسبت به  ۀپيچيدهای 



 

٢ 
 

دهند که تنهـا بـرای   میها امکاناتی رادر اختيار افزار¬نرمبرخی از .  ٨و مرورگری توأمان٧، اسکورت نمودن ٦ارسال صفحات
تواننـد در   کـاربران مـی  . کتابداران قابل مشاهده است که موجب می گردد پاسخ سریع تر و آسان تری به کاربران بدهنـد 

يبی که وارد سرویس شده انـد دریافـت نماینـد و انتقـال برخـی از کـابران بـه        قرار گيرند به طوری که کمک را به ترت  ٩صف
  )١٣٨٨حری (  .ممکن سازددیگر کتابداران را در زمان ضرورت 

  :رسانی فوریامکانات پيام. ١-١
  :برخی از امکانات پيام رسانی فوری به شرح زیر است 

  اماکن ارسال و دریافت پيام فوری .١
٢. Chat : اتاق های گفت و گوی سفارشی را ایجاد می کندامکان ایجاد.  
٣. Web link :های وب سایت های مورد عالقه خود را با دیگران سهيم شوند دهد پيوند به کاربران امکان می.  
۴. Sounds :پخش نمایند... توانند برای دوستان خود موسيقی، قطعات صوتی و  کاربران می.  
۵. Videos : تصویر فرد را از طریقWeb cam به دوستان نشان می دهد.  
۶. Files : کندفراهم میها را به طور مستقيم  فایلامکان ارسال.  
٧. Talk :به کاربران امکان می دهد که به جای تلفن از اینترنت برای مکالمه استفاده کنند.  
٨. Streaming Content :دسترسـی  ... سـهام و به اخبار، قيمـت  درنگ یبدهد که به صورت  به کاربران امکان می
  )١٣٨٧ پاک نظر( .یابند
  در کتابخانه گپاستفاده از  .٢-١

  :را ارائه نمود می توان خدمات کتابخانه ای زیر گپ فناوری از طریق
   ،خدمات ميز امانت نظير تمدید و رزو منابع کتابخانه ای. ١-١-١
کاربران توسط کتابدار و اعالم نتيجه از همـين  خدمات ميز مرجع فوری و خدماتی نظير جستجو منابع مورد نياز . ٢-١-١

  ،طریق به کاربر
  ١٠.توضيح در مورد قوانين کتابخانه برای کاربرانی که به این اطالعات نياز دارند. ٣-١-١
  
  پيامک -٢

 نيـز  هـا ¬کتابخانـه امروزه استفاده از سيستم پيام رسانی تلفن همراه در ميان مردم بسيار رایج و دامنه کار بـا آن بـه   
خدمات مرجع پيامک، نوعی از خدمات مرجع مجازی است که از طریق آن کاربران می توانند پرسش . کشيده شده است

بـا اسـتفاده از ایـن فنـاوری     . ارسال داشته و پاسخ خود را دریافت کننـد  ها¬کتابخانههای خود را از طریق تلفن همراه به 
در اسـرع   انه تماس بگيرد و پرسش های کوتاه خود را بپرسد و پاسـخ را کاربر می تواند در هر زمان و در هر مکان با کتابخ

  . این سرویس را می توان در بخش ميز امانت برای تمدید و رزرو به کار گرفت. وقت دریافت نماید
  عملکرد ۀنحو. ١-٢

قالب پيام کوتـاه   رهای کاربران دپرسش. برای این منظور باید شماره تلفنی در کتابخانه برای این خدمت اختصاص داد
کتابـداری کـه   . شود و بـه صـورت پسـت الکترونيکـی توسـط کتابخانـه دریافـت مـی شـود         میمتنی به کتابخانه فرستاده 
زمانی . تلفن همراه فرد مورد نظر می فرستدۀ کند پاسخ آن را به صورت خودکار به شمارمیپرسش موردنظر را بررسی 

وسـط کـاربر بـه صـورت خودکـار بـه کتابخانـه        تم تأیيـد مبنـی بـر دریافـت پاسـخ      که پاسخ توسط کاربر دریافت شد، یک پيا
 افـزار ¬نـرم است که با  ١١ »کوتاه بفرستپيام «اختياری هدایت به عنوان  این خدمات شامل یک ابزار. فرستاده می شود

Lotus Notes  وOut Look Express 98, 2000, 2002, 2003      ر خـدمات پسـت   ترکيب شـده اسـت و از اتـالف وقتـی کـه د
کمـک مـی کنـد کـه اسـتفاده از کـاراکتر هـا بـه حـداقل برسـد و            افـزار ¬نرماین . الکترونيکی وجود دارد جلوگيری می کند

بـه جـای    Uپيام ها از عالئم کوتاه اسـتفاده مـی کنـد؛ ماننـد      ۀکاراکتر ارسال شود؛ همچنين در ترجم١۶پيامکی در حدود 
You طریق نمایش کاراکتر شمار و برش هـای هوشـمند بـين کلمـات اداره مـی کنـد تـا         و به طور خودکار طول پيامک را از

  . کاراکتری شود ١۶٠درنهایت منجر به ایجاد یک بلوک 
یی را کـه بـه   آن پرسـش هـا   ۀ، بـه سيسـتمی نيـاز اسـت کـه بـه وسـيل       در کتابخانـه  برای راه اندازی سيستم پيامک

  .ه ای گرافيکی کاربر در یک ایستگاه کاری کامپيوتری رفع و حل شودکتابخانه ارسال می گردد دریافت، و از طریق واسط
 توان خـدمات مرجـع پيامـک را ارائـه کـرد در یـک دوره      چهار روش ممکن که از طریق آن می  ١٢کتابخانه دانشگاه کرتين

  :آزمایشی به کار گرفت که به قرار زیر است
که اینک دارای گزینه ای  Spydusيستم کتابخانه ای مانند س: موجود کتابخانه به عنوان خصيصه ای از سيستم. ١

  . ال شودساست که توسط آن پيام های کوتاه نوشتاری به کاربران ار
الکترونيکـی موجـود کتابخانـه     محصوالتی که می تواننـد بـه سيسـتم پسـت     :ارتباطی ۀیک قطع از طریق خرید. ٢

  .دالکترونيکی را به پيام کوتاه تبدیل کنن اضافه شوند و پست
کـه از طریـق آن    Libetمانند سيسـتم   شده است، طراحی ها¬کتابخانهاز طریق فناوری ای که مخصوصًا برای . ٣

مشتریان می توانند از طریق پيامک پرسش های خود را به کتابخانه بفرستند، کتاب های خـود راتمدیـد کننـد، جـرایم     
ام های مبتنـی بـر تـاریخ دیرکـرد کتـاب، فراخوانـدن و احضـار        قادر خواهد بود پي افزار¬نرمهمچنين این . خود را بپردازند

  .ارسال کند کاربران را
حری (  .While Mobileارتباطات راه دور پيام خارجی مانند  ۀطریق محول کردن این خدمات به شرکت فروشند از. ۴

  )١٣٨٨و همکاران،
  
   ١٣)VOIP( تکنولوژی انتقال صدا از طریق پروتکل اینترنت .٣

 VOIPطریق ارتباط اینترنت به صـورت دیجيتـالی بـه     ای است که به کاربران امکان می دهد که صدای خود را از وریفنا
یـک نـوع پيشـرفته تلفنـی در اختيـار قـرار مـی        , اگر این فناوری را به یک سيستم تلفن گره بزنيد. یک گيرنده ارسال کنند

  .)١٣٨۴ زاکاریان(گيرد
  :تفاوت از نظر مقررات و سياستگذاری را به یکدیگر پيوند می دهدم ۀدر واقع تلفن اینترنتی دو شبک 

  .کشورها به صورت گسترده از آن استفاده می کنند ۀکه هم (PSTN)شبکه ی سوئيچينگ مداری  -١



 

٣ 
 

 .شبکه ی اینترنت که مبتنی بر تکنولوژی سوئيچينگ بسته است -٢
، فکس و سرویس های وابسته از طریق شـبکه  به معنی یک روش کلی برای انتقال صدا IP Telephonyدر این مقاله 

   .)١٣٨۴عطار خيش(به کار می رود IPهای سوئيچينگ بسته ای مبتنی بر 
VOIP        به طور خالصه، سيگنال های آنالوگ مانند تلفـن یـا شـبکه هـای رادیـویی را بـهpacket     هـای صـوتی دیجيتـال

عد از انتقـال اطالعـات در سـطح شـبکه یـا شـبکه       مخصوص شبکه های اینترنتی یا شبکه های محلی تبدیل می کند و ب
این بسته های سيگنال های دیجيتالی باید از گيـت او  ) اگر مخاطب شخصی با تلفن معمولی باشد(های محلی مجددًا 

   . )١٣٨٧  عليرضا نژاد(  تبدیل شود... نيز عبور کنند و به سيگنال های آنالوگ جهت استفاده از سيستم های تلفن و 
 ۀجدای از هزین(  VOIPاتصال به اینترنت با پهنای باند مناسب و حق اشتراک برای خدمات  VOIPز استفاده از پيش نيا
البتـه اسـتانداردهای   . اسـت  پهنای باند دیجيتال نيـاز  Kbps ۶۴برای انتقال هر خط آنالوگ تلفنی به . است) شارژ اینترنت

 GSMKیکی از اولين و مشهورترین این اسـتانداردها، اسـتاندارد   . ردمختلفی برای پایين آوردن پهنای باند مصرفی وجود دا
اثبات شده است که این استاندارد با اسـتفاده از یـک پهنـای بانـد     . استفاده می شود GSMاست که در سيستم موبایل 

١٣ Kbps در . حدود یک پنجم باند پایه، کيفيتی مطلوب را به مشترک ارائه می کندVOIP  دهای مختلفـی  هم از اسـتاندار
کسانی کـه   .)١٣٨٣مولوی(پهنای باند نياز دارد Kbps ٨٠٣تا  Kbps ۶۴برای تبدیل صوت به داده دیجيتال وجود دارد که به 

 VOIPبهينه از ۀاسـتفاد  بـرا ی . استفاده می کنند قطعًا مشکل قطع و وصل مکرر صدا را خواهند داشت  Dial upاز روش 
  .نياز است ADSLبه خط اینترنت پر سرعت مانند 

، چند روش برای برقراری ارتباط وجود دارد که بسته به هر روش ابزارهـای مـورد   VOIPبر اساس تعریف و نحوه ی کار  
  . متفاوت است VOIPنياز برای 

  :روش عمده این ارتباط عبارتند ازسه  .١-٣
( در این حالت دو طرف یک ميکروفون و بلنـدگو  ) PC-to-PC( .ترین حالت ارتباط از طریق کامپيوتر شخصی استایپایه

این روش آسـانترین  . با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند افزار¬نرمبه کامپيوتر خود وصل می کنند و از طریق یک ) یا هدست
  .و ارزانترین روش است

اسـتفاده از ایـن سـرویس     که برای دستيابی و زیر استبه شرح  افزار¬نرمسرویس های تلفن اینترنتی با کامپيوتر و 
  :دکنيها می توانيد به  آدرسهای زیر مراجعه 

Skype: http://www.skype.com 
Can free call: http://www.freecall.com/en/download.html 

بهـره مـی گيرنـد کـه هـم از نظـر        IPدر سناریوی پيشرفته تر یک یا دو طرف از وسایل ویژه ای مشهور به تلفـن هـای   
هم ظاهر شبيه به تلفن های مرسوم است، اما به یک مسير یاب یا یک مودم بانـد عـریض بـه جـای پریـز هـای        کارکرد و

بی سـيم بـه بـازار عرضـه      ۀبه عنوان یک گون Wi-Fiمشهور به  Ipیک گونه جدید گوشی . تلفن روی دیوار وصل می شود
  .شده است

اندارد خود برای تماس تلفنی استفاده مـی کننـد در   یک یا دو طرف از گوشی است )Phone-to-phone(در حالت سوم 
سيگنال های صوتی را  VOIP Adaptorدر اینجا وسيله ای به نام آدابتور آنالوگ یا . حالی که اینترنت در وسط مداخله دارد

ی شبيه مودم های این مبدل از نظر ظاهر. از حالت آنالوگ به دیجيتال تبدیل می کند تا آنها بتوانند در اینترنت جریان یابند
ADSL  یا مودم هایExternal  است که از یک طرف به تلفن وصل می شوند و از طرف دیگر به اینترنت.  

خـدمات صـوتی بـا قيمتـی ارزان را      ارائـۀ این فناوری از این دیدگاه حائز اهميت است که عالوه بر اینکـه امکـان    ۀتوسع
) تلفن معمولی(از طریق شبکه ی سوچينگ مداری  آن ی سازد که امکانفراهم می کند، امکان انتقال داده را نيز مهيا م

وجود ندارد و این فناوری به همگرا شدن سرویس های صوتی و تصویری و داده منجر شـده کـه دیگـر نيـازی بـه سـرمایه       
  . )١٣٨۴زاکاریان (  دگذاری جداگانه روی هر کدام از این سرویس ها نمی باش

  
  :دهنده های تلفن اینترنتی به شرح زیر است آدرس برخی از سرویس .٢-٣

AT&T call vantage 
 Broad voice 
Broad vox 
Lingo  
Packet8  
Version voice wing 
Vonage 
Sun rocket internet phone service 
Zoom global village14 

د پهـن اسـتفاده کننـد کيفيـت     اگر شبکه شلوغ باشـد یـا افـراد زیـادی از بانـ     . کيفيت متغير از نواقص این فناوری است
  .مکالمه کم می شود و دچار قطع و وصل های کوتاه می گردد

نـد، اگـر   کاسـتفاده مـی    IPمشکالت احتمالی دیگر اینکـه از آنجـا کـه ایـن سيسـتم کـامًال از اینترنـت و شـبکه هـای          
  )١٣٨٧رجاورو  عليرضا نژاد ( .مکالمه نيز قطع می شود) مانند قطعی برق( اشکالی برای آن پيش بياید 

  
   ١٦)ویدئو کنفرانس( ١٥همایش ویدئویی .۴

کنندگان نشستی کـه در نقـاط جغرافيـایی جداگانـه پراکنـده       ی است که در آن تصاویر ویدئویی در بين شرکتهمایش
بـا   شـد امـروزه   ای انجام مـی  های ماهواره این کار که پيشتر با استفاده از ویدئوی آنالوگ و ارتباط. هستند توزیع می شود

هيئـت  (های گسترده با اینترنت انتقال می یابند صورت می گيـرد  طریق شبکهای که از  استفاده از تصاویر دیجيتال فشرده
  .)١٣٨٣، ٧٧٨ مایکروسافت لفان و ویراستاران انتشاراتمؤ

که حداقل سرعت بستر مخابراتی . آنچه پيش نياز برگزاری یک همایش ویدئویی است بستر مخابراتی مناسب است
توجـه بـه آن آـه    بـا   .اسـت  kbps 64ی این سيستم به یکـدیگر متصـل نمـود     نقطه را به وسيله دوتوان  آن می ۀبه واسط
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فريم در ثانيـه الزم اسـت ايـن سـوال مطـرح مـي شـود آـه          ٢۵جهت ديدن تصوير طرف مقابل با آيفيت قابل قبول حداقل 
يكي از اصولي آه در انتقال تصـاوير در سيسـتم   . ين مهم استجوابگوي ا Kbps ۶۴چگونه خطوط مخابراتي با پهناي باند 

سيستم در نظر گرفته شود فشرده سازی تصویر است به این معنا که در هـر   ۀسازندويدئو آنفرانس می بایست توسط 
( ت فریم تنها اطالعات نقاطی از تصویر جدید منتقل می شود که نسبت به فریم قبلی تغييراتی در آن به وجود آمده اسـ 

با کمـک فشـرده سـازی تصـاویر مـی تـوان بـا حـداقل          .قال نمی یابدطالعات تصاویر تغيير نيافته انتو ا) ها مانند حرکت لب
همـایش  برای انتقال تصاویر در سيستم . را برقرار نمود همایش تصویریسيستم ) kbps 64(پهنای باند خطوط مخابراتی 

 ٣٨۴  Kbpsاسـت و در غالـب مـوارد    ٢ Mbpsتـا   Kbps١٢٨ شـده بـين  گروهي حداقل سرعتي آه در نظـر گرفتـه    تصویری
   .)١٣٨٧ کاوا ارتباط هوشمند( سرعت قابل قبولي است

  سایر تجهيزات ويدئو آنفرانس  .١-۴ 
  .رمزگذار .۵ بلندگو و .۴صفحه نمايش تصوير، .٣ميكروفن، .٢دوربين، .١

دستگاه رمزگـذار تصـوير و صـدا را بـه سـيگنال      . ط مي آننددوربين و ميكروفن صدا و تصوير را در يك مكان دريافت و ضب
در طرف ديگر دستگاه آدگذار سيگنال ها را دريافت . هاي ديجيتالي تبديل و قبل از ارسال به شبكه آن را فشرده مي آند
آيد اما آاربران ممكن است پيچيده به نظر  فراینداين . آرده و تصوير را به صفحه نمايش و صدا را به بلندگو ارسال مي آند

ست آه يك شماره را انتخاب آنـد و  ا تنها آاري آه آاربر بايد انجام دهد اين. هيچكدام از اين مراحل را متوجه نمي شوند
  :و ابعاد مکان استفاده تجهيزات متفاوتی نياز است همایش تصویریالبته با توجه به انواع . را فشار دهد Connectآليد 
یـک نفـر مناسـب اسـت و در      ۀاسـتفاد تجهيزات بـرای   ۀکليدر این مورد : Person to personیا  )یک نفره(شخصی  .١

در این روش  .سایزی مشابه یک مانيتور جاسازی شده است، به گونه ای که می توان آن را جایگزین مانيتور کامپيوتر کرد
آاري آه شما بايد انجام بدهيد اين است آه  تنها. ويژه، مستقيمًا به هم مرتبط مي شوند افزار¬نرمدو آامپيوتر از طريق 

روش ساده تر استفاده از تلفـن و  . آن آسي آه مي خواهيد براي يك آنفرانس، با او ارتباط برقرار آنيد را بدانيد IPآدرس 
  .است dial upايجاد يك ارتباط 

های آوچك طراحی شده و  سالناین دسته از تجهيزات برای : Group Conferenceیا  )نفر ٥تا  ٢(های آوچك  سالن.٢
شـود، و آـاربر بـه     سيستم نمایش به همراه این دسته از تجهيزات ارائه نمـی . دهد ماآزیمم یك ميز آوچك را پوشش می

به همين علت ایـن دسـته از تجهيـزات بـه     . تواند سيستم نمایش مورد نياز خود را جداگانه تهيه آند تناسب ابعاد ميز می
برخی از این تجهيزات ميكروفن و بلنـدگوی داخلـی دارنـد،    . باشند ون و ویدئو پرژآتورها قابل اتصال میآليه مانيتور، تلویزی

در اين روش چندين گروه از افراد مـي تواننـد   . اما این امكان را دارند آه ميكروفن و بلندگوهای خارجی را نيز پوشش دهند
ايجـاد ارتبـاط بـا    . را اجرا مـي آنـد، متصـل شـود     Reflector افزار¬رمنبا هم ارتباط برقرار آنند، هر گروه بايد به سايتي آه 

اي را آه از سمت يك گروه دريافت مي آنـد، بـه    هر داده Reflector. امكان پذير خواهد بود Reflectorيا  IPدانستن آدرس 
  .ساير گروه ها انتقال مي دهد

تجهيـزات توانـایی آن را داشـته آـه حتـی یـك سـالن         ایـن دسـته از  : Broadcastیـا   )نفر به بـاال  ٦(های بزرگ  سالن.٣
دوربين ایـن دسـته از تجهيـزات از آيفيـت بـاال برخـوردار بـوده تـا بتوانـد بخـوبی           . آنفرانس یا آالس درس را پوشش دهند

ايـن روش آنفـرانس مشـابه     .فضاهای بزرگ را پوشش دهد آه مشخصًا جهت انتقال تصویر به پهنای باند بـاال نيـاز دارنـد   
را اجرا مي آند و تصوير و صدا را به تمامي آساني آه بـه ايـن    Reflector افزار¬نرميك آامپيوتر، : يزيون عمل مي آندتلو

  .)١٣٨٧ نفت پارس( آامپيوتر متصل هستند، انتقال مي دهد
  
  ایط دانشگاه تربيت معلم تهرانشر.۵

ای باند اگر قرار باشد به کتابخانه ها برسـد کمتـر   که البته این پهن. است  ١٢MGBپهنای باند اینترنت در این دانشگاه 
همچنـين کـاربران اصـلی در کتابخانـه فـوق الـذکر دانشـجویان،         .اسـت  کتابخانه فاقد خط تلفن مسـتقل  همچنينميشود 

  .اساتيد، کارمندان و اعضای هئيت علمی هستند
  
  نتيجه  ٦

برده پهنای باند مناسب است، و دانشگاه این مقدار از آنجایی که پيش نياز اساسی برای استفاده از فناوری های نام
استفاده ازاین فناوری ها در دانشگاه وجود دارد و تنها با فـراهم آوردن تجهيـزات و    ۀپهنای باند را داراست پس امکان بالقو

استفاده از کـداميک از  ا اینکه ام در کتابخانه به کار گرفت آنها رامی توان ) از جمله خط تلفن ثابت( های موردنيازافزار¬نرم
  .این فناوری ها و انواع آنها در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربيت معلم کارایی دارد نيازمند امکان سنجی انسانی است

  
  پيشنهاد ٧

از آنجایی که بيشتر کاربران کتابخانه در دانشگاه تربيت معلم و دیگر دانشگاه های ایـران دانشـجویان سـاکن خوابگـاه     
اغلب موارد جز به امکاناتی که دانشگاه برای آنها فـراهم کـرده اسـت بـه چيـز دیگـری دسترسـی ندارنـد،          هستند که در

خـدمات کتابخانـه    ارائـۀ پيشنهاد می شود که در دانشگاه ها عالوه بر اینکه امکان اسـتفاده از ایـن فنـاوری هـا در بخـش      
 هـا ¬کتابخانـه این فناوری ها و بر قراری ارتباط بـا دیگـر    کاربران از ۀفراهم شود؛ در بخشی جدا نيز امکاناتی برای استفاد

  .فراهم شود
، برگزاری دوره های آموزشی برای کتابـداران جهـت کسـب مهـارت     ها¬کتابخانههمچنين با ورود فناوری های وبی به 

 اوری مـورد درخـور نـوع فنـ   ( رایانـه، مهـارت هـای ارتبـاطی بـر خـط، مصـاحبه ی مرجـع          ۀهای الزم در زمينه های فنون پایـ 
  .های هر کدام از فناوری های نامبرده شده ضرورت می یابدافزار¬نرمو آشنایی با نحوه ی عملکرد ) استفاده در کتابخانه

  
  منابع

همایش سراسـری اتحادیـه انجمـن هـای      کاربرد فناوری گپ در بخش مرجع، در. ١٣٨٨. نيکوکار، پریسا، و نجاتی، سهيال
به کوشش عباس حری، علی اکبری، و مونا . ١٣٨٦آذر  ١٥و ١٤) ادکا(الع رسانی ایران علمی دانشجویی کتابداری  و اط
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 . ١٣٨٣ .VOIP کيفيت در. ی، علی مولو

   http://www.alimolavi.com/archives/000005.php    )١٩/١/٨٨دسترسی در (  
کامپيوتر . کل آی پینگاهی به تکنولوژی انتقال صوت از طریق پروت: وی ُا آی پی. ١٣٨٧ .عليرضا نژاد، مهدی و بابک رجاور

  .١٠١: ۵ . جوان
 ) ٨٧/ ١٢/ ٢٠دسترسی در (    .telecom.net/voip-http://www.datak. داتک تله کام.  (VOIP)آی پی تلفنی 

/ ١٢دسترســـی در (  http://www.kavatelecom.com/vd_about.html. کـــاوا ارتباطـــات هوشـــمند. کنفـــرانس ویـــدئوی
١٢/٨٧ (  

 )٨٨/ ١/ ٣٠دسترسی در (  telecom.net/video_conference-http://www.datak. داتک تله کام. ویدئو کنفرانس
  .٢٢ :٦١. ماهنامه نفت پارس .١٣٨٧ .نعت و تجارت با ويدئو آنفرانسراهبري ص

  http://www.naftepars.ir/official/2961/view.asp?ID=530253          )٨٨/ ١/ ٢٩دسترسی در  (   

                                                 
1 . chat 
2 . Instant messaging 
3 . The list of friends 
4 . On line 
5 . Download 
 
6 . Page pushing: ارسال صفحات به کتابدار امکان می دهد تا صفحات اینترنتی را از مرورگر کتابخانه به مرور گر کاربر ارسال کند   
7 . Escorting ارسال صفحات مکرر است که کاربر را قادر می سازد تا تمام مراحل رد یابی را که کتابدار در حال نشان دادن است  اسکورت کردن شامل 

نماید: دنبال  
8 . Collaborative Browsing: .مرور گری توأمان به کتابدار و همچنين کابر امکان می دهد تا به طور فعال در فرایند ردیابی وارد شوند   
9 . Queue 

خدمات مرجع و اطالع " عباس حری، علی اکبری، مونا مهدیان،: برای اطالع بيشتر از کاربرد فناوری گپ دربخش مرجع به منبع ذیل مراجعه شود .١٠
کاربرد فناوری گپ در بخش )"ادکا(مجموعه مقاالت همایش سراسری اتحادیه  انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری واطالع رسانی ایران: رسانی
  .٩٠-٧٩.، ص)١٣٨٨کتابدار،: تهران (مرجع 

 
11 . Send short message 
12 . Curtin 
13 . Voice Over Internet Protocol 

   www.ComeToNet.com:برای دسترسی به آدرس اینترنتی هر یک از این سرویس دهنده ها به سایت کامتونت مراجعه شود ..١۴
  : ویدئو کنفرانس,کتابخانه دیجيتال,آموزش مجازی: کتابخانه به منبع ذیل مراجعه شود برای اطالع بيشتر از کاربرد ویدئو کنفرانس در. ١٥

http://7rang.ir/newads- 54141/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/ 
16 . Video conferencing 


