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 ١ عباسيهزهر

 
 چكيده 

 
نويسي اشتراكي هستند كـه كـد منبـع         رهاي با كُد منبع باز، داراي زيرساخت برنامه       افزا  نرم

افزار، بدون    شود و اجازة اجرا، كپي، انتشار و بهبود نرم          ها به رايگان در اختيار عموم گذاشته مي         آن
از كه  اي يكپارچه با كد منبع ب       در اين مقاله چند سيستم كتابخانه     . شود  ها داده مي   محدوديت، به آن  

هـا و   مـديران كتابخانـه  . انـد  باشند مـورد بررسـي قـرار گرفتـه         از طريق اينترنت قابل دسترسي مي     
سازي   ها در خودكار    افزارها نسبت به انتخاب و استفاده از آن         توانند با بررسي اين نرم      كتابداران مي 

 . هاي خود تصميم بگيرند كتابخانه
 اي  هاي يكپارچة كتابخانه  نظام، اي هاي كتابخانه نظام،افزار با كد منبع باز  نرم: ها واژه كليد

 
 كه ابتكـار ايجـاد      ١٩٩٨مندان به رايانه را از سال          نظر عالقه   »كد منبع باز  «افزار با     نرم

 ايجـاد   ٢»افـزار رايگـان     توسط بنياد نرم  «افزار رايگان     افزار با كد منبع باز، بعد از ايجاد نرم          نرم
افزارهـاي    افزارهاي با كد منبع باز، جايگزيني هـستند بـراي نـرم             نرم. شد، به خود جلب كرد    

هـا براسـاس نيازهـاي خـاص،          باشند و سفارشي كردن آن      تجاري كه معموالً بسيار گران مي     
 . دشوار است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رساني دانشگاه فردوسي مشهد  كتابداري و اطالعي دانشجوي دكتر.١

۲. Free Software Foundation  
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٩٢

افزارهاي با كد منبع باز كه كاربران بسياري در سراسـر دنيـا دارنـد،        ترين نرم   معروف
در . باشـند   مـي   ٣»پرل«نويسي     و زبان برنامه   ٢»آپاچي«سرور  افزار    ، نرم ١سيستم عامل لينوكس  

افزارهـاي بـا كـد منبـع بـاز ابهـام وجـود دارد و ايـن ابهـام بـه تفـاوت بـين                مورد مفهوم نـرم   
، ٥افـزار رايگـان      ، نـرم   ٤افزار با كد منبع بـاز      از جمله نرم  (افزارها    مجوزهاي استفاده از اين نرم    

بـر  )  كـه همگـي رايگـان هـستند        ٧رهاي حوزة استفاده عمـومي    افزا    و نرم   ٦افزار اشتراكي   نرم
 انتشار   ٨افزاري است كه به رايگان و فقط در قالب دودويي           نرم» نرم افزار رايگان  «. گردد  مي
. كننـد  دهندگان، استفادة تجاري يا تغيير آن را از جانب كاربران ممنـوع مـي     يابد و انتشار    مي

گـردد و بـه صـورت     ب دودويـي بـه رايگـان ارائـه مـي      نيـز فقـط در قالـ      » افزار اشتراكي   نرم«
هـا بـه خريـد     بـراي تـشويق آن   (آزمايشي و براي مدتي محدود، اجازة اسـتفاده بـه كـاربران       

افزاري است كه زمان كپي رايت آن به          نرم»  افزار حوزة عمومي    نرم«. شود  داده مي ) افزار  نرم
در اختيـار   ) اده يـا توزيـع دوبـاره      بدون محـدوديت اسـتف    (اتمام رسيده يا از جانب طراح آن        

نويـسي اشـتراكي اسـت و كـد           داراي زير ساخت برنامـه    » منبع باز «مدل  . گيرد  عموم قرار مي  
گيرد و اجازة اجرا، كپي، انتـشار، تغييـر و بهبـود              منبع آن به رايگان در اختيار عموم قرار مي        

افزارهاي بـا كـد       اح ايدة نرم   طر ٩»استالمن«. شود  ها داده مي    افزار، بدون محدوديت به آن      نرم
  ١١)»كپـي رايـت   «در مقابـل واژة      (١٠»كپـي لفـت   «منبع باز، از اين مجوز عمـومي بـا عبـارت            

نويسان، در يك زبان      هايي كه توسط برنامه     يعني دستورالعمل » كد منبع «. استفاده كرده است  
ري كـه   نويسي خاص نوشته شده و به زبـان دودويـي ترجمـه گرديـده اسـت، بـه طـو                     برنامه
اندازي كرد تا كارهايي را كه براساس كد منبع ايجاد شده،             توان آن را در يك رايانه راه        مي

هـاي دانـشگاهي و پژوهـشي،         نويسان در سازمان    در حال حاضر بسياري از برنامه     . انجام دهد 
ايـن جنـبش بـا انگيـزة بازگـشت بـه            . كنند  منتشر مي » منبع باز «هاي خود را به صورت        برنامه
افزارهـاي    هاي مناسب بـراي نـرم       افزارهاي اشتراكي و توليد جايگزين      هاي توسعة نرم    يتفعال

هـاي    افزارهـا، از نظـر فلـسفي بـا حـوزه            تفكر زيربنايي براي توليد اين نرم     . تجاري ايجاد شد  
افزارهـاي   هايي كه از نرم كتابخانه. كند فكري مورد تأكيد در كتابداري احساس نزديكي مي    

افزارهـاي    كردند، از اصول مشترك بين كتابداري و فلسفة نرم          ستفاده مي اخصوصي تجاري   
هاي گوناگون اين  با بررسي ادبيات هستة حوزة كتابداري، جنبه      . خبر بودند   با كد منبع باز بي    

يكـي از   » انجمـن كتابـداران امريكـا     «براسـاس اساسـنامة     . شـود   پيوند مشترك نشان داده مي    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ۲. GNU/ Linux                  . Apache ۳                 . Perl Programming Language  
۴. Open Source  ۵. Free Ware            ۶. Share Ware  
۷. Public – domain Sofrware                             ۸. binary                                       
۹. Stallman                         ۱۰. Copy left            ۱۱. Copy right 
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 ٩٣ / اي يكپارچه با كد منبع باز هاي كتابخانه سيستم

نيـز  » منبع باز «افزارهاي    نرم. به اطالعات است  »  در دسترسي  برابري«اهداف اصلي كتابداري    
» اسـتالمن «. انـد   گذاشتن كد منبع در اختيار همگان، از اين فلسفه پـشتيباني كـرده             اختيار با در 

بنيانگذار  (١٩٩٩ ,Chudnov)» دانيل چادنف«اي به  در نامه» افزار رايگان بنياد نرم«بنيانگذار 
كتابـداران بايـد از پنهـان كـردن دانـش مفيـد             «: گويـد    مي ١» كتابخانه افزار منبع باز براي     نرم«

در اصـول اساسـي   . »شود افزارهاي خصوصي نيز مي    عمومي جلوگيري كنند و اين شامل نرم      
و » هـاي پژوهـشي   هـاي وابـسته بـه انجمـن     كميتة مديران كتابخانه«نويس  شده در پيش   مطرح

هـا ايجـاد، و       پـذيري را در نظـام       هـا تعمـيم     نـه كتابخا«: نيـز چنـين آمـده اسـت         ٢»سي ال اُسي«
افزارهاي منبع باز را براي دسترسي، اشاعه و مديريت اطالعـات، ايجـاد خواهنـد كـرد و                    نرم

 . »گسترش خواهند داد
 پنج اصل را براي كتابداران بيـان كـرد كـه در كتابـداري           ١٩٣١در سال   » رانگاناتان«

 : (٢٠٠٤ ,Beheshti)را به اين صورت بيان كرد ها  توان آن امروز نيز كاربرد دارند و مي
 منابع براي استفاده هستند، . ١
 دسترسي بايد براي همه فراهم شود، . ٢
 منابع بايد نيازهاي كاربر را برآورده كنند، . ٣
 رضايت كاربر هدف است، . ٤
 . ها بايد توسعه يابند كتابخانه. ٥

را در  » فرهنگ هديـه  «افزارهاي منبع باز،     كنندة نرم  ها و هم جوامع ايجاد      كتابخانههم  
اند كه اطالعات خود را آزادانه و بدون محـدوديت،            نظر دارند، و هر دو به اين شهرت يافته        

ها بـدون     البته اين فعاليت  . دهند  براي استفاده يا توزيع مجدد در اختيار كاربران خود قرار مي          
انتفـاعي و هـداياي مردمـي تـأمين          هاي غير  ها با حمايت سازمان     هزينه نيستند، بلكه هزينة آن    

اطالعات نيز براي توليد، پردازش و انتشار نياز به هزينـه دارد و ارزش كتابخانـه بـه                  . شود  مي
افزاري منبـع بـاز       ها، جنبش نرم    قابل توجه اين كه مانند كتابخانه     . ميزان استفاده از منابع است    

 . و كتابدار شكل گرفته استنيز بر مبناي فرهنگ همكاري و حل مشكالت كاربر 
اي جامع و يكپارچه كه به صورت منبـع          در اين بخش به معرفي چند سيستم كتابخانه       

 ١٢.پردازيم اند، مي باز انتشار يافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ۴. Oss  Lib   ۲. OCLC 

 ، آلفـا  (Pre – Alpha)، پـيش آلفـا  (Planning)ز طراحي ند اا افزارهاي منبع باز عبارت هاي توسعه نرم سطح. ٣
(Alpha)،  بتا(Beta) پايدار ،(Stable)كامل  و (Mature). 
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 ٣شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٩٤

Avantiاي است كـه در سـال         افزار منبع باز سيستم جامع كتابخانه       اين اولين نرم  .  ١
شـده در گـروه بحـث     هـاي مطـرح   افـزار، بحـث    مـشوق طراحـي ايـن نـرم       .  ايجاد شـد   ١٩٩٨

اين پروژه در جامعة كتابداري مورد پذيرش قـرار نگرفـت و            .  بود ٢»ها  لينوكس در كتابخانه  «
هـاي كوچـك و متوسـط         هدف اين پروژه كتابخانـه    . شود  در حال حاضر از آن استفاده نمي      

كـد منبـع   در حال حاضر . اي كامل براي اجرا در كتابخانه نبود   بود و نسخة آلفاي آن، نسخه     
سيستم مـورد نيـاز بـراي اجـراي         . ها موجود است    كردن، در سايت آن    آن براي ديدن و كپي    

هـاي    ايـن سيـستم شـامل بخـش       . باشـد   مـي ) اختيـاري ( و يك وب سـرور       ٣٢»آرئي جي«آن،  
بخش فهرستنويسي آن فقط براي فهرستنويسي بنيـادي مناسـب          . گردش كتاب و اُپك است    

و اين امر از نظر كتابـداران مـشكل   (باشد   مارك سازگار نمياست و با هيچ نسخة استاندارد     
 ). اي است عمده

 (OSDLS) Pytheasــروژه. ٤ ــه در ســال   پ ــي « توســط ١٩٩٩اي اســت ك ژرم
لينـوكس در   «مـشوق وي نيـز گـروه بحـث          .  كتابدار دانشگاه آريزونـا اجـرا شـد        ٥»فرامكين
ي آن »پيش ـ آلفا «از نسخة . باشد مي» آوانتي«هاي مشتركي با  بود و داراي ريشه» ها كتابخانه

شود و از نقاط برجستة آن، قابليت اجرا در بيش از             در حال حاضر فقط استفادة آموزشي مي      
» ٢١مـارك   «بـا باشد و هاي اُپك و گردش كتاب مي    داراي بخش .  است ٦٣يك سيستم عامل  

 . به طور كامل سازگار است
Kohaــال . ٧ ــ  ١٩٩٩در س ــوچكي از برنام ــيم ك ــط ت ــركت   ه توس ــك ش ــسان ي نوي

انتشار آن به عنـوان     . هاي كوچك آن كشور ايجاد شد       لند براي كتابخانه  ياي در نيوز    مشاوره
هاي  خواست هزينه اي نمي افزار منبع باز بسيار تصادفي بود، زيرا اين شركت مشاوره    يك نرم 

حـال اجـرا    آن در   » پايدار«در حال حاضر نسخة     . توسعه و پشتيباني فني آن را بر عهده گيرد        
هـاي تخصـصي و مـدارس مـورد           هاي دنيـا و بـويژه كتابخانـه         است و در بسياري از كتابخانه     

كنـد و پـشتيباني فنـي آن از           در حال حاضر چند زبان را پـشتيباني مـي         . گيرد  استفاده قرار مي  
 . است» لينوكس«يا » ويندوز«سيستم عامل آن . گيرد  انجام ميKatipطريق فهرست پستي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. http:/ home. earthlink. net/~ Schlumpf/ avanti/      ۲. Linux – in – Libraries   
۳. JRE java Runtime Environment   
۶. Cross – Platform                ۷   . http://koha.org  
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 ٩٥ / اي يكپارچه با كد منبع باز هاي كتابخانه سيستم

 قابـل  كد منبـع آن بـسيار  . باشد قابل اجرا مي» ال كيو اس« وب سرور و هر بر روي هر  
هــاي اُپــك،  شــامل بخــش. هــاي بــسياري قابــل انتقــال اســت انعطــاف، و بــه سيــستم عامــل

بـا امكـان    (، گـردش كتـاب      »٢١مـارك   «و  » يـواس مـارك   « سازگار با    يفهرستنويسي بنياد 
دهنـده ـ     سـازگار بـا اسـتاندارد خـدمت    ،)البتـه بـسيار سـاده   (آوري  ، سفارش و فراهم)رزرو
 . گيري است گزارش ، و بخش»٥٠/٣٩زد «گيرنده  خدمت

١Learning Access ILSن سيستم كه بـا نـام  اي. ١Koha west  و Open book 
. انتفاعي در ايالت واشنگتن ايجاد شـد        توسط نهادهاي غير   ٢٠٠٠شود در سال      نيز شناخته مي  

را تغيير دادنـد و آن را بـراي اسـتفاده در امريكـاي         » كوها«ة  سازندگان آن در واقع كد برنام     
 ٢٥٠٠٠هـايي حـدود       هـاي عمـومي كوچـك و متوسـط بـا مجموعـه              شمالي، براي كتابخانه  
. باشـد    و داشتن حداقل خطا مـي      ٢٢از مزاياي مهم آن پشتيباني يونيكُد     . ركورد، تنظيم كردند  

، و سفارشـات اسـت و       »٥٠/٣٩ زد«نويسي، گردش كتـاب،       هاي اُپك، فهرست    داراي بخش 
 . بخش مربوط به نشريات آن نيز در دست تهيه است

My Libraryهاي   در فيليپين و به منظور كاهش هزينه٢٠٠١اين پروژه در سال . ٣
هـاي دانـشگاهي،    در بـسياري از كتابخانـه  . هاي اين كشور ايجاد شد    خودكارسازي كتابخانه 

روي . شدن را نـدارد    ده، ولي قابليت جهاني   عمومي و تخصصي كوچك در فيليپين نصب ش       
نويـسي    هاي فهرسـت    شود، و داراي بخش     نصب مي » لينوكس«و  » ويندوز«هاي    سيستم عامل 

و » يـواس مـارك   «بخـش اُپـك آن بـا        . باشـد   مـي ) امكـان رزرو  (، گـردش كتـاب      )بنيادي(
 .  سازگار است٤»آيسيس/ اس دي سي«

GNUTECنـويس برزيلـي ايجـاد شـد و بـه             د برنامه  توسط چن  ٢٠٠١ اين برنامه در سال      .٥
هاي دانـشگاهي و      آن كشور قرار گرفت و براي كتابخانه      ي  ها  سرعت مورد استقبال كتابخانه   

كند و به همين دليل براي  فقط زبان پرتغالي را پشتيباني مي     . تخصصي كوچك مناسب است   
نويـسي    ت، فهرسـ  )رزرو(هاي اُپك، گـردش كتـاب         داراي بخش . جهاني شدن مشكل دارد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ . http://www.learningaccess.org/wensite/techdev/ils.php 
۲. Unicode         ۳. http://dewey.library.nd.edu/mylibrary/ 
۴. CDC.ISIS  ۵       . http://www.gnuteca.org.br/ 
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هــاي ســفارش، نــشريات، امانــت بــين  بخــش. باشــد مــي» ٢١مــارك «بنيــادي، و ســازگار بــا 
 . اي آن در دست تهيه است كتابخانه

 Open Bibli. از الگوهـاي  . باشد  ايجاد شد و بسيار كاربرپسند مي٢٠٠٢ در سالPHP 
بتواننـد  كند تـا كتابـداران خـود نيـز       استفاده مي(Cas Cading CSS Style Sheet)و 

ــد    ــده گيرن ــه عه ــواي آن را ب ــديريت محت ــه . م ــب كتابخان ــك،   مناس ــومي كوچ ــاي عم ه
هاي اُپك،    داراي بخش . باشد  هاي شخصي مي    ها، و مجموعه    هاي مدارس و سازمان     كتابخانه

بـر روي سيـستم    . باشـد   مـي » يواس مارك «نويسي سازگار با      ، فهرست )رزرو(گردش كتاب   
 . قابل اجرا است» لينوكس«و » ويندوز«هاي  عامل

Php My Bibio.  در كشور فرانسه ايجاد شـد و هنـوز در مراحـل اوليـه     ٢٠٠٢ در  سال 
يـوني  «نويـسي و سـازگار بـا          ، فهرسـت  )رزرو(هاي اُپك، گردش كتاب       داراي بخش . است
. باشـد   ، بخـش نـشريات ادواري، و ايجـاد باركـد مـي            »٢١مارك  «،  »يواس مارك «،  »مارك

 . قابل اجرا است» ويندوز«و » لينوكس«هاي  روي سيستم عامل
١Emildaاست ٢٠٠٣نويس در سال     اين سيستم حاصل تالش چند گروه كوچك برنامه       . ١ 

 ٢٠٠٤ي آن در اواخـر      »بتـا «نـسخة   . باشد  كنندگان آن در حال آزمايش مي      و بنا به گفتة تهيه    
ا امكـان  بـ (هاي آن داشتن اُپك مبتني بر وب، سيـستم گـردش كتـاب     از ويژگي.  شد هعرض
 . سازگاري كامل با قالب مارك است و،)رزرو

 نتيجه 
افزارها به رابط كاربر مورد استفاده در آن بسيار اهميت            كتابداران و كاربران اين نرم    

يكـي از  . دهند كه بايد زيبا و قابل اسـتفاده، و از نظـر فنـي داراي كمتـرين اشـكال باشـد        مي
افزارهـاي منبـع بـاز     نـرم . ها اسـت  ها پشتيباني فني آنافزار مسائل مطرح در استفاده از اين نرم   

ها نيستند، زيرا كتابخانه بايـد افـراد بيـشتري را بـراي پـشتيباني                 انتخاب راحتي براي كتابخانه   
هاي فني الزم باشد تا بتوانـد         گيرد، و خود كتابخانه نيز بايد داراي مهارت         ركا هسيستم خود ب  

تواند از طراح آن بخواهـد        افزار مي   حالي كه با خريد نرم    توسعة سيستم را به عهده گيرد؛ در        
 ايـن، ايـن     دبـا وجـو   . كه آن را براسـاس نيازهـاي آن كتابخانـه، سفارشـي يـا طراحـي كنـد                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱.۱. http://emida.org 
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 ٩٧ / اي يكپارچه با كد منبع باز هاي كتابخانه سيستم

 مـورد   ،افزارهـاي گرانقيمـت      خريـد نـرم    يتوانند در غياب امكانات مـالي بـرا         افزارها مي   نرم
 . استفاده باشند

ــستم ــد    سي ــوب، باي ــاز مطل ــع ب ــاي منب ــك، گــردش  داراي بخــشه ــاي اُپ ــاب،  ه كت
آوري، مديريت نـشريات     ، فراهم ٢٢»نسخة افزوده « و   ١»بنيادي«، فهرست نويسي  )رزرو  امكان(

  ،»مـارك «،  »٥٠/٣٩زد  «اي باشـند و از اسـتانداردهايي نظيـر            ادواري، و امانت بـين كتابخانـه      
 .  و باركد، پشتيباني كنند٣»آي دي ئي«
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