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DIGITAL LIBRARY
SOFTWARE
بررسی نرم افزار گرین استون 3بر روی سیستم عامل ویندوز
تهیه کننده :یوسف ماهرانی
زیر نظر دکتر منصوری ،مدیر گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

کتابخانههای دیجیتال
کتابخانه دیجیتال کتابخانهایی است که در آن اسناد به جای کاغذ یا سایر رسانههای محلی به

شکل الکترونیک ذخیره شدهاند .اساس این کتابخانهها ذخیره مدارک به شکل الکترونیکی و نیز
استفاده الکترونیکی است .کتابخانه دیجیتالی از جمله مهمترین ارمغانهای وب برای کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی است .یکی از موانع عمده عدم حضور کار آمد کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی

داخل کشور در وب ،فقدان نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال است .وجود یک نرمافزار مناسب ،بخش
بزرگی از موانع و مشکالت مربوط به فرآیند راهاندازی کتابخانه دیجیتال از جمله ذخیرهسازی،
مدیریت ،سازماندهی ،دسترسپذیری ،و بازیابیاطالعات را مرتفع خواهد کرد.

نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال
امروزه ،نرم افزارهای مختلفی در سراسر دنیا ،جهت سازماندهی و مدیریت اطالعات دیجیتالی در کتابخانههای دیجیتال توسط بخش

خصوصی طراحی و تدوین شدهاند .اما در بیشتر موارد ،هزینه خرید این نرمافزارها بیش از توان مالی بیشترکتابخانههای کوچک و متوسط
و در مواردی کتابخانههای بزرگ است .این امر باعث شده است این نرمافزارها فقط در اختیار کتابخانههایی باشد که از پشتیبانی مالی
باالیی برخوردارند.

تهیه نرمافزاری کاربردی درکتابخانهی دیجیتال از عهده یک فرد خاص خارج است و نیاز به تخصصهای مختلفی نظیر علماطالعات و
دانششناسی ،علوم رایانه اعم از نرمافزار ،سختافزار ،شبکه و تحلیلگرسیستم و غیره دارد .بهطورکلی ،نظام نرمافزاری نقشی تعیین کننده
در ایجاد و استفاده از کتابخانه دیجیتال دارد .کتابخانه دیجیتال بدون داشتن نرمافزاری مؤثر و کارآمد ،توانایی ارائه خدمات بهینه به
کاربران را نخواهد داشت .نرمافزار کتابخانه دیجیتال با استفاده از سه روش خرید ،تولید و یا استفاده از نرم افزارهای کد منبع باز تهیه می-
شود .در تهیه نرمافزار کتابخانه دیجیتال باید به مواردی از قبیل پشتیبانی از استانداردها ،امنیت باال ،استفاده از فناوری روز ،سادگی
استفاده ،قابلیت تعامل ،پشتیبانی و قیمت توجه داشت.

نرمافزارهای کد منبع باز
جنبش نرمافزاری کد منبع باز با هدف فراهمآوری دسترسی رایگان و خودجوش به
نرمافزارها و با حمایت چندین شرکت بزرگ نرمافزاری در سطح دنیا ،در چند سال اخیر
موفقیتهای بزرگی در شکستن بازار انحصار نرمافزارها به دست آورده است .نرمافزار کد
منبع باز نرمافزاری است که کدهای برنامهنویسی آن در اختیار کاربران قرار دارد ،به صورتی
که آنها امکان تغییر و اصالح ،ساخت نسخههای جدید و توزیع و انتشار آن را دارند.

نرمافزار گرین استون
نرمافزار گرین استون از جمله اولین سری نرمافزارهایی است که در سال  2000جهت ایجاد ،گسترش و
اشاعه مجموعههای کتابخانه دیجیتالی توسط پروژه کتابخانه دیجیتال نیوزلند در دانشگاه ویکاتو طراحی شده و
بهوسیله سازمان یونسکو و هیومناینفو گسترش پیدا میکند .گرین استون ،کتابخانه دیجیتال نیست ،بلکه ابزاری

است جهت ساختن کتابخانههای دیجیتال .هدف از نرم افزار گرین استون توانمند سازی کاربران به ویژه در
دانشگاه ها  ،کتابخانه ها و سایر موسسات خدمات عمومی  ،میباشد تا کتابخانه های دیجیتالی خود را بسازند.
درحال حاضر در حال اجرا بر  3800پایگاه بوده و سازمانهای معتبری از جمله یونسکو (پاریس) ،سازمان غذا و
کشاورزی در رم ،موسسه فناوری اطالعات در آموزش و پرورش ( )IITEدر مسکو ،و دانشگاه ملل متحد ()UNU
در ژاپن از این نرمافزار استفاده میکنند .این نرم افزار روشی برای سازماندهی اطالعات و انتشار آن در وب در قالب
یک منبع دیجیتالی کامالً جستجو و ابرداده محور فراهم میکند .همچنین پوششدهی بالغ بر 60زبان دنیا از
جمله فارسی را دارا بوده و قابلیت اجرا بر رسانههای قابل حمل مانند  USB Flashو DVD Driveدارا می-

باشد.

نسخههای نرمافزاری گرین استون
گرین استون 3یک طراحی مجدد و یکپارچه سازی مجدد از نرم افزار اصلی
کتابخانه دیجیتال است که در سال  2000توسعه دادده شده است (گرین
استون .)2این نرم افزار تمامی ویژگی های نرم افزار قبلی را در خود جای داده
است .گرین استون 2با زبان برنامهنویسی  C++و گرین استون 3با زبان برنامه-
نویسی  Javaنوشته شدهاند.

سیستمعامل
گرین استون در تمام نسخه های ویندوز  ،یونیکس  /لینوکس و  Mac OS-Xاجرا می
شود .نسبت دانلود نرمافزار گرین استون برای سیستمعامل های ویندوز ،لینوکس و  ،Macبه
ترتیب76درصد13 ،درصد8 ،درصد بوده و فایل منبع گرین استون3 ،درصد از حجم دانلودها را
به خود اختصاص داده است .نصب آن بسیار آسان است و کلیه نرمافزارهای مورد نیاز از جمله
)،GhostScript(8.63)،ImageMagick(6.4.3و)ApacheTomcat(8.5.35را
همراه با نصب نرم افزار گرین استون ،به طور خودکار نصب خواهد شد.

رابطهای نرمافزار گرین استون
گرین استون دارای دو رابط تعاملی جداگانه  ،رابط  Readerو رابط  Librarianاست .کاربران
نهایی از طریق رابط  Readerکه در یک مرورگر وب کار میکند  ،به کتابخانه دیجیتال دسترسی پیدا
می کنند .رابط کاربری  Librarianیک رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر جاوا است که جمع آوری
مطالب را برای یک مجموعه آسان میکند که میتوان با افزودن ابرداده ،آن را غنی سازیم و امکانات
جستجو و مرور را طراحی کنیم و نهایتا مجموعهای را متناسب با نیازمان ایجاد نماییم .رابط Librarian
برای مدیریت نصب از راه دور  Greenstoneقابل تنظیم است .گرین استون 3همچنین امکانات
مدیریت کتابخانهای را که در رابط مرورگر وب ایجاد شده است (پس از ورود کاربر) در اختیار شما قرار می

دهد که درواقع یکی از مزیتهای آن نسبت به گرین استون 2میباشد.

رابط کاربر گرین استون
این قسمت اپک نرمافزار را در بر میگیرد که به طور کلی دارای جست و جوی درهمکرد (در تمام مجموعهها)،
جست و جو براساس متن ،فرم رکوردها ،عناوین ،موضوعات ،سازمانها ،و نهایتا جست و جوی پیشرفته میباشد.
جست و جوی بر اساس فرم:

در این قسمت با وارد کردن یک عبارت یا کلمه و تعیین کردن فیلد مرتبط با آن که ،میتوان جامعیت و مانعیت
جست و جو را مدیریت کرد.
جست و جوی پیشرفته:

در جست و جوی پیشرفته که ابزاری جهت دسترسی آسانتر و سریعتر با وارد کردن ریز جزئیات میباشد ،می-
توان عالوه بر وارد کردن کلمات و عبارات در فیلدهای مختلف ،عملگرهای بولی را نیز میتوان اعمال کرد.

رابط کتابدار گرین استون
برای وارد شدن به رابط کتابدار گرین استون باید وارد Greenstone
) Librarian Interface (GLIشوید زیرا رابط کتابدار گرین استون در
خود نرم افزار گرین استون یعنی  Greenstone Serverدسترس پذیر
نیست اما کلیه تغییراتی را که در رابط کتابدار وارد می کنیم ،نهایتا در نرمافزار
گرین استون ذخیره خواهد شد.

صفحه مدیریت گرین استون
برای وارد شدن به صفحه مدیریت گرین استون ،ابتدا باید وارد Greenstone
 serverشده و سپس وارد  Administration pageشوید .برای دسترسی به این
قسمت نیاز به  Loginشدن میباشد .برای این کار باید دو فیلد  Usernameو
 Passwordرا تکمیل کرد که به طور پیشفرض برای هرکدام  Admin, Adminمورد
استفاده قرار میگیرد .پس از ورود به بخش مدیریت ،توانایی حذف ،ویرایش و اضافه کردن
کاربران ،دسترس پذیر میشود.

قالب های ابرداده
کاربران ابرداده ها را به صورت تعاملی در رابط کتابخانه تعریف میکنند .این ابردادهها به طور از پیش تعریف شده در
گرین استون وجود دارند که شامل این ابرداده ها میباشند:
)Dublin Core (qualified and unqualified



RFC 1807



)NZGLS (New Zealand Government Locator Service



)AGLS (Australian Government Locator Service



البته در رابط کتابدار گرین استون ) (GLIدر قسمت در قسمت  Enrichقابلیت اضافه کردن انواع مختلف
ابردادهها را برای کاربر دسترس پذیر میسازد.

Java Runtime Environment Installation

مراحل نصب
نرم افزار گرین استون

❑ قبل از نصب گرین استون ،نصب جاوا الزامی است.

❑ Version: 1.04 or greater

INSTALLATION STEPS

Greenstone 3.09
windows version

پس از باز کردن گرین استون این موارد نمایان شده که باید قسمت
 Enter Libraryرا انتخاب کنیم.

1
جست و جوی همزمان در هر دو مجموعه

 4دسترسی به مدیریت کاربران

 5ثبت نام کاربر جدید
 6در باره گرین استون

3
مجموعه 2

2
مجموعه1

1
انتخاب مجموعه جهت جست و جو
حداکثر تعداد بازیابی اسناد در هر مجموعه

❑ انتخاب فیلد:
❑ متن ها؛
❑ عناوین؛
❑ موضوعات؛
❑ سازمان ها.
دسترسی سریع تر به
اطالعات قرارداده
شده در مورد اثر
بازیابی شده.

تعداد بازیابی اسناد در هر صفحه

فیلد جست و جو

Hits per pag

2

1
جست و جو در متن

2
جست و جو براساس فرم
(کتاب،نوع فیلد و...

3
جست و جوی پیشرفته

جست و جو براساس عناوین ،موضوعات ،و سازمان
های پیش فرض گرین استون.

سرچ براساس کتاب یا فصل
تطابق سرچ با همه یا برخی از
اطالعات وارد شده.
تطبیق نتایج جست و جو با رتبه ،سازمان ،یا نظم
ساخت.
مرتب سازی معکوس
نمایه سازی بر اساس عنوان ،و...

فیلد پرسش

تعداد بازیابی در هر صفحه

Text search part

Form search part

2

وارد کردن یک کلمه یا عبارت و تعیین
فیلد مربوطه آن.

1

3

Advanced search part
Demo Collection

اعمال عملگرهای بولی و تعیین فیلدهای
.آن

3

❑ کلیه اطالعات مانند مجموعه قبلی
می باشد.
دسترسی به وب سایت www.greenstone.org

4
گذرواژه پیشفرض:

❑ تغییر تم
پایگاه

Admin
Admin

❑ تغییر زبان پایگاه.
❑ زبان فارسی را نیز دارا
می باشد.

1

2
اضافه کردن کاربر جدید

حذف یا ویرایش کردن اطالعات کاربر.
Edit part

1

2
ایجاد گروه جدید

گروه های پیشفرض

توضیحی برای کاربر در مورد تغیرات
اعمال شده.
فعال یا غیر فعال کردن حساب کاربری کاربر.

5
برای ثبت نام در گرین استون اطالعات خواسته
شده را وارد کنید.

1

3

2
با کلیک کردن بر اکانت خود،
میتوانید آن را ویرایش کرده یا
از آن خارج شوید.

)Greenstone Librarian Interface (GLI
رابط کتابدار گرین استون
1

2

ایجاد مجموعه جدید

پشتیبانی از  pdf.xml.htmlو...

انتخاب نام برای مجموعه

در چند خط وظیفه مجموعه را توصیف کنید.
تعیین کردن نوع مجموعه

)Greenstone Librarian Interface (GLI
3

4
پیکربندی
پروکسی

سرور اطالعات

دانلود کردن

اضافه کردن انواع
پروتکلها بر حسب
نیاز.

اضافه کردن رکورد به مجموعه

پشتیبانی فرمت های رکوردهای وارد کرده

)Greenstone Librarian Interface (GLI
این قسمت مربوط به وارد
کردن و ویرایش کردن ابرداده ها می باشد.

5
اضافه کردن ابرداده به
مجموعه

6

اضافه کردن ابرداده

مدیریت کردن ابرداده های
مورد نیاز

)Greenstone Librarian Interface (GLI
7

پالگین های
رکوردها

8

اضافه کردن
پالگین

نمایه جستو جو

اضافه کردن نمایه
جست و جو

سطوح نمایه سازی

)Greenstone Librarian Interface (GLI
9

تعیین کردن زبان

10

تغییر دادن
پایگاه داده

اختصاص دادن
پارتیشن

تعریف کردن
فیلتر
بخش بندی نمایه ها
و به طور کلی
کنترل کردن فضای
جست و جوی
مجموعه

طبقه بندی مرورگر
ایجاد کردن لیست کشویی و
طبقه بندی آنها در نوار ناوبری.

)Greenstone Librarian Interface (GLI
وارد کردن ایمیل سازنده
و توسعه دهنده مجموعه که
این ایمیل تغییر ناپذیر خواهد بود.

11

12

تعیین در دسترس بودن
یا نبودن مجموعه برای عموم.

نحوه مرور وتغییر
تنظیمات کلی
مرتبط با مجموعه
را نشان می دهد.

در حال ایجاد مجموعه
همراه با رکوردها

)Greenstone Librarian Interface (GLI
13

14

اعمال تغییر در فیلدهای جست و جو،
تنظیم متن نمایش لیست های کشویی

تغییر دادن ظاهر
صفحات وبی که
هنگام استفاده از
گرین استون ممکن
است ما ببینیم.

تغییر اطالعات به حالت
پیشفرض

)Greenstone Librarian Interface (GLI

بر اساس اطالعات و فیلدهای
وارد شده از قبل ،میتوان زبان
های ترجمه گر هر فیلد را
مشخص کرد.
در این بخش می توان قطعات
متنی را برای بخش هایی از
رابطه مجوعه به سایر زبان ها
ترجمه کنیم.

15

Our collection’s OPAC

مجموعه جدید
ساخته شده

Our collection’s OPAC
اوپک مجموعه جدید
ساخته شده

الزم به ذکر است که
به دلیل آشنایی صرف با
رابط کتابدار و عدم نیاز به مجموعه،
فیلد جست و جوی خاصی
تعریف نگردیده است.

INSTALLATION STEPS

مراحل نصب
2گرین استون

Greenstone 2.87
windows version

1
2

پسورد دلخواهتان را میتوانید وارد
کنید.

جهت دسترسی به صفحه مدیریت باید
عالمت آن را فعال کرد.

12

1
برای ورود به نرم افزارEnter ،
 libraryرا انتخاب می کنیم.

مجموعه اصلی
نرم افزار

2
رابط کتابدار نرم افزار

درباره گرین
استون

صفحه اصلی
نرم افزار
صفحه مدیریت نرم
افزار

صفحه رابط کتابدار گرین استون 2

صفحه مدیریت گرین استون 2

2 اوپک گرین استون
PREFERENCES part of the
greenstone2

معیارها و قابلیت های نرم افزار گرین استون
قابلیت ها و معیارها
نصب بر روی سرور محلی خود نرم افزار

دارد

انتشار کتابخانه دیجیتال بر روی وب

دارد

انتشار مجموعه ساخته شده بر روی  CD/ROMو حافظه
های جانبی و غیره

دارد

بهره گیری از پالگین ها جهت ارتقا و توسعه نرم افزار

دارد

جست و جوی تمام متن

دارد

گروه پستی ،بحث و انجمن

دارد

رابط کاربر و سیستم قابل تنظیم

دارد

گزارش گیری

دارد

ماژول تابعی فراهم آوری

---

ماژول تابعی فهرست نویسی

---

ماژول تابعی فهرست دستی عمومی پیوسته (اپک)

---

ماژول تابعی امانت

---

ماژول تابعی پیایندها

---

قابلیت ها و معیارها
امکان بازیابی و بکارگیری مجموعه هالی نسخه های قبلی در
نسخه های جدید

دارد

حذف ،اضافه و ویرایش فیلدهای ابرداده ایی

دارد

راهنمای انتخاب رمز عبور

دارد

تابع رمز عبور فراموش شده

دارد

نصب و راه اندازی بر روی سکوی ویندوز و لینوکس

دارد

استفاده از وب سرور Apache

دارد

پشتیبانی از مرورگرهای مختلف

دارد

دسترسی به رابط نرم افزار از طریق رایانه شخصی و راه دور

دارد

پشتیبانی از پروتکل های  FTPو HTTP

دارد

تبدیل اسناد وارد شده به فرمت  HTMLبه نرم افزارهای
Office

دارد

مرور مجموعه های ساخته شده توسط مدیریت و کاربران

دارد

پشتیبانی از استانداردهای ابرداده ای

دارد

پشتیبانی از فرمت های استاندارد متن ،تصویر ،ارائه،
ساختاری و چند رسانه ای

دارد

جست و جوی ساده و پیشرفته

دارد

قابلیت ها و معیارها
اختصاص رمز عبور به مدیران و کاربران

دارد

ایجاد محدودیت دسترسی به منابع کتابخانه دیجیتالی

دارد

چند زبانه بودن رابط های کاربر

دارد

امکان تغییر و بهینه سازی رابط کاربر نهایی

دارد

تعامل با سایر سیستم های کتابخانه ای

دارد

کنترل دسترسی و امنیت با رمزگذاری

دارد

کنترل دسترسی و امنیت با امضاء دیجیتال

---

امکان ردیابی باگ های سیستم

دارد

خدمات مرجع دیجیتالی از طریق پست الکترونیکی یا با فرم
پرسش مبتنی بر وب

---

خدمات مرجع دیجیتالی با ایجاد فایل پرسش های متداول
)(FAQ
استفاده از بانک اطالعاتی My SQL

---

استفاده از بانک اطالعاتیPostgres

---

رابط کاربر مجزا برای کاربران نهایی

دارد

رابط کاربر مجزا برای کتابداران و متصدیان اطالع رسانی و
دست اندرکاران ساخت کتابخانه دیجیتال

دارد

---

قابلیت ها و معیارها
بهره گیری از پالگین ها ) (Plug-inجهت توسعه و
ارتقاهای بعدی نرم افزار

دارد

فشرده سازی اسناد و فایل های وارد شده به مجموعه کتابخانه
دیجیتال

دارد

ایجاد ساختارهای مروری سلسله مراتبی برای منابع براساس
هرکدام از فیلدهای انتخابی ابرداده

دارد

افزودن نمایه چند بخشی تمام متنی

دارد

ایجاد فهرست های فرهنگی از منابع موجود

دارد

تعیین سطوح مختلف مدیریت در ایجاد مجموعه

---

پشتیبانی زنده توسط بانیان نرم افزار

---

سیستم پشتیبانی و نگهداری از میز راهنما

دارد

خدمات مرجع دیجیتالی ،از کتابدار بپرس

---

رابط کاربر مجزا برای ویرایش ابرداده

---

امکان ساخت چندین مجموعه مجزا

دارد

استخراج خودکار ابرداده برای اسناد و منابع وارد شده با بهره
گیری از فیلدهای مشخصات فایل های نرم افزارهای Office

---

قابلیت ها و معیارها
مستندات و دستنامه های آموزشی و راهنماها جهت
نصب نرم افزار و برای راهنمایی کاربران و توسعه
دهندگان

---

نشان دادن سابقه جست و جو

---

تولید خودکار نمایه های جست و جو

-------

تولید خودکار صفحات HTML
مشاهده و انتخاب تمام مجموعه های ساخته شده از
طریق یک رابط کاربر
افزودن ،ویرایش ،حذف مشخصات کاربری توسط
کاربران

دارد

سیستم وارد نمودن خودکار ابرداده از سیستم های
دیگر

---

نزدیک یابی یا همجواری

-------

ایجاد ساختارهای مروری سلسله مراتبی
قابلیت انتخاب فیلدهای ابرداده ای جهت نمایه سازی و
جست و جو

معیار ویژگی های فنی در نرم افزار گرین استون
معیار ویژگی های فنی در
نرم افزار
زیرساخت نرم افزاری-سیتم
عامل (سرور)

زیر معیارها

گرین استون

Windows 2003

دارد

Windows 2008
Windows 2012

دارد
دارد

)Linux (Readhat
)Linux (cent os
)Linux (Debian

دارد
دارد
دارد

معیار ویژگی های فنی در نرم افزار گرین استون
معیار ویژگی های فنی در
نرم افزار

زیر ساخت نرم افزاری–
سیستم عامل (کالینت)

زیر معیارها

گرین استون

Linux

دارد

Mac osx

دارد

Windows 8

دارد

Windows 7

دارد

Windows Vista

دارد

Windows Xp

دارد

معیار ویژگی های فنی در نرم افزار گرین استون
معیار ویژگی های فنی در
نرم افزار

زیر ساختار نرم افزاری-
سیستم مدیریت پایگاه داده

زیر معیارها

گرین استون

SQL

دارد

My SQL

دارد

PostgreSQL

---

Oracle

---

معیار ویژگی های فنی در نرم افزار گرین استون
معیار ویژگی های فنی در
نرم افزار

زیر معیارها
Dedicated

زیر ساخت نرم افزاری-
سرویس دهنده کاربردی

گرین استون
دارد

(اختصاص یافته)

Distributed

دارد

(توزیع شده)

Peer- to- Peer
)(P2P

زیرساخت نرم افزاری-ارتقای نرم افزار

دارد
دارد

معیار ویژگی های فنی در نرم افزار گرین استون
معیار ویژگی های فنی در
نرم افزار

زیرساخت نرم افزاری -موتور
کاوش

زیر ساخت نرم افزاری-مرورگر

زیر معیارها

گرین استون

Bing

---

Google

---

Yahoo

---

Chrome

دارد

Mozilla Firefox

دارد

)IE (8-10-11

دارد

Opera

دارد

Safari

دارد

معیار ویژگی های فنی در نرم افزار گرین استون
معیار ویژگی های فنی در
نرم افزار
زیرساخت نرم افزاری-سکوی
معماری نرم افزار

زیر معیارها

گرین استون

سکوی ویندوز

دارد

سکوی یونیکس

دارد

سکوی مکینتاش

دارد

معیار ویژگی های فنی در نرم افزار گرین استون
معیار ویژگی های فنی در
نرم افزار

زیرساخت
سخت
افزاری

سمت کاربر

سمت سرور

زیر معیارها

گرین استون

Processor
HDD

دارد
دارد

RAM
Net work

دارد

Processor
HDD
RAM
Net work

دارد

دارد
دارد
دارد
دارد

معیار استانداردهای ورودی و خروجی در نرم افزار

ورودی فراداده

خروجی فراداده

گرین استون

MARCK

دارد

MARCK21

دارد

MARK XML

دارد

IRAN MARK

---

Dublin Core

دارد

ISO2709

دارد

Biblio File

---

MARCK

دارد

MARCK21

دارد

MARK XML

دارد

IRAN MARK

---

Dublin Core

دارد

ISO2709

دارد

Biblio File

---

معیار پشتیبانی از استانداردهای فراداده ای در
نرم افزار

گرین استون

Dublin Core
EAD

دارد
---

LOM
MARCK21
MARCK XML

--دارد
دارد

METS
MODS
PERMIS
)MIX (XML

دارد
دارد
--دارد

)XTM (XML

دارد

معیار پشتیبانی از پروتکل
ها در مبادله اطالعات در
نرم افزار

گرین استون

پروتکل
Client

پروتکل Z39.50

Server

دارد
دارد

SRU

دارد

SRW

دارد

OAI-PMH

دارد

SD-LIP

دارد

معیار قابلیت های نمایش نتایج

گرین استون

قابلیت نمایش خودکار راهبرد جست و جو در صفحه نتایج

دارد
دارد
دارد

قابلیت دسترسی به آثار وابسته با اثر نمایش داده شده

--دارد
---

قابلیت سفارش رکوردهای بازیابی شده
قابلیت تعیین دامنه موضوعی از سوی کاربران
قابلیت نمایش نتایج به بیش از یک زبان
قابلیت انتخاب یک یا چند رکورد بازیابی شده جهت نمایش
کامل
قابلیت نمایش برجسته کلمات جست و جو (بارنگ دیگر یا
تیره نشان دادن آنها)

دارد

قابلیت نمایش نتایج به صورت برچسبی

دارد
دارد

قابلیت نمایش تعداد اشیای دیجیتالی بازیابی شده در باال و
پایین صفحه نمایش
وضوح نام یا برچسب باالی هر ستون جدول نتایج
قابلیت تغییر ترتیب نمایش ستون ها به شکل دلخواه
قابلیت دریافت بازخورد از سوی کاربران

دارد
دارد
---

معیار قابلیت های نمایش نتایج
قابلیت نشانه گذاری نتایج جست و جو
قابلیت ذخیره نتایج جست و جو
قابلیت چاپ نتایچ جست و چو
قابلیت تهیه گزارش از جست و جو های ناموفق

قابلیت خوشه سازی
قابلیت انجام جست و جو های جدید براساس نتایج جست و جو
های قبلی

گرین استون
--دارد
دارد
--دارد
دارد

قابلیت ارائه نتایج براساس سطوح مختلف دسترسی کاربران

دارد
دارد

قابلیت رتبه بندی نتایج جست و جو
قابلیت ارسال نتایج جست و جو به کاربر یا گروه های کاربری

دارد
---

قابلیت بسط و گسترش جست و جو

دارد

قابلیت اصالح واژه های جست و جو با استفاده از واژه نامه

---

قابلیت مرتب سازی نتایج جست و جو

نمایش اشیاء دیجیتالی
قابلیت بزرگنمایی تصاویر

گرین استون

قابلیت تهیه نسخه نمایشی از نسخه آرشیوی

دارد
دارد
دارد

قابلیت نمایش اعتبار و نوع دسترسی به هریک از اشیاء
دیجیتالی

---

قابلیت پخش منابع ویدیویی دیجیتالی بدون نیاز به
انتقال

دارد

قابلیت تنظیم کیفیت نسخه نمایشی منابع

--دارد

قابلیت نمایش تعداد صفحات و حجم شئ دیجیتالی

دارد
دارد

قابلیت نمایش انواع اشیاء دیجیتالی

قابلیت ارائه تصاویر به صورت انگشتی

قابلیت باز شدن شئ دیجیتالی در داخل خود نرم افزار
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