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Bəşeriyyətin əsrlər boyu yaratmış olduğu qədim və
bənzərsiz mədeniyyətin tərkib hissesi kimi kitabxanalar ən
böyük informasiya menbəyi olub, esrlər boyu yaradılmış
mə'nəvi və intellektual servətin qorunub saxlanmasına ve
yayılmasma xidmet edir. Medəni inkişafa, elmi-texniki təreqqiye gedən yol mehz kitabxanalardan başlayır. Onlar, elm ve
təhsilin təməl daşı, hesab olunur. Kitabxanalann əsas ftmksiyası insanlara informasiya vermek, cəmiyyət üzvlərinin informasiyadan istifadesini te'min etməkdir. İnformasiyanm cəmiyyətin sosial struktur deyişmelerine, iqtisadiyyata, demokratiya institutlanmn inkişafına tə'sir eden esas strateji amile
çevrildiyi hazırkı dövrde elm, texnika və təhsilin surətli inkişafı, cəmiyyətin idare edilmesinde informasiyaya olan telabat
kitabxanalann qarşısmda kitabxana proseslerinin avtomatlaşdınlması, maddi, mə'nevi ve intellektual sərvetlerdən beynelxalq miqyasda birge istifadesi, bütün informasiya mübadilesinin operativ ve az xercle te'min edilmesi, informasiya xidmetinin təkmilleşdirilmesi kimi mühüm vezifeler qoyur. Süretle
artan ve zənginləşen informasiya seli şeraitinde qeyd olunan
vəzifəlerin XX əsrin ən böyük keşfi hesab edilen kompüter
texnologiyasmı tətbiq etmeden heyata keçirilmesi qeyri
mümkündür. Kitabxanalar cemiyyetin inkişafında mühüm rol
oynadığından heç tesadüfi deyil ki, insan fəaliyyetinin demek
olar ki, bütün sahelerine nüfiız ederek inqilabi yeniliklər etmiş, kompüter texnologiyasmm ilk tetbiq sahelerinden biri kitabxanalar olmuşdur. Bu gün qabaqcıl ölkəlerin kitaxanalannda kompüter şebeke arxitekturası esasmda avtomatlaşmış kitabxana informasiya idareetme sistemleri, elektron kitabxanalar fealiyyet gösterir. Rahat və sade işçi interfeysinə malik avtomatlaşmış kitabxana informasiya idareetmə sistemleri ilk
növbede, senədlerin tesnifleşdirilmesinin avtomatlaşdınlması,
strukturlaşmış elektron biblioqrafik informasiya bazasmm yaradılması, istifadeçinin informasiya telabatmı eks etdirən sor-
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ğunun ifadə edilməsi və informasiya bazasma ötürülerək sorğunun nəticəsini istifadeçiyə məsafədən asılı olmarayaraq və
operativ çatdınlması kimi esas fiınksiyalarla yanaşı, zəhmət,
vaxt və maliyyə məsrefləri tələb eden bir sıra kitabxana fealiyyət sahelərinin işlərini vaxt, kadr ve maliyyə ehtiyatlanna
qənaət etməkle yüksək seviyyədə yerine yetirilmesini təmin
edir.
Elmi texniki tərəqqinin inkişafı ile elaqədar olaraq kitabxana fondlanna çap materiallan ile yanaşı elektron neşrlər,
audio-vizual materiallar, kompüter fayllan da daxil olur. Bu
materiallara oxucu təlabatımn süretlə artım dinamikası elektron kitabxanalann son iller avtomatlaşmış kitabxanalarla yanaşı elektron kitabxanalann süretlə yaradılmasma gətirib çıxarmışdır.
Teessüf ki, Azerbaycanda elmi-texniki edebiyyatmm
analitik-sintetik işləməsinin avtomatlaşdırılması, informasiyanın axtanşı, seçilmesinde kompüter texnikasmdan semərəli
istifadə edilməsi, informasiyanm uzaq məsafeden almması və
verilməsi, elektron informasiya nəşrlerinin hazırlanması, soraq-informasiya xidmətinin teşkili, iri hecmli avtomatlaşdırılmış bibloqrafik informasiya bazalannın yaradılması istiqamətlerinde məqsedəyönlü elmi tedqiqatlar apanlmamış, bu
istiqametdə gösterilen be’zi teşebbüsler neticesiz qalmış ve
2000-ci ilə qeder Respublikamızda informasiya təlabatçılarma
operativ ve dolğun xidmət gösterən avtomatlaşdmlmış kitabxana-informasiya sistemleri yaradıljnamışdır. Bu isə son nəticədə Azerbaycanm kitabxana şəbekesinin dünya kitabxana
infrastrukturundan demek olar ki, təcrid olmuş şəkildə fəaliyyet göstermesinə, Azərbaycan həqiqetlerinin operativ olaraq informasiya blokadası ve bədnam qonşulanmızm dezinformasiyası şeraitinde dünya ictimaiyyətinə çatdmlmasmda
böyük çetinliklerin yaranmasma sebeb olmuşdur. Unutmaq
lazım deyil ki, kitabxanalar hər bir millətin, dövletin mədəni
seviyyəsinin göstəricisidir və hemin dövlət, xalq haqqmda informasiya eldə etmək isteyendə ilk növbede onun kitabxana-
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lanna müraciet edirlər. Müasir elmi nəzeriyyələr və texnologiyalar esasmda fəaliyyət gösterməyen kitabxanalan olan
dövlətde yüksək elmi və tehsil səviyyesindən damşmaq olmaz.
Kitabxana sahesində esasən maliyyə çətinliyi üzündən
faktiki olaraq müharibə vəziyyetinde olan Azərbacanm geriliyi
ziyalılanmxzı, ilk növbedə elmi ictimaiyyətimizi narahat etməyə bilməz. Təsadüfü deyildir ki, bu istiqamətdə nəzəri və
təcrübi baxımdan lazımmca əsaslandmlmış ilk məqsədəyönlü
addım BDU-da atılmış, BDU-nun rektoru, görkəmli alim, elm
və təhsil teşkilatçısı, hörmətli Abel Mehərrəmovün ilk emrlerindən biri ilə Kitabxanaşünaslıq kafedraşmm nəzdində Kitabxanalann kopüterleşdirilmesi ETL-sı yaradılmış və Elmi kitabxananm bazası esasmda avtomatlaşdmlmış kitabxanainformasiya sistemləri yaradılması və gələcekdə genişlənərek
vahid virtual Azərbaycan elektron kitabxana şebəkəsinə çevrilməsinin elmi istiqamətleri üzerində işə başlanılmışdır.
Universitetin maddi-texniki bazasımnın, elmi, təhsil
səviyyəsinin, xarici elaqelerin beynəlxalq standartlara uyğun
qurulması sahəsinde Tadikal islahatlar aparmış rektorumuzun
fəaliyyətinde genclerimizin en yeni elmi nezəriyyə ve texnologiyalara yiyələnməsi apancı yer tutur. Müellim ve teləbələrin öz elmi ve təhsil fealiyyətinde müasir kompüter texnologiyasmı tətbiq etmək üçün ilk növbede onlann kompüterden istifadə etmeleri ön plana çekilmişdir. Qısa müddətde, kütlevi
surətde işçilerə kompüterden istifadenin öyredilmesinə başlanmış, universitetde bütün fakültelərin öz kompüter sinifleri
təşkil olunmuş, Azerbacanda en böyük lokal kompüter şebekəsi yaradılmış və İNTERNET informasiya şebəkesinə qoşulmuş, xarici dillerin ve informatika fennlerinin tədris saatlan
və səviyyəsi artmlmış, yeni İnformatika kafedrası yaradılmış,
tələbələrin və müellimlərin e'zamiyyetlere, tecrübə keçməsi,
təhsillərinin davam etmesi üçün şerait yaradılmışdır. Bu işlər
sırasmda labarotoriyanm gördüyü işler rektorluğun informasiyalaşdırma siyasətinin ən önəmli tərkib hissedir.
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Labaratoriyada 2000-ci ilde BDU-nun JElmi kitabxanasmda movcüä Azərbaycan dilindəki kitablann elektron kataloqu yaradılması başa çatdmimış və Azərbacanda ilk dəfə olaraq
Avtomatlaşmış informasiya idarəetme sistemi yaradılmış ve
onun teqdimatı olmuşdur. Avtomatlaşmış informasiya idareetme sistemi oxuculara kitablann müellifleri, redaktorlan, nəşr
ili, neşriyyat, neşr yeri, əsas ve elaqəli mezmun elamətlerinə
görə onlann oxucular tərefinden operativ tapılmasım te’min
edir.
Bu məqsedlə ilk növbedə Elmi kitabxananm en’ənəvi
kartoçka kataloqlan esaslı suretde redakte edilmişdir. Redaktə
prosesinde elmi kitabxanamn Azerbaycan dilindəki kitablanm
əks etdirən sistemli kataloqun elm ve mövzu istiqamətleri üzre
şöbə ve bölmelerindeki biblioqrafik tesvirlerin qruplaşdmlması esaslı redakte olunmuş, onlann düzülüşü elmi-tipoloji baxımdan tekmilləşdirilmiş, kataloq qutulanmn daxilindəki materiallar Azerbaycanm müstəqilliyi şeraitinde baş veren sosialsiyasi, iqtisadi ve ideoloji deyişiklere uyğun şekilde yenidən
sistemleşdirilmişdir. Bu baxımdan sistemli kataloqun iqtisadiyyat, kend tesərrüfatı, riyaziyyat, kimya, tarix, edebiyyat,
incesenet ve s. bölmelərinde yeni rubrikalar yaradılmış ve
elektron kataloquna daxil edilmiş, 20 mine yaxın biblioqrafik
təsvirdən ibaret elektron kataloquna informasiya bazası yaradılmışdır.
Elektron kitabxanalann yaradılmasmın en mühüm şərti
bu sahede mövcud beynebıalq tesvir standartlanna əmel edilmesidir. Mehz beynelxalq biblioqrafık standartlara emel edilmesi neticesinde dünya miqyasmda informasiyanın mübadiləsi, daha doğrusu maqnit daşıyıcılan mübadilesi yolu ile dünya
informasiya mekamna inteqrasiya etmek mümkündür.
Hal-hazıtda beynelxalq alemdə maşınlaoxunan kataloqlanmn yaradılması UNIMARC beynelxalq biblioqrafik
melumatlar formatı esasmda heyata keçirilir. Bu format Beynəlxalq kitabxana Federasiyasınm tövsiyesi ile bütün dünya
avtomatlaşdmlmış kitabxana-informasiya sistemlerinde ədə-
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biyyatın kataloqlaşdmlması üçün vahid standart kimi qebul
edilmiş və bu standartm əsasmda ayn-ayn ölkelerdə milli və
regional xüsusiyyetlere uyğun yerli standartlar yaradılır. Laboratoriyanm əməkdaşlan bu prinsipi elde rehber tutaraq Azərbaycan üçün milli ehemiyyətli olduqca mühüm işe
UNIMARC beynebcalq biblioqrafik yazı formatm esasmda
AZMARC formatınm yaradılması üzerinde işə başlamışlar.
Cari ilde laboratoriyanın emekdaşları terefinden bu
mürəkkəb formatm tehlili, öyrenilmesi, ondan istifade qaydalan və Azerbaycan elmi kitabxanalannda tetbiqi istiqametində
ciddi iş apanlmış, Azerbaycan dilinə tercümesi esasen başa
çatdınlmış, bu formatfn esasında AZMARC sisteminin yaradılmasına başlanmışdır.
Şübhesiz ki, kitabxana avtomatlaşdmlmış informasiya
idareetmə sistemlerinden oxuculann istifadesi üçün kompüter
savadı ile yanaşı onlann bu sistemler haqqında melumatı olması vacib şertdir. Bu baxımdan «Kitabxanalann kompüterleş\ dirilməsi» Elmi-Tedqiqat Labarotoriyasınında hazırlanmış
«Avtomatlaşmış kitabxana informasiya idareetme sistemi» adlı
metodik vesait kitabxanaçı telebeler ve işçiler, hemçinin
oxucular üçün çox maraqlı olacaqdır. Bu metodik vesait Azerbaycan dilində yazılmış ilk vesaitdir. Vesaitde BDU-nun «Kitabxanalann kompüterleşdirilmesi» Elmi-Tedqiqat Labarotoriyasmda yaradılmış «Kitabxana 1.1», Moskva Dövlet Universitetinin Elmi kitabxanasmda yaradılmış «BHÖJiHOTeKa 5.0» ve
Rusiya Elmi-Texniki kitabxanasmda yaradılmış «Hp6nc» Avtomatlaşmış kitabxana informasiya idareetme sistemleri şerh
olunmuşdur. Bu metodik vesait kitabxana oxuculanmn informasiya axtanşmda kompüterden semereli istifade biliklerinin
formalaşmasına kömek edecekdir.

BDU-nun "Kitabxanaşünaslıq"
kafedrasınm müdiri, tarix elmləri doktoru,
Beynəlxalq Informasiyalaşma Akademiyasının
həqiqi üzvü, professor
A.A.Xələfov
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GİRİŞ
Kitabxanalar yarandığı ilk günden ali missiyanı - insan
zekasmm en parlaq ideyalannm ve yaradıcılıq eserlerinin qorunub nesilden-nesile ötürülmesini heyata keçirir. O, en böyük
menevi servetler xezinesi olub, maddi şekilde toplanmış zəngin informasiya mənbeyidir ve beşer sivilizasiyasmın inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Müasir dövrde cəmiyyetin informasiya prosesinin inkişafmda kitabxanalann rolunu xüsusi ilə
qiymetlendirmək lazımdır. Müasir kitabxanalar yalnız kitablar,
jumallar, dissertasiyalar ve s. formada maddileşmiş ideyalar,
nezəriyyeler və s.-nin menbəyi kimi deyil, hemçinin avtomatlaşdınlmış informasiya mərkəzləridir. Eyni zamanda, kitabxanalar yeni kompüter-informasiya texnologiyalannm, avtomatlaşdmlmış xidmət kompleksinin əsas tetbiq olunma merkezidir.
Bütün Qərb ölkəlerinin kitabxanalannda şebekə kompüter texnologiyası esasında yaradılmış yeni avtomatlaşmış
kitabxana-informasiya sistemləri fəaliyyət göstərmekdedir. Bu
sistemlər kitabxana resurslannm dünya informasiya infrastrukturuna inteqrasiyası, her gün zenginleşən ve yeniləşən
informasiya seli şeraitinde istifadeçi sorğusunun operativ suretdə yerinə yetirilmesi, axtanşm yüksek semerəliliyini və relevantlığım təmin edir. Elmi informasiyamn qloballaşdığı şəraitde Azerbaycan kitabxanalannda Avtomatlaşmış informasiya idareetmə sistemlərinin (Avtomatlaşmış İnformasiya İdareetme Sistemləri) tetbiqi tezlikle hellini gözləyən problemdir
[8]. Azərbaycanda bu işlerin heyata keçirilməsi mövcud kitabxana avtomatlaşmış informasiya-idareetmə sistemlerinin
analizini ve kadrlann olmasını teleb edir. Məhz bu zəruretdən
asılı olaraq bu metodik vesaitin yazılması müəlliflər terəfmdən
məqsədeuyğun hesab edilmişdir.
Ümumiyyətlə, avtomatlaşdınlmış informasiya - idarəetme sistemlerinin tarixinə nezer salsaq görerik ki, müxtelif
ixtisas sahiblərini maraqlandıran informasiya axtanşı ve idare-

etmə problemləri II Dünya müharibəsindən sonra ön sırada
olmuşdur. Bu problem informasiya axtanşı və idareetmə nəzeriyyəsini kompleks şəkildə birleşdirən yeni elm sahesinin yaranmasına səbeb oldu. Mehz kompüter texnologiyasımn tətbiqi
hesabma keyfiyyetce yeni sistemler - Avtomatlaşmış İnformasiya İdarəetme Sistemlərilər yaradıldı.
Avtomatlaşmış İnformasiya İdarəetmə Sistemlərinin
layihələndirilməsinin əsas məsələsi sistemdə kompleks şəkildə informasiya bazasınm yaradılması, onun rasional işlənməsi
və optimal həllinin tapılmasmdan ibarətdir. Avtomatlaşmış
İnformasiya İdarəetme Sistemlərinin effektiv fəaliyyəti qarşıya
qoyulan məselenin helli üçün lazım olan informasiyalann işlənilməsi, saxlanılması və axtanlmasmın teşkil edilmesinden
asılıdır.
Müasir Avtomatlaşmış İnformasiya İdarəetme Sistemlərinin beynəlxalq biblioqrafik format esasmda yaradılmış
virtual informasiya bazasma, mesafedən asılı olmayaraq istifadəçi sorğusunu operativ surətde yerine yetirmək qabiliyyetine,
digər Avtomatlaşmış İnformasiya İdarəetme Sistemlerile informasiya mübadiləsi etmek imkanma malik olmalı ve esas
kitabxana proseslerinin avtomatlaşmış işçi yerlerini özünde
birleşdirmelidir. Həmçinin sade, rahat işçi interfeysine malik
olmahdır. Sistem - "açıq sistem1" xarakterli olmalıdır ve istənilən təyinath kitabxanalar üçün asan adaptasiya olunmalıdır.
Şebəkede klient-server texnologiyası [5] ilə fealiyyət göstermelidir.
Növbeti fəsillerde biz "HpÖHc"2, "EHÖJiHOTeıca 5.0" və
"Kitabxana 1.1." Avtomatlaşmış İnformasiya İdareetme Sistemləri ilə yaxmdan tanış olacağıq. Bu sistemler konkret kitabxanalarda uğurla tetbiq ohraur. Belə ki, "HpÖHc" Rusiya
Elmi-Texniki Kitabxanasında, "BHÖjiHOTeKa 5.0" Moskva
Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasmda, "Kitabxana 1.1"
1 Yeni hər bir istifadeçinin tələbatına uyğunlaşdırmaq olar.
2 tnformasiyalaşmış kitabxana sistemləri
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BDU-nun Elmi kitabxanasmda tetbiq olunmaqdadır. "Hpöuc"
və "BHÖJiHOTeKa 5.0" Rusiya kitabxanasmm avtomatlaşmış informasiya idarəetmə sistemləri olduqlanna göre sistemin işçi
interfeysi rus dilindədir. Buna görə de vesaitde misallar ve interfeysin elementlerinin adlan' rus dilinde verilmişdir.

1 AVTOMATLAŞMIŞ İNFORMASİYA İDARƏETMƏ SİSTEMİ «HPBHC»
HpÖHc" Avtomatlaşdmlmış kitabxana-informasiya
idareetme sistemi inteqrallaşdınlmış sistemdir. Sistem ixtiyari
profılli kitabxanalar üçün nezərde tutulmuşdur. Onun esas xarakteristikalan aşağıdaJcılardır:
□ Sistem Windows 9X/NT klient platformasmda ve faylserverden istifadə etmeklə işleyen qeyri məhdud sayda işçi
yeri olan ixtiyari tip lokal kompüter şebekelerinde işleyə
bilər. Hemçinin İNTERNET texnologiyası əsasında yaradılmış Web-Hp6HC WWW-server ve Z39.50 (Z-Hp6Hc)
verilenler bazasımn serveri uzaq mesafede yerleşen verilenler bazası serverinden informasiyanı işleye biler.
□ Sistem UNIMARC, USMARC beynelxalq formatlan ile ve
Rusiya kommutativ formatı RUSMARC-la işleyə biler.
□ Sistem elektron kataloqda (EK) qeyri mehdud sayda verilənler bazası yaratmaq ve istifadə etmek qabiliyyətine malikdir.
a Sistem istenilen tesvir elementlerinin və onlann kombinasiyalannın daha tez axtanşmı reallaşdıran avtomatik lüğetlerin yaradılmasım təmin edir.
□ Sistemin kataloqlaşma vasiteleri ixtiyari növ neşrleri, o
cümlədən enenevi olmayan audio-video materiallan, kompüter fayllannı, kartoqrafik materiallan və s. təsvk ve işleməye imkan verir.
1Elementlerin rus dilində adı mötərizəde verilmişdir.
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□ Sistem informasiya linqvistik (rubrikator, UOT/KBT tesnifləşməsinə əlifba mövzu göstericileri, tezaurus, fərdi
müəlliflerin Avtoritet fayllan ve s.) resurslannm yaradılması və istifade vasitelerine malikdir.
□ Sistem sadə, rahat, qrafıki istifadeçi interfeysine, böyük
server xidmet vasitələrine malik olub, səhvsiz informasiyanın daxil olmasım temin edir. Sistem konkret kitabxana
üçün adaptasiya imkanlanna malik olub, «açıq» texnologiya əsasmda yaradılmışdı.
□ Sistemde esas kitabxana prosesleri, o cümləden komplektləşdirmə, sistemleşdirme, kataloqlaşdırma, oxucu axtanşı, abonent xidmeti və s. avtomatlaşmış və bir-biri ile
elaqəlendirilmiş beş avtomatlaşmış işçi yerleri «Komplektləşdirici», «Kataloqlaşdmcı», «Oxucu», «Kitab verilişi», «Administrator» yaradılmışdır.

1,1 "OXUCU" AVTOMATLAŞMIŞ
İŞÇİ YERİ
"OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yeri' - Elektron kataloq istifadeçilerinin avtomatlaşdmlmış işçi yeri olub, lazımi
ədəbiyyatm axtanşı ve tapılmış edebiyyatın sifarişini te'min
etmək üçün nezerdə tutulub. "OXUCU Avtomatlaşmış İşçi
Yerinin aşağıdakı esas xüsusiyyətleri vardır:
1. Şebekedə qeyri mehdud sayda istifadeçinin Elektron kataloqun eyni verilenlər bazasmdan informasiyanın eyni
vaxtda axtanşmın te'mini;
2. İstifadeçilerin müxtelif hazırlıq səviyyelerinin nəzerə
almması;
3. Biblioqrafik təsvirin bütün esas elementləri və onlann
kompleks birleşmeləri üzrə Elektron kataloqun verilenlər
1 Avtomatlaşmış Işçi Yeri - m ütəxəssisin əməyini avtomatlaşdıran proqram
vasitesidir.
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bazasmdan süretli axtanşını te'min edən axtanş vasitelerinin geniş spektrinin mövcudluğu;
4. Bir neçə verilenler bazası ile eyni zamanda işlemeyin
mümkünlüyü;
5. Kağızsız texnologiya esasında edebiyyatın verilmesi üçün
sifarişin formalaşdmlmasımn mövcudluğu ve s.
"OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yerinden istifade eden hər
bir oxucu işe başlamazdan evvel sistemde qeydiyyatdan keçmelidir (şek.l). Oxucu qeydiyyatdan keçmek üçün sistemə
oxucu biletinin nömrəsi ve ya adı, familiyası, atasının adı haqqında tam melumat vermelidir. Sistemde qeydiyyatdan keçmeyen oxucu "OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yerinden istifade ede bilmez.
İPcTMdpaıınfl Mnıaıenfl
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Şek 1.

nentləri haqqında qısa informasiya - kursor mövcud komponentin üzerinde durduğu zaman ekranm aşağı hissesində operativ əks olunur.
"OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yerinin funksional interfeysi iki esas - axtanş ve baxış funksiyalannı yerine yetiren
AXTARIŞ (IIohck) ve BAXIŞ (üpocMOTp) işçi bölmelerindən ibarətdir (şək. 2). Bir bölməden digerine keçmek interfeysin aşağı hissesindəki uyğun bölme deyişdiricisi ilə heyata keçirilir.

1.1.1. AXTARIŞ FUNKSİYASI
Axtanş funksiyasım reallaşdıran interfeysin komponentleri AXTARIŞ (ü o h c k ) işçi bölmesinde (şek. 2) yerləşir.
Axtanş bölməsinin bütün elementleri əsasən 3 işçi sahede LÜĞƏT (CjıoBapb), CARİ SORĞU (TeıcymHH 3anpoc),
YERİNƏ YETİRİLMİŞ SORĞULAR (BbinojiHeHHbie
3anpocbi), bundan elave bu işçi sahelərden kenarda iki asılı
olmayan VERİLƏNLƏR BAZASI (Ba3a aaHHbix) bə AXTARIŞ NÖVÜ (Bha noHCKa) komponentlərinde yerleşir.

"OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yerinin istifadeçi interfeysinin' sadeliyi ve bir sıra xidmeti vasiteleri iş prosesinde,
qısa müddətdə onun mənimsenilmesini temin edir.
"OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yeri haqqmda hipermetn2
şeklində informasiya almaq üçün kursoru Kömək (noMouib)
düymesinin üzerine qoyub siçamn sol düymesini sıxmaq lazımdır. Hemçinin Avtomatlaşmış İşçi Yerinin her hansı bir
komponenti haqqında informasiya almaq üçün kursoru bu
komponentin üzərinə qoyub siçanm sağ düymesini sıxmaq və
açılan menyudan Kömək (IIoMOinb) emrini yerine yetirmək
lazımdır. Bundan başqa Avtomatlaşmış İşçi Yerinin kompo1 İnterfeys - istifadəçinin proqramdan istifadəsini reallaşdıran vasitəlerdir.
2 Hipermetn - daxilinde diger senədlere istinad edilmiş elektron sənəddir.

Şək.2.
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V ER lLƏ N LƏ R BAZASI (Ba3a ziaHHbix) - axtanş
apanlması meqsədile verilenlər bazasınm seçimini temin edir.
Bunun üçün kursoru □ düymesinin üzerine qoyub açılan siyahıdan axtanş aparacağımız bazanı seçirik.
AXTARIŞ NÖV Ü (Bnn n o H C K a ) verilenler bazasından axtanş apanlması meqsedile tesvir elementlerinin seçimini
(açar sözler, müellif, serlövhe ve s.) temin edir.
LÜĞƏT (CjıOBapb) sahesi seçilmiş axtanş növünə
uyğun cari sorğu üçün axtanş termininin seçimini temin edir.
LÜ G Ə T sahesinde müvafıq verilenler bazasmda saxlanılan
informasiyaya uyğun terminlerin siyahısı elifba ardıcıllığı ile
teqdim olunur. Terminin tipi axtanşm seçilmiş növü ile
müeyyenleşir. Bele ki, terminlər - açar sözler, serlövhe, müellif, nəşr yeri, dil, təsnifat kodu ve s. ola biler. LÜĞƏT sahesi
aşağıdakı sütunlardan ibaretdir':
Sənədlər (/JoıcyMeHTOB) sütununda - seçilmiş terminin verilenler bazasmda rast gelinme sayını bildiren ededler
eks olunur. Başqa sözle, bu ədədlər termine uyğun olan senedlerin miqdan ile xarakterize olunur ve senedlerin sayı ile
beraber ve ya verilen termin senedde bir defeden artıq qarşılandıqda çox ola biler.
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hesinde lazımi termini tez tapmaq üçün Açar (Kjiioh) redakte
setrinden istifade olunur. Ye'ni eger biz Açar setrine ma
ifadəsini daxil etsek, LÜĞƏT sahəsindeki terminlere baxış
verilen ifadeyə uyğun başlayacaq. Mes: maşm, marafon və s.
Tutaq ki, bize Çaykovskinin her hansı bir eseri lazımdır. Bu sorğu ile axtanş aparmaq üçün ilk növbede verilenler
bazasımn bizə teqdim etdiyi siyahıdan müvafiq bazanı (IRBIS
- TeKCTOBajj ÖHÖJiHOTenHaa BJO seçirik. Axtanş növü komponentinden ise müvafiq tesvir elementini, yə'ni bize Çaykovskinin eseri lazım olduğu üçün "müellif' (avtor) tesvir elementini
seçirik. Bu zaman LÜĞƏT sahesinde "müellif' axtanş elementine uyğun terminler eks olunacaq. Açar setri vasitesile
terminler içerisinden Çaykovskini qeyd edib, Seçim (OTÖop)
düyməsi vasitesile CARİ SORĞU sahesine ötürüb Yerinə
yetirmək (BbinojiHHTb) äyJMƏChhh sıxmq. Sorğunun neticesi
YERİNƏ YETİRlLMtŞ SORĞULAR sahesinde eks olunacaq (şek 3).

Termin (TepMHH) sütunu lüğetin xüsusi terminlerini
saxlayır.

tzah (ÜOHCHeHHe) sütunu terminler kod və ya şifre
şeklinde olduqda işlenir ve onlann izahlı metnini bildirir.
LÜĞƏT sahesinden lazımi termini seçib CARİ S O R ĞU sahesine ötürmek üçün Seçim (O t6 op ) düymesinden istifade olunur. Bu işi hemçinin kursoru seçilmiş terminin üzerine
qoyub siçanın sol düymesini iki dəfe sıxmaqla və ya LÜĞƏT
sahəsində kursoru lazımi terminin üzerine qoyub buraxmayaraq CARİ SO RĞ U sahesine ötürmek lazımdır. LÜĞƏT saŞek.3.
1 Axtanş növü tematik rubrikator seçildikdə ferqli olur.
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Axtanş növü kimi tematik rubrikator qəbul edildikde,

LÜĞƏT sahəsinde tematik rubrikalar ağacvari formada eks
olunacaq' (şek 4). Burada her bir element - setir bir mövzu
rubrikasını gösterir. Onun kodu ve mezmunu metn şeklində
verilir.
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Şek.4.

LÜĞƏT sahesinde diger axtanş növlerinin tesvirinden
fərqli olaraq, Tematik rubrikator növünün tesvirinde Tematik
naviqasiya (TeMaTHnecKaa HaBHrauHa) qrupunda birleşən üç
düymeden istifade olunur. Əger tematik rubrika ağacvari formada tesvir olunubsa, Tematik rubrikanm açılması/bağlanması (PacKpbiTHM/3aKpbiTHH TeMaTHnecKHx pyöpHK) düymesi
vasitəsile ağacvari rubrikanın altrubrikalanna baxışı te’min etmek ve ew elki veziyyetine qayıtmaq mümkündür. tstinadlı
1 Fraqment ve isnadlann göstərişi rejiminden başqa, çünki bu hallarda tematik rubrika cedvel şeklində olur

rubrikaya keçid (Ilepexofl k ccbuıonH biM p y ö p H K a M ) düyməsi
vasitesile Tematik rubrikatorda cari rubrika ile elaqeli istinad
oluna bilecek rubrikalara cedvəl formasmda baxmaq ve sorğu
vermək mümkündür. Meselen "Arxiv işi, Arxivşünaslıq" rubrikasını qeyd edib, tstinadlı nıbrikaya keçid düyməsini sıxdıqda bu rubrika ilə elaqeli istinad oluna bilecek "Arxiv, Tercümə xidmetleri ve s. informasiya orqanlan", "İnformasiya teşkilatlan" rubrikalanndan ibarət cədvel teqdim olunacaq. Əger
cari rubrika istinada malik deyilse bu düymədən istifadenin
ehemiyyeti yoxdur.
CARİ SORĞU (T e K y m H H 3anpoc) növbəti axtanş
prosesinde sorğunun formalaşması üçün nezerde tutulub. ÇARİ SORĞU sahesinden sorğunun yaradılması üçün istifadə
olunan ve axtanş terminləri cedvelindən seçilen axtans terminleri əks olunur. Sorğu üçün terminlər LÜĞƏTDƏN,
YERtNƏ YETtRİLMİŞ SORĞULAR sahəsindən
götürüle ve klaviatura vasitesile daxil edile biler. Cari sorğu
sahesindeki Ləğv Etmək (YflanHTb) ve Yeni ( H o b m h )
düymeleri müvafıq olaraq cedveldən qeyd olunmuş axtanş
terminlerini leğv edir ve ya yeni sorğuların yaradılması üçün
yeni cedvel teqdim edir.
Məntiqi keçid (JIorHKa) düymelər qrupu axtanş terminlerini birleşdiren mentiqi operatorlann müeyyən edilmesi
üçün nezerde tutulub ve axtanş terminleri cedvəlinde gösterilen axtanş terminlennin axtanlan senedde iştirak formasını
tə’yin edir. Aşağıdakı üç mentiqi operatorlardan istifade olunur
ki, bunlar:
♦ Və ya ( h j i h ) tapılmalı olan sənədde axtanş terminlerinin
heç olmasa birinin iştirak telebini;
♦ Və ( h ) tapılmalı olan seneddə bütün axtanş elementlərinin
iştirakı təlebini;
♦ Yox ( h c t ) birincinin iştirakı ve bütün qalan axtanş elementlerinin yoxluğu teləbini te’yin edir.
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Qısaltma (yceneHHe) düymeler qrupunun Yox (HeT)
düymesi seçilerse, axtanş senedin uyğun elementi ile axtanş
termini tam üst-üste düşdüyü zaman müsbet netice verir. Hə
(/Ja) düymesi seçilerse, axtanş senedin uyğun elementinin
başlanğıcı ile axtanş termini üst-üste düşdüyü halda müsbet
netice verir. Mes: axtarış termini olan mekteb senedde ola bilecek mektebli, mektebden, mektebin ve s. terminleri ile üstüste düşecek.
Yalnız açar sözlere göre axtanş zamanı

...də termin (TepMHHbi b ) aqbuıaH siyahısından istifade
olunur. Qu da axtanş termini cədvəlindəki açar sözün sen edin hansı tesvir elementinde (serlövhede, istenilen sahede)
iştirak etmesini gösterir. Meselen: bunun üçün Axtarış növündən (Bha noncKa) Açar sözlər (KjnoneBbie c jio b o ) elementini seçirik, ...də termin (TepMHHbi b ) siyalıısından lazımi setri
(mes. serlövhe) seçirik, LÜĞƏT sahesinden lazımi açar sözü
(mes. "tarix") seçib CARİ SORĞU sahesine ötürürük ve Yerinə yetirmək (BbinojiHHTb) düymesini sıxırıq. Neticede serlövhesinde "tarix" sözü olan serlövhe teqdim olunur. Belelikle, ...də termin komponenti axtanşın neticesini deqiqleşdirm eye xidmet edir.
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Sorğu (3anpoc) - sorğunu eks etdirir.
1.1.2. AXTARIŞIN KOMPLEKS
TARIŞ NÖVÜ

YƏ ARDICIL AX-

Axtanşın kompleks növü mürekkeb sorğular üçün
nezerde tutulub. Ye'ni tesvirin müxtelif elementleri ile eyni
vaxtda axtanşın yerine yetirilmesini te'min edir. Meselen: bize
Lebedevamn ekologiya haqqında rus dilinde kitabı lazımdır.
Bunun üçün biz axtanşın kompleks növünü seçirik. Açılmış
pencerede axtanşın növlerini - müellif, açar söz, dil, axtanş
növüne uyğun lüğetden axtanş terminlerini: Lebedeva, ekologiya, rus dili - seçirik ve Yerinə yetir (BbinojiHHTb) düymesini sıxmq (şek.5). Əger sorğuya uyğun sened tapılarsa, Baxiş (IIpocMOTp) düymesint sıxıb, senedin biblioqrafik tesvirine
baxa bilərik.

YERİNƏ YETİRİLMtŞ SORĞULAR (Bbinojı3anpocw) yerine yetirilmiş sorğular haqqında toplanmış me'lumatlan, onlardan növbeti sorğunun deqiqleşmesi v e
kompleks sorğulann yaradılması üçün nezerde tutulur. YERİNƏ YETİRİLMİŞ SORĞULAR sahəsi aşağıdakı
sütunlardan ibaretdir:
H eH H bie

JVs- Yerine yetirilmiş sorğulann ardıcıllıq nömresini;
Verilənlər bazasının adı (Hmh 6a3a aaHHbix) - yerine
yetirilmiş sorğulann verilenler bazasmın adını;

Cavablar (O tb ctob ) - sorğuya göre tapılan senedlerin
sayını;

Şek.5.
Kompleks axtanşa uyğun açılan pencere iki işçi saheden ibaretdir: AXTARIŞIN SENARtSİ (CueHapHH noncKa)
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və LÜĞƏT (C;i0Bapb). AXTARIŞIN SENARISt sahəsi kompleks sorğunun tərtib olunmasma xidmət edir və yuxarıda
izah edilen Axtanşın növü (Bnq n o H C K a), Termin (TepMHH),
Qısaltma (Y cen eH H e), Kontekst (Kohtckct), Məntiq (JloraKa) sütunlanndan ibarətdir.

LÜ ĞƏ T sahəsi isə kompleks axtanş üçün terminlərin
seçimi məqsədilə təqdim olunur.

ARDICIL AXTARIŞ (riocjıeaoBaTejibHbiH noncK,
noHCK Bce ejıeMeHTbi) axtanşın xüsusi bir növü olub kitabxana
işçisi ve hazırlıqlı oxuculann istifadesi üçün nəzərde tutulub.
Bu rejim senedin spesifık tələbe cavab veren axtanşını təşkil
edir (şək.6).

qiqləşen sorğu komponenti növbeti axtanş aparmaq üçün yerinə yetirilmiş sorğunun seçilmesini təmin edir. Diapazon
MFN komponenti isə konkret nömrəli sənədlerin axtanşda
iştirak etmeyini teyin edir
ŞABLON AXTARIŞ (IIIa6jıoH i i o h c k ) - ardıcıl sade
axtanşm formalaşmasma xidmət edir. Onun tərkibi 2 elementdən: Axtarış elementləri siyahısı ( m c h io Ə jıeM eH T n o n c K a )
ve üç bölməli AXTARIŞ NÖVÜ sahesindən (3aKJiaaoK Bhä
n o H C K a) ibarətdir. Axtanş elementləri siyahısmdan tesvir elementləri seçilir, Axtanş növü sahesi ise axtanş rejimlərinin
müəyyən olunmasına xidmət edir.

SƏRBƏST AXTARIŞ (CBo6oflHbiö noncK).

1.1.3. BAXIŞ FUNKStYALARI

Şek.6.
Göründüyü kimi bu forma üç işçi sahəden ibaretdir:

İLKIN SƏNƏDLƏR (HcxoÄHbie ÄOKyMeHTbl) axtanşda iştirak eden senədlerin teyin edilmesine xidmət edir
və Dəqiqləşən sorgu (YTOHHHeMbiH 3anpoc) ve Diapazon
MFN1 (^nana30H MFN) komponentlerinden ibarətdir. De1 Sənədlərin daxili unikal nömreleri

Tapılmış s ə n ə d le r ə baxışı, sifarişi ve çapı funksiyalarını yerin e yetiren interfeysin elem entləri BAXIŞ (üpocMOTp)
iş ç i sahəsində yerləşir (şe k .7 ). Sahenin esas kom ponenti SORĞU (3anpoc) - yerine yetirilmiş sorğular v ə sorğulann se ç im i üçün n ezerd e tutulmuş siyahıdan teleb olunan n eticen in
baxışını tə'm in
edir. Tutaq ki, biz Lebedevanın
"ƏKOJiorHHeCKaü nojiHTHKa" kitabınm tesv irin ə baxmaq istəy irik. Bunun üçün SORĞU (3anpoc) m enyusundan yerine yetirilmiş sorğu olan "Lebedeva A.N. $ (Abtop)-I-IBIS sətrini
seçirik. Seçilmiş sorğunun qısa tesviri siyahı form asm da CAVABLARIN SİYAHISI (Chhcok o t b c t o b ) sa h esin d ə eks
olunacaq. Bu sah ə üç sütundan ibarət c e d v ə l form asındadır
(ş ə k .7 ).

,

JV? -cavab siyahısmda sənədlerin ardıcıl nömresmı gosterir.
✓ işare uyğun senədin qeydini göstərir.
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Qısa təsvir (KoporKHe onHcaHHe) - müvafiq olara
senədm qısa təsvirini eks etdirir.

Şek.8.

Şek.7.

Seçilmış sorğunun qısa tesviri bizi qane etmedikde
CAVABLARIN SlY A H ISI SaheSi„d9 müvafiq ,eSv,” „ ü“ „ !
nnde sıçanın oxunu iki defe sıxmaqla TAM TƏSVlR (nojıHoe enncaHHe) sahesinde onun tam tesvirine baxa bilerik
Bundan sonra yerine yetirilen emeliyyatlan çap etmek üçün
Çap (nenaTb) düymesini sıxınq ve açılan Çıxış formalannın

çapı (nenaTb BbixoflHbix (J>opM) penceresinde lazımi parametrleri seçib neticeni çap ede bilerik (şek.8).

TAM TƏSVİR sahesinde senedin biblioqrafik tesvirine müxtelif formatlarda baxış te'min olunur. Format (<DopMaT) açılan siyahıda teqdim olunan formatlara uyğun mes:
UNIMARC, USMARC formatlan ve ya informasiya xarakterli
formatda senedin biblioqrafik tesvirine baxmaq mümkündür.
Hemçinin TAM TƏSVlR sahesinde
düymeler qrupu vasitesile cari sorğuya uyğun tapılan tam
tesvire baxış zamanı birinci, evvelki, sonrakı ve sonuncu
senede keçid te'min edilir. Bu sahede senedin növbeti çapa
gönderilmesi
meqsedile
Qeyd etmək (OTMeTHTb)
düymesindən istifadə olunur.
Əlaqəyə görə axtanş (TIohck no cb»3h) düymesi
Tam təsvir penceresinde tesvir olunan cari senedle elaqeli
diger sənedlerin axtanşımn apanlması üçün nezerde tutulub.
Bu zaman açılan pencereden Əlaqəyə görə axtanş üçün lazımi tesvir elementi seçilmelidir (şek.9).
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TAM TƏSVİR sahəsində əks olunan sənediə əlaqəli
qrafik verilənləre baxış üçün lUüstrasiya (HiijnocrpaunH)
düyməsinden istifade olunur. TAM TƏSVİR sahəsində əks
olunan sənedi sifariş vermek üçün Sifariş (3aKa3) düyməsini
sıxınq ve açılan pənceredə oxucu, oxucu biletinin nömrəsini
daxil edir ve sifariş qəbul olunur (şək. 1.).

1.2 "KATALOQLAŞDIRICI"
AVTOMATLAŞMIŞ İŞÇİ YERİ
KATALOQLAŞDIRICI Avtomatlaşmış İşçi Yerinin aşağıdakı xüsusiyyetleri var:
1. Beynelxalq formatlar əsasmda biblioqrafik tesvirin strukturunun müeyyən edilmesi və istifadeçinin telebatına uyğun
strukturda deyişikliklerin edilməsi (sadeləşmə ve ya elaveler) imkanınm;
2. Müxtelif biblioqrafik təsvire uyğun çox saylı işçi vəreq
yığımmm;
3. UOT/KBT-ya əlifba-mövzu göstəricileri və Avtoritet
fayllara predmet başlıqlar daxil olmaqla neşrin linqivistik

işlənilmesinin (sistemleşdirme, predmetləşdirmə, indeksleşdirme) avtomatlaşdınlmış texnologiyasının;
4. Bir tərəfden neşrin bütün nömrelerinin (cildlərin) daxil
olması haqqmda me'lumat da daxil olmaqla onun (nəşrin)
tam toplu tesvirinin mövcudluğunu, digər terefden - ona
daxil olan meqalələr haqqında me'lumat veren ayn-ayn
nömrenin tesvirinin mövcudluğunu temin eden dövri
neşrlerin (jurnalların) tesvirinin orijinal texnologiyasının;
5. Analoji biblioqrafik tesvirlerin yaradılması zamanı xüsusile çox cildli (davam eden) nəşrlərin işlenilməsi zamanı
tekrar daxil etmemək üçün verilenlerin suretinin alınmasınm xüsusi texnologiyasmın;
6. Verilenlerin daxil edilmesinin - daxiletmə prosesini asanlaşdıran ve sehv etme ehtimalmı azaldan - xüsusile,
me'lumat menyusu, lüğetler, avtoritet fayllar, daxil olunmuş işçi vəreqlər (verilənlerin elementlərinin xüsusi ayıncılanmn daxil edilməsinin vacibliyi istisna olmaqla) kimi
servis vasitələrinin;
7. Daxiletme prosesinde sehv etmə ehtimalmı tamamile azaldan ayn-ayn biblioqrafik elementlerin və bütünlükde biblioqrafik tesvirin yoxlamlmasmın formal-mentiqi nezaret
sisteminin;
8. Elektron kataloqunun verilenler bazasında artıq mövcud
olan neşrin tesvirinin biblioqrafik yazısımn Elektron kataloqa tekrar daxil olunmasının qarşısını alan avtomatik dublikasiyasının yoxlamlması rejiminin;
9. Verilenlerin kommunikativ formatlarda (UNIMARC/USMARC/RUSMARC) idxal/ixracı üçün vasitəlerin;
10. Verilənler bazasımn qlobal (qrup halmda) redaktesi üçün
vasitelerin;
11. Biblioqrafik tesvirlərə qrafik verilenlerin, ilkin sənedlerin
ve diger xarici obyektlerin tam mətnlərinin daxil olunma
imkanlannın;

26

27

Sənedlerin (biblioqrafik təsvirlerin) onlann sonrakı redaktəsi və surətinin alınması meqsedile axtanşı üçün te'yin
olunan geniş axtanş vasiteleri spektrinin ve s. olması.
"KATALOQLAŞDIRICI" Avtomatlaşmış İşçi Yerinin funksional interfeysi üç əsas işçi bölmeden ibaretdir:

BAZASI/MFN (Ba3a ÄaHHbix/MFN) v e AXTARIŞIN
NƏTİCƏSl (Pe3yjibTaT noHCKa) bölmələrindən ibarətdir.
VERlLƏNLƏR BAZASI/MFN - müvafiq verilenler baza-

12.

♦ AXTARIŞ (FIohck)
♦ BAXIŞ/NƏTlCƏ (npocMOTp/BbiBo^)
♦ DAXlLETMƏ (Bboü).
Her bir bölme adına uyğun funksiyanı yerinə yetirir (şek. 10).

Şek. 10.

"KATALOQLAŞDIRICI” Avtomatlaşmış İşçi Yerinin AXTARIŞ (FIohck) bölməsi tam şekilde "OXUCU"
Avtomatlaşmış İşçi Yerinin eyni adlı bölmesi ile üst-üste
düşür. Bu bölmede yegane elave rejim Lüğətlə sənədin re-

daktə olunmasıdır1
BAXIŞ/NƏTlCƏ (IIpocMOTp/BbiBoa) işçi bölmesi
interfeysin yuxan hissesinde yerleşen iki - VERİLƏNLƏR
1 Bu rejim 199 düym esini sıxmaqla müeyyen olunur.

smdakı

yaradılan

bütün

senədlerlə

işi

temin

edir.

AXTARIŞIN NƏTlCƏSl bölmesi ( ş ə k .ll) sorğuya göre
axtanşm

neticesində

tapılan

senedlərlə

iş

üçündür.

BAXIŞ/NƏTlCƏ bölmesinin qalan komponentleri üç işçi
sahəde yerleşib:

Şek. 11.

SƏNƏDLƏRİN StYAHISI (O ihcok AOKyMenTOB)
sahəsi "OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yerinde BAXIŞ bölmesindeki müvafiq sahe ile eynidir. Əger VERlLƏNLƏR
BAZASI/MFN bölmesi seçilibse, onda SƏNƏDLƏRlN
StYAHISI sahesinde cari verilenler bazasındakı bütün senedlerin siyahısı tesvir olunacaq. Əgər AXTARIŞIN
NƏTlCƏSl bölmesi seçilibsə SƏNƏDLƏRlN SlYAHISI
sahesinde cari sorğuya göre senedlerin siyahısı eks olunacaqdır.
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TAM TƏSVİR (üojiHoe onHcaHHe) sahəsi "OXUCU"
Avtomatlaşmış İşçi Yerində BAXIŞ bölməsindəki eyni adlı
sahə ilə üst-üstə düşür. Yeganə fərq Nömrə (HoMep) redaktə
sətrinin olmasındadır ki, bu da tam təsvirdə baxışın başlandığı
sənədin nömrəsini göstərmək üçündür.
Baxılan bölmədə həmçinin Çap, Surətalma, Eksport, Statistika ve Qlobal rejimləri nezərdə tutulmuşdur.
İnformasiyanm çapı üçün Çap (IleHaTb) düymesindən istifade
olunur. Düyməni sıxdıqda açılan pencəre "OXUCU" Avtomatlaşmış İşçi Yerindəki axtanşın neticələrinin çapı üçün olan
pəncərə ile eynidir. Yegane ferq çapın iki rejimini te'min
eden Siyahılar (Chhckh) - verilən sənedlerin çeşidlənmeyən
ardıcıllığı formasmda sadə çap; Cədvəllər (TaöJiHUbi) - Microsoft Word1 formatmda cədvəl formasının və orijinal maket
göstericilərin ahnmasını tə'min eden mürəkkəb çap rejimlərinin olmasmdadır (şək. 12).
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nömrə diapazonuna uyğun senədləri çap etmək mümkündür.
Həmçinin çapın hansı fiziki daşıyıcılarda (fayl və ya kağız)
olacağını müəyyenləşdirmek olar.
Daxili nömrələrin diapazonu (MFN) formasmda göstərilən sənədlərin surətinin ahnması üçün Surətalma (KonnpoBaHHe) rejimi nəzərde tutulub. Çap rejiminde olduğu kimi
surətalma rejiminde də tələbata uyğun - bütün sənedlerin, yalnız qeyd olunan sənədlerin, qeyd olunandan başqa bütün senədlerin, daxili nömrə diapazonunda gösterilən sənədlərin surətini almaq mümkündür (şək. 13).

Şək. 13.
Şek.12.

Eksport (ƏxcnopT) rejimi ISO1 kommunikativ forma-

Şəkildən göriindüyü kimi bütün sənedleri, yalnız qeyd olunan
senədleri, qeyd olunandan başqa bütün sənədleri, daxili MFN

tında (xüsusile, UNİMARC, USMARC və ya RUSMARC)
fayl ve ya strukturlaşan mətn faylında - baxış prosesinde qeyd
olunan ve ya axtanşm nəticesində alınan daxili nömrələrin

1 M ətn redaktoru proqramı

1 I S O - Beynəlxalq standarlaşdırma təşkilatıdır.
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dıapazomı (MFN) formasında gösterilen senədlərin neticeleri
uçun nezerde tutulub (şek.14).

Şek.15.

Qlobal (Senedlerin qlobal redaktesi) rejimi - VerilenŞek.14.

Statistika (verilenlerin statistik işlenmesi) rejimi - verilenler bazasında senedlerin müxtelif tesvir elementlerine
göre statistik paylanması haqqında fayl şeklində və ya kağızda
melumat hazırlayır (şek. 15). Hansı tesvir elementinə görə statistik analizin apanlacağı ve işlənme zamanı hansı senədlərin
iştirak edeceyi haqqında informasiya Statistika düymesini
sıxdıqdan sonra açılan fbrmadan seçilir.

ler bazasında yazı qruplannın eyni vaxtda redaktesi üçündür.
Yazı qruplan BAXIŞ/NƏTİCƏ bölmesinde teyin olunur.
DAXİLETMƏ (Bboa) bölmesinde verilenlerin daxıl
edilmesini heyata keçiren komponentler yerleşib (şek. 16).
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□ Əsas idarəedici elementlər (OcHOBHbie ynpaBjunomne K0Mn0HeHTbi) qrupu - sənedlerin idare olunması funksıyalannı reallaşdıran elementlerden ibarətdir. Bunlar.

MFN setri - cari redakte olunan senedin daxilı nömrəsini göstərir. Verilenlər bazasmda hər bir senedın tərtıbı zamanı ona MFN adlanan daxili unikal nömrə venlır.

yi41S/ı98(W

Noviqator düymələri1 - redakte olunan bir senedden dıgenne keçidi te'min edir.
Yeni (HoBbifi), Yadda saxlamaq (CoxpaHHTb) v e Ləgv
etmək (OTMeHHTb) düymeleri adlanna müvafiq funksiyalan
—
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Şək.16.
DAXİLETMƏ işçi bölməsi üç saheden ibaretdir:
\ ERİLƏNLƏR BAZAS I/M F N (Basa othhmx
/M hN ) Bu komponent seçilmiş verilenler bazasında, senedlənn daxılı MFN nömrelerine müvafiq olaraq seçilen bütün senədlerlə ışi, hemçinin yeni senedlerin daxil edilməsini te'min

2. AXTARIŞIN NƏTlCƏSf (Pray.lbTaT n0„cKa)
sahesı sorğuya göre axtanşın nəticesinde tapılan senedlerle iş
uçundür. Sorğunun seçilmesi Sorğu (3anpoc) açılan siyahısınm kömeyi ile heyata keçirilir.
3. QEYD OLUNANLAR (OTMeHeHHbie) sahesi
BAXIŞ/ÇKIŞ bölmesinde baxış prosesinde qeyd olunan
sənədlerle işi te'min edir.

DAXİLETMƏ (Bboa) işçi bölmesinin qalan komponentleri aşağıdakı üç qrupda yerleşdirilib. Qeyd edək ki, bu
qruplardakı komponentlerin nınksiyalan yuxanda seçecəyimiz
bolmelerin mezmununa müvafiq te'min olunur.

yerinə yetirirler.
'
^ düymesi - cari senədin bu ve ya dıger venlenler
" bazasma suretinin köçürülməsi rejimi üçündür.
□ Daxiletmənin işçi vərəq sahəsi (OÖJiacrb paöoHero
jiHcra BB O fla) - interfeysin orta hissəsində yerləşib, carı seneddeki verilenlerin daxil edilmesinin bütün funksıyalannı reallaşdıran elementlerden ibaretdir. İşçi vereqe - venlən er elementlerinin müeyyen yığımının redakte ve daxıl edılməsını
te’min eden daxiletme ssenarisi kımı baxıla bıler. Venlenler
bazasının seçilmesinden asılı olaraq, sistem muxte ıf daxıletme
ssenarileri teqdim edir. Mes: Elektron kataloq venlenler bazası
seçildikde, sistem, m üxtəlif formalı bıblıoqrafik tesvırlenn redaktəsi ve daxil edilməsi üçün nəzerde tutulan ışçı vereq naborunu teqdim edir. İşçi vereqin seçımı Işçı vereq sıyahısı ıle
tə'min olunur. İşçi vereq bir neçe sehıfeden ıbaret ola bıler.
İşçi vereq cedvel şeklinde olub, aşağıdakı hısselerden ıbaret-

Elementin adı (Ha3BaHH» ejıeMeHTa) - burada verilenlər
elementine uyğun tam ad gösterilir.
N p - sahelerin tekrarlanma nömresini gösterir.
Parametr (3HaneHHe) - elementin adı sahesine uyğun
redakte ve daxil etmenin yerine yetirilməsi sahesidır.
1 K eçid d ü y m əleri
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w , ^ eyd
verilenIər İŞÇJ vərəqə həmçinin me'lumat
kıtabçasmdan lugetden daxili işçi vereqeden avtoritet fayllardan v e s.-de daxil etmek olar.

□

Əlavə idarə etmə elementləri (flpmmarrenbmıc

ynpaBjDöomHe KOMnoHeHxw) - qrupu senedlerin tam idare
olunmasmın elave funksiyalanm yerine yetiren elementlerden
ıbarətdır:

Sənədin tam təsviri və Format menyusu - daxil edilen
can senedin seçilmiş formatla tam tesvirini gösterir.
Kataloq kartoçkası kimi çap (neıaTb KK) düymesi daxıl edılen can sened esasmda kataloq kartoçkalan komplektmin çapı üçündür.
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Ləğv etmək (YflajınTb) düymesi - can senede
"məntiqi ləğv olunmuş" atributunun mənimsedihnəsınə xıdmət
edir Belə atributlu senedler axtanş ve baxış prosesınde ıştırak
etmir. Lakin istenilən vaxt bu atributu götünneklə senədı evvəlki vəziyyetine qaytarmaq olar.
’
Silmək (OnHCTHTb) düymesi - daxil edilən cari senedm
təsvir elementlerinin bütün sahelerden pozulmasma xidm et
edir. Yə'ni artıq verilenler bazasında mövcud olan her hansı bır
sənedin yerine tamamilə başqa məzmunlu digəT bir sened daxil edildiyi zaman istifade oluna biler.

1.3 "KİTAB VERİLİŞt" AVTOMATLAŞMIŞ
İŞÇİ YERİ

Əlavə etmək (£o6aBHTb) düyməsi - yaradılmış işçi vereqede olmayan verilenler elementlerinin cari senede daxil
edılmesim te'min edir (şek. 17).

«KİTAB VERİLİŞt» Avtomatlaşmış İşçi Yeri ədeJr0flp05KfleHM>.
JCBefleHHM 0B
3HT0HKHMre
İHoMep npon»c*a

I B n a f le e T cwcTeMOH B p a ıin « ıtı;a -H e T
I C n y u ıa e T r o B o p f lin ııe
MMTaeT n n o c K o -n e y a T H y n khmiy
HHBa n H fl BOHHbl (fla-H eT)
KaKMUH e m e 6 n 6 nMOTeııaMM n o n b 3 y
f lB n a e T c n n n c n y u ıa T e n e M ıp y x K a
E cTb /im 8 c e M b e s p w iM e
O T flen eH H e 0 O C
KcrreropMH

flaTaaanMCM,nepeperncTpanHH

Şek.17.

biyyatın verilmesi ve qaytanlmasına nəzaret funksiyalannı yerine yetiren kitabxana emekdaşınm işçi yeridir. «KITAB VERİLİŞl» Avtomatlaşmış İşçi Yerinin aşağıdakı esas xüsusiyyetleri var:
.
,
•
1. Ədebiyyatın verilmesi üçün sifarişlerin növbeleşm esını ve
sifarişlərin yerine yetirilmesinin qeydiyyatını temin eden
sade, rahat vasitelerin mövcudluğu;
2. Sifariş olunmuş edebiyyatın serbest nüsxəlen haqqında
daim yenileşen operativ informasiyanın verilmesi,
3 Oxucularda olan ədebiyyat, elinde edebiyyat olan oxucular
haqqmda daim yenileşen operativ informasiyanın venlm e4. Ədebiyyatm qaytanlması faktınm ve müvafıq nüsxenin
azad olunmasmın sadə qeyde alma vasitəlerinın mövcud5

Oxucunun ferdi kartoçkasmda edebiyyatın verilmesi/qaytanlması haqqmda bütün informasiyanm uçotu;
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6. Kitab verilişi haqqında statistik məlumatın alınması imkanı
(xüsusilə, borclular, borc verilən ədəbiyyat və verilişin
sayı statistik sorğu haqqmda).
«KİTAB VERİLİŞİ» Avtomatlaşmış İşçi Yerinin
funksional interfeysi üç işçi bölmədən ibarətdir:
SİFARİŞLƏR (3aKa3bi) bölməsi «OXUCU» Avtomatlaşmış İşçi Yerindən formalaşan sifarişlərin növbə ilə yerinə yetirilmesini reallaşdıran komponentlərdən ibarətdir
(şək.18).

mövcudluğunu, Yox (HeT) qiyməti sərbəst nüsxənin yoxluğu
haqqında, ??? qiyməti isə nüsxə haqqında məlumat olmadığını
göstərir.

Oxucu (^HTaTejib) - sifariş verən oxucunun ad-identifikatorunu göstərir.

Sifariş olunan nəşr (3aKa3aHHoe H3AaH«e) - sifariş
olunan nəşrin qısa təsvirini göstərir.

Nəşrin şifrəsi (IHn^p H3 aaHHJi) - Elektron kataloqun
verilənlər bazasmda sənədin şifrəsini göstərir.

Sifariş tarixi (flaTa 3aKa3a) - sifarişin verilməsi tarixini və vaxtım göstərir.

Elektron kataloqun verilənlər bazası (E# 3K) - sifariş olunan kitabm təsvir olunduğu verilənlər bazasının adını
göstərir.
Çeşidləmə açan - siyahıda yerinə yetirilməmiş sifarişlerin düzülüşünü təyin edən parametrlərinin seçilmesinə
xidmet edir.
Yerine yetirilmemiş sifarişler sahəsinin sağ hissesindeki pencere cari sifarişin tam tesvirini gösterir. Onun
aşağısında yerleşən düymeler:
Şək.18.
SİFARİŞLƏR bölməsi 2 işçi sahəyə bölünür:

1. YERİNƏ YETİRİLMƏMİŞ SİFARİŞLƏR
(HeBbinonHeHHe 3aKa3bi) sahəsi -

yerinə yetirilməmiş
sifarişlərin növbələşməsini və kitab verilişinin həmin növbə
ilə həyata keçirilməsini təmin edən komponentlərdən
ibarətdir. Yerinə yetirilməmiş sifarişlər sahəsi cədvəl
formasında olub, yerinə yetirilməmiş cari sifarişlərin siyahısını
əks etdirir. Cədvəl aşağıdakı sütunlardan ibarətdir:
Sərbəst niisxə (Cbo6. 3K3) - sifariş olunan ədəbiyyatın
azad nüsxələrinin (verilişə hazır olan) mövcudluğu haqqmda
məlumatı əks etdirir. Hə (fla) qiyməti sərbəst nüsxənin

Çap (nenaTb) düymesi yerine yetirilməmiş sifarişlerin
çapı üçündür (şek.19).
Tənzimləmə (HacrpoHKa) düymesi yerinə yetirilmemiş
sifarişlerin yerine yetirilmesi üçün əlave parametrleri yaradılmasına imkan verir (şek.20).
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Yeniləşmə ( 0 6 hobhti>) düyməsindən yerine yetirilməmiş sifarişler siyahısının tez bir zamanda yenileşmesi üçün
istifadə olunur.
Ləğv etmək (YzıajiHTb) düymesi növbeden qeyd olunmuş sifarişlerin (hele yerine yetirilmemiş) leğv edilmesi
üçündür.
Yerinə yetirmək (BbinojiHHTb) düymesi - cari sifarişin
yerine yetirilməsine xidmet edir. Yerinə yetirmek düymesini
sıxdıqdan sonra açılan pencerede (şek.21) cari sifarişe göre
veriləcək kitabın identifıkasiya nişanlanndan birini (ştrix-kod,
inventar nömrə), nezerde tutulan qaytanlma tarixini ve s. seçmek və Yerinə yetirmək (BbinojiHHTb) düymesini sıxmaq lazımdır.
R

Şek.19.
nopdM eıptJ UW|IC«H ı.)f.djub
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Şek.21.

f
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2. YERİNƏ YETİRİLMtŞ SlFARİŞLƏR (BbinojiH eH H e 3 a ıca 3 b i) sahesi - yerine yetirilmiş sifarişlərle işi
təmin eden komponentleri özünde saxlayır. Sahe cedvel
formasında olub, yerine yetirilmiş sifarişlerin siyahısmı
gösterir ve aşağıdakı sütunlardan ibaretdir:

Oxucu fHHTaTejib) - cari sifarişi veren oxucunun adidentifıkatorunu;
Verilmiş (BbmaHo) - verilən neşrin qısa tesviri ve se-

:------------

nədin şifrəsini;

Nüsxə (ƏraeMnjıap) - verilen nüsxenin identifikasiya
nişanını (inventar nömrəsi ve ya ştrix-kod);

Şek.20.
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Sifarişin tarixi (flaTa 3aKa3bi) - sifarişin verilmə tarixini və vaxtını;

Veriliş tarixi

(,fl,aTa

BbiaanH) -sifarişin yerinə yetiril-

mə tarixini və vaxtmı;

Elektron kataloqun verilənlər bazası (B/l, 3K) -verilmiş nəşrin təsvir olunduğu elektron kataloqun verilənlər bazasınm adını göstərir.
Cədvəlin sağ hissəsində yerləşən Çap və Ləğv etmək
(nenaTb h YflajiHTb) düymələri vasitəsilə müvafiq olaraq qeyd
olunmuş sifarişin çapını və ləğv olunmasmı təmin etmək olar.
OXUCULAR (HHTaTejın) bölməsi ədəbiyyatın qaytanlmasını və oxucuya sifarişsiz ədibiyyatın verilmesini
resmileşdirmek meqsədile oxuculann senedleri ile işi
reallaşdıran komponentlerden ibaretdir.
Oxucu bölməsi kitab verilişi textıologiyası üçün spesifık elametlere görə oxucu verilenler bazasmda axtanşı ve
oxucunun sənədleri ilə işi, o cümlədən edebiyyatın qaytanlması, sifarişsiz kitab verilişinin qeydiyyatı, lazımsız informasiyanın ləğv edilmesi ve s. təmin edir.
Oxucu bölmesinin komponentleri 2 sahede yerləşir:
(şək.22)

♦ AXTARIŞ NÖVÜ (Bha IIohck) komponentleri ve
LÜĞƏT (CjıoBapb) işçi sahesi;
♦

OXUCU işçi sahesi.

Şek.22.

AXTARIŞ NÖVÜ (Bna IIohck) açılan siyahısı kitab
verilişi texnologiyası üçün spesifık əlametləre göre Oxucu verilənler bazasında axtanşı təmin edən elementlerden -

Oxucular (HHTaTejın), Kitab saxlayanlar (AepacaTejın), Verilmiş ədəbiyyat/ Şifrə (BbmaHHaa jiHTeparypa/IIlHtJjp), Verilmiş ədəbiyyat/Ad (BbwaHHaH jiHTepaTypa/Ha3BaHHe),
Niisxənin ştrix kodu (IIlTpHx-KOfl 3K3eMnjıapa) ibaretdir.
LÜĞƏT sahesi «OXUCU» Avtomatlaşmış İşçi Yerindeki
Axtanş bölmesindeki LÜĞƏT sahesi ile eynidir. Axtanşm
seçilmiş növüne uyğun olaraq LÜĞƏT sahesi müvafiq Lüğet
teqdim edir.

OXUCU işçi sahesi - kitab verilişi texnologiyası üçün
spesifık olan oxuculann senedleri ile işi (xüsusile edebiyyatın
qaytanlması, sifarişsiz veriliş, hemçinin qaytanlma/veriliş
haqqında lazımsız melumatlann leğvi) temin eden komponentleri özünde saxlayır. Yuxan hissədeki pəncerede oxuculann ümumi rekvizitleri, cedvel formalı pencerede ise verilmə/qaytanlma haqqında bütün melumatlar (mes.: Qaytanlma
tarixi, Şifre, verilen neşrin qısa tesviri, veriliş tarixi, nezerde
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tutulan qaytanlma tarixi, nüsxe və ştrix kod, elektron kataloqun verilənler bazası və s.) eks olunur. Bu sahede yerləşən
düymeler:

Qaytanlma (Bo3BpaT) düymesi edebiyyatm qaytanlmasmı reallaşdınr.

Sifarişsiz veriliş (Bbma^H 6e3 3aKa3a) düyməsi sifarişsiz verilişin qeydiyyatı üçündür. Bele ki, veriliş ew əlcədən
verilmiş sifariş esasmda olmur, bu veriliş vasitesi xüsusilə
oxucunun kitab fondundan açıq istifade etmek imkanı olduğu
halda istifadə oluna biler (şek.23).
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Sifarişsiz veriliş düymesini sıxdıqdan sonra açılan pencərədeki komponentler «OXUCU» Avtomatlaşmış İşçi Yerindəki
Axtarış bölməsinin komponentleri ile eynidir. Yalnız Seçim
(Qröop) düyməsi (bir defe sıxdıqda) fərqli olaraq Lüğetdəki
cari terminə görə elektron kataloqun verilenler bazasmdakı
axtanşın yerine yetirilmesinə xidmət edir. Sifarişsiz verilişin
yerinə yetirilməsi üçün açılan növbəti pəncerədə (şek.24) verilişin həyata keçirilmesi üçün verilecek nüsxenin ştrix-kodunu
və ya inventar nömrəsini gösterib Yerinə yetirmək (BbinojıHHTb) düymesini sıxmaq lazımdır.
B b in o /iH e n n e BbməMu

HBBRHHflMMMHHHHHHHI
HncTpyıcu^p N8 no npı<weHOMMio a a ro n a PC®CP '0 noftOXOAMowı M anore c
*M3KP^eCKMX JWLf (C H0M eH e«1l«J»1 H AOnOJ>ieHHflhM)/‘ f o c HanOfOBafl

Şek.24.
Şekildən göründüyü kimi bu pencəre sifarişlə veriliş
zamanı açılan Sifarişin yerinə yetirilməsi pənceresi ilə eynidir. Ferq verilen neşrin qısa təsviri sahesinin olmamasmdadır
(bax.şek.21).
Ləğv etmək (YflajiHTb) düyməsi - oxuculann sənedlerinden lazımsız melumatlann leğvine xidmet edir.

NƏZARƏT/STATİSTİKA (KoHTpojib/CTaTHCTHKa)
Şek.23.

bölmesi kitab verilişi sistemine nezarete ve statistik
melumatlarm ahnmasına xidmet edir.
NƏZARƏT/STATİSTİKA bölmesi iki işçi sahedən
ibarətdir (şek.25).
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♦ BORCLULAR/QAYTARILMALI ƏDƏBİYYATIN
SİYAHISI (CnHCOK fl0JUKHHK0B/3aÄ0jDKeHH0ii jiHTepaT y p b i)

♦ KlTAB VERİLİŞİNİN NƏZARƏT StSTEMİ

(koh-

TpO JIb CHCTeM bl K H H rO B bl/iaH H )

ədəbiyyatm qaytanlma tarixini bildirir.
Yeniləşmə (OÖHOBHTb) düyməsi- qaytanşm yerinə
yetirilməsi ve ya qaytarmanın nəzarət tarixinin dəyişdirilmesi
ile elaqədar olaraq qaytanlmalı edəbiyyat siyahısmın yeniləşmesine xidmət edir.
Çap (nenaTb) düyməsi - borclular ve qaytanlacaq
ədəbiyyat haqqmda melumatlan çap etmək üçündür.

KİTAB VERİLtŞtNİN NƏZARƏT SİSTEMİ
(KOHTpojib CHCTeMbi KHHroBbiflaHH) sahəsi müxtəlif qəza nəticesinde (məsələn, elektrikin kesilməsi) "Elektron kataloq"
və "Oxucular" verilənler bazalannda kitab verilişinə uyğun
olmayan sehvlerin aşkara çıxarılması və aradan qaldınlmasma
xidmət edir.

1.4 "KOMPLEKTLƏŞDİRİCİ" AVTOMATLAŞMIŞ İŞÇİ YERİ
«KOMPLEKTLƏŞDİRtCİ»

Şek.25.

BO RCLULAR/QAYTARILMALI ƏDƏBİYYATIN StYAHISI (CnncoK flOJI5KHHKOB/3aflOJDKeHHOfi JIHTepasahesi - cedvel formasında olub, vaxtmda qaytanlmayan v e oxuculann əlində olan edebiyyat haqqında məlumatlann siyahısım eks etdirir və borclu olan oxucunun ad - identifıkatoru, qaytanlmamış kitabın verilenler bazasında şifrəsi,
qaytanlmamış kitabın qısa biblioqrafik tesviri, verilmə tarixi,
qaytanlması nezərde tutulan tarix və s. sütunlardan ibaretdir.
T yp b i)

Çeşidləmə açan

(K jiioh

c o pt h po b k h )

ve

Açar (K lö ç )

a ç ıla n s iy a h ıs ı d ig ə r s a h ə le r d e o ld u ğ u fiın k siy a la n y er in e y eti-

Ədəbiyyatm təhvil verilməsinin (qaytanlmasımn) nəzarət tarixi (K oH T p ojib cncTeM bi KHHroBbmanH) setri
rir.

Avtomatlaşmış İşçi
Yeri - komplektleşdirme ve kitabxana fondunun uçotu funksiyalannı yerine yetiren müvafiq kitabxana eməkdaşmın avtomatlaşmış işçi yeri olub, eyni zamanda biblioqrafik informasiya bazasımn zenginleşmesine temin edir. Bu Avtomatlaşmış
İşçi Yeri aşağıdakı xüsusiyyetlərə malikdir:
1. Qısa biblioqrafik verilenlərin, kitablar ve diger neşrlere
sifarişin formalaşması üçün nəşr eden ve yayan təşkilatlar
haqqında verilenlerin daxil edilmesi.
2. Sifarişlerin yerine yetirilmesine nəzaret.
3. Kitabxanaya daxil olan kitablara nəzaret, daxil olan kitab
dəstleri haqqında müvafiq informasiyanın Yekun uçot ki-
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tabına (YUK) daxil edilməsi, mühasibat senedlərinin hazırlanması.
4. Komplektləşdirmeye qeder edebiyyatın diger bölmelere
(kitabxanalara, teşkilatlara ve s.) verilmesinin uçotunun
teşkili ve fonddan kitablann silinmesi.
5. Elektron kataloqa biblioqrafik yazılann avtomatik
ötürülmesi.
6. Dövrü neşrlerin qısa biblioqrafik verilenleri ve abunə adresatlan haqqında verilenlerin ilkin daxil edilmesi.
7. Abunelerin rəsmileşdirilmesi.
«KOMPLEKTLƏŞDtRlCl» Avtomatlaşmış İşçi
Yennin funksional interfeysi eyni adlı iş rejimine müvafiq 4
bölmeden: SİFARlŞ (3aKa3), DAXlLOLMA (nocıynjıeHHe), SİLİNMƏ (Bbi6br™e) bə ABUNƏLƏR (TIoothckh)
ibaretdir (şek.26).

Kımıa cyMMapHoro

♦ TEXNOLOJİ;
♦ AXTARIŞ;
♦ İŞLƏNMƏ İŞÇİ SAHƏLƏRİ.
TEXNOLOJİ işçi sahesi seçilmiş iş rejimi üçün texnoloji em əliyyatlan yerine yetiren komponentlerden ibaretdir
ve her bir iş rejimi üçün spesifik olub müvafiq pencerenin yuxan hissesinde yerləşir. TEXNOLOJİ işçi sahenin sol hissəsinde Yeni yazı (HoBaa 3anncb) düymesi ve yeni yazı tipinin
seçim bloku yerleşibdir ki, bunun üçün her bir rejim öz tipini
təqdim edir. Meselen: ABUNƏ (no^nHCKa) Gəjiməchh/iə
TEXNOLOJİ işçi sahesinin sağ hissesinde abune adresatlann
yeni yazısım v e ya dövrü neşrlerin biblioqrafik tesvirini daxil
etmek lazımdır. Yeni yazı düymesini sıxdıqda Daxiletmə/Redaktə (BBo;ı/KoppeKTHpoBKa) pənceresi açılır.
(şek.29).

TEXNOLOJİ işçi sahənin sağ hissesinde ise düymeler qrupu yerleşibdir. Bu düymelerin adlannda onlann yerine
yetirdikleri emeliyyatlar eks olunub. Düymelerin düzülüş ardıcıllığı emeliyyatlann yerine yetirilme ardıcıllığına uyğundur.
Lakin bu emeliyyatlar istifadeçilerin seçimine görə de yerine
yetirile biler. Müvafiq emeliyyatın düymesini sıxdıqda emeliyyata uyğun pencere açılır.
Ortada yerleşen AXTARIŞ işçi sahesi Axtanş növü
(Bmxi noHCKa) açılan siyahısmdan2, Lüğət (CjıOBapb) ve Əlaqəli yazılar (CB»3aHHbie 3anncH) komponentlərinden ibaretdir. Axtanş növü açılan siyahısıridan seçilmiş axtanş növüne
uyğun terminlərin siyahısı Lüğətdə, lüğetin cari3 termini ile

Şek. 26.

1 Rus dıllı ədəbiyyatlarda
mışdır.

Her bir bölme özlüyünde 3 işçi saheye bölünür
(şək26).

ynoTa (KCY) adlandınl-

2 Yalnız Silinmə (BbiÖMTHe) rejimində müvafiq verilenlər bazasmın seçimi üçün elavə olaraq Verflənlər bazası (B,ZJ) komponenti yerləşir.
3 Kursorun üzerində durduğu termin

49

məntiqi əlaqəli yazılarm siyahısı ise müvafiq Əlaqəli yazılar
komponentində eks olunur (şək.27).

ceresinde bütün qeyd olunmuş yazılara baxmaq olar4. Bunun
üçün Sonrakı yazı (Cjıe^yıomaa 3an«cb) ve Əwəlki yazı
(npeflbmymaa 3anHCb) düymelərinden istifadə olunur
(şek.28). Qayıdış (Bo3BpaT) düymesi e w e lk i bölmeye keçidi
te'min edir.
m rzc ı

v JdnMCh nonm >cıt«ıo
Iy i» ın < « i, p ı c n p o e ı p ı ı —■ n - tum W lfP fO p fOB M opratMMUMH (Koj M5)

HtMuoHoamB opramjaıyııc ƏcopocoMcodnaryNHo-Hccne^obSTfl/taCiowmr»«o*m*)»i kwcTMTyr
SKOMOMWM.opnMnaLfM yrpoBnet-*m npam ıojıcTBaH m m tMpM ajKM no necMOM 44Mfinn03H06yM«*HOM mAjepesoaCpAGaTbiBana^M npoMganeHHOCTM

AfiOpeBMarypa: BHWnMSMnecnpOM
ropqq: Moctaa
T M .4 5 1
t b ji

-37-32

.4 5 6 - 1 1
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A ap oc: 125869, Mocasa. K r t t a a ı ı j ı 0 O Tjefi M3flOrtifl m pocnpocTpaHetam neMOTMOM npo^yxuMM
•MHaHEaBiın pdm im im iu : Pfc N 300706, Bor« /le»«#ırpoACiv*i (jMnMan MME rJriocttBbj, M0>O 201069,

Şək.27.

LÜĞƏT sahəsi 3 sütundan ibaretdir. I sütun elaqəli
yazı sahəsində olduğu kimi qeyd üçündür. Bunun üçün kursoru
seçilen setrin birinci sütununun üzerine qoyub siçanın düymesini sıxmaq lazımdır. II sütun bu termini bildiren yazıların miqdanm, II sütun isə lüğetin terminlərini gösterir. LÜĞƏT sahəsinin aşağısmda yerleşen elementlər, o cümləden:
Açar (Kjikdh) mətn sahəsi Iüğetden istenilən terminin
asanlıqla tapılmasmı temin edir.
Əlaqəli yazılar (CBsoaHHbie 3anncn) komponentinde lüğətde cari terminle mentiqi elaqeli yazılann siyahısı eks
olunur. Bütiinliiklə (IlojiHocTbK)) düymesini sıxdıqda cari ve
ya qeyd olunmuş termin ve elaqeli yazılara tam baxış üçün
pencere açılır (şek.28). Əgər lüğetde və ya elaqeli yazı sahəsinde bir neçe termin qeyd olunubsa, açılan tam təsvir pən-

Qeyd olunmanın ləğvi (CHjrrb

düymesini
edilen bütün

otm ctkh)

sıxdıqda lüğet ve elaqeli yazılar sahelerinde
qeydler silinir
Pencerenini aşağı hissesinde yerleşən tŞLƏNMƏ
sahəsində Korrektə (KoppeıcrMpoBKa), Çıxış formalan (BbixoflHbie (JjopMbi), Elektron kataloqa ötürmə (üepeHoc b 3K)
düymeleri yerleşmişdir.

Korrektə (KoppeKTHpoBKa) düymesini sıxdıqda yazılann Daxiletmə/redaktə (BBoa/KoppeKTHpoBKa B^) penceresi açılır (şek.29).

4 Əlaqeli saheler komponentinde bütün yazıları qeyd etm ek üçün Hamısı
(Bce) düymesini sıxmaq lazımdır (şək 27).
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raxNwe
atOH 6höhctö »>
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DT^fljıoH KOiunrecTOBawA mnsyNHOM oöpaöo™

DTWOCTBfl»K)M WTeptTyptt

Şək.29.
Açılmış pəncərenin Saxlamaq (CoxpaHHTb) düyməsi yazı
üzərində edilən düzəlişləri yaddaşda saxlamağı, lmtina
(OTMeHHTb) düyməsi edilən düzəlişlerin ləğvini təmin edir.
Çıxış verilənləri (BbixoflHbie aaHHbie) düyməsi cedvel və ya
siyahılar şəklində çap senedlerinin tertibi üçün pəncere açır
(şek.30). Pencere aşağıdakı komponentlerdən təşkil
olunmuşdur:

Cədvəllər/Siyahılar (Taöjınqbi/CnHCKH) bölmeləri
siyahı ve cedvellərin formalaşması rejimini müəyyen edir. Bu
bölmeler buraxıhş forması siyahısını ve hemçinin onlann
formalaşma texnologiyasmı təyin edir.
Başlıqlar 1-3' (3 a r 0 J i0 B 0 K 1-3) komponentleri bu
prosesdə çap olunacaq senədlərin başlıqlanmn üç səviyyesinin
verilməsine xidmet edir.
Yerinə yetirmək (BbinojiHHTb) düymesi çap senedinin
formalaşmasmı yerine yetirir.
Buraxılış daşıyıcısı (Bbixo^Hofi HocHTejib) komponenti istifadeçiye çap senedinin fayl şeklinde saxlanılması ve
ya kağızda çap olunması variantlanndan birininin seçilməsini
te'min edir.
Qeyd edek ki, yalnız SİLİNMƏ bölmesində elave
olaraq Verilənlər bazasının adı (Hm» 6a3a aaHHbix)
komponenti yerleşir.
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Ləgv etmək

(OrMeHHTb)
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düyməsi buraxılış fonnanm

yaradılması prosesini leğv edir.

Elektron kataloqa köçurülmə (üepeHoc

ƏK)
düymesini sıxdıqda açılan pencerəden (şeİc.31) yazılann
köçürülecek verilenler bazasını temin edir.
b

sistemi yaxşı bilen ve bu işe me’sul olan şexs işleye biler.
«ADMİNSTRATOR» Avtomatlaşdınlmış İşçi Yerinin istifadeçi interfeysi, bu ve ya diger iş rejimini müeyyen eden
menyu setrinden ve cari verilenler bazasmın parametrlerini
eks etdiren informasiya pənceresinden ibaretdir (şek.32).

Şek.32.

Şek.31.

1.5 "ADMtNSTRATOR" AVTOMATLAŞDIRILMIŞ
IŞÇl YERl
«ADMlNSTRATOR» Avtomatlaşdınlmış İşçi Yeri
informasiyanm qorunması ve onun aktuallığının saxlanması
meqsedile bütünlükde sistemin verilenler bazası üzerinde
emeliyyatlan yerine yetiren mütexessisin işçi yeridir«ADMİNSTRATOR» verilenler bazasında köklü deyişikliklerin apanlması, informasiyanm silinmesi fiınksiyalanna
malikdir. Buna göre de bu Avtomatlaşdınlmış İşçi Yeri ile

Menyu setri 5 menyunu özündə birleşdirir:
V E R lLƏ N LƏ R BAZASI (Ba3a aaHHbix) menyusu
cari verilenlər bazasmm seçilmesini ve baza üzerinde
müeyyen eməliyyatlann apanlmasmı temin edir.
AKTUALLAŞDIRMA (AıcryanH3HUHa) menyusu verilenler bazasmm esas fayllannın aktuallaşdınlmasmı ve yenidən teşkilini temin edir.
SER V İS (CepBHc) menyusu - verilenler bazasmın arxivleşmesi, berpası v e diaqnostikası emrlerinden ibaretdir.
PARAM ETR (napaM erp) ve K Ö M Ə K (IIoMomb)
menyulan - müvafiq olaraq Avtomatlaşdınlmış İşçi Yeri haqqında operativ melumat elde etmeye imkan verir.
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1.5.1. VERİLƏNLƏR BAZASI MENYUSU

C o 3 A < iH H e h o b o h

B fl 3 n e K T p o H i ı o r o

K a T a n o ra

Menyu aşağıdakı əmrlərdən teşkil olunmuşdur:

Açmaq (OTKpbiTb) emri - bazanm seçilmesini temin
edir. Bu zaman bazalann siyahısından ibarət pencəre açılır ki,
müvafıq bazanı seçib Seçim (Bbiöop) düyməsini sıxmaq və ya
seçilmiş setrin üzərində siçanın sol düyməsini 2 defe sıxmaq
lazımdır (şək.33).

flftJlHOe H3 3 B3 HM8 6 A

F? BHfiocrym

Şek.34.
E'IS ____ !TecT0Baa tınSjıııoTe'jMMEfi
I CMPL
iKoMnjıeıaoBaHHe 8 MPEMC
RDR
:Ba3a flaHHbix ^waTe^eıS
RQST
;6a3a flaHHwx 3aı<a30B Ha Bbifla^y flHTepaTypw
ATHRC
ABTopMTeTHbifi cpaitn - "Kan/ıeıaHBHbie aBTopw'
ATHRA
ABTopMTeTHbiH
- 'HH^HBMÄya^bHbie aBTopbi”
ATHRS
;ABTopHTeTHbiH cfıaAj) - “ripeflMeTHbie 3ar0Ji0BKn"
ATHRU

Ajıı|ıaBHTHO-npeflMeTHbiH yK33aTe/ib yflK/BBK

HELP

Py6pHKaTop TPHTM

Əmri yerinə yetirdikden sonra açılan pencerede aşağıdakı 3
element yerleşmişdir:
❖ Verilənlər bazasının adı (Hms B/J). Burada 5 simvoldan
artıq olmamaqla (latın herfleri) verilenlər bazasınm adı daxil edilir.

❖ Verilənlər bazasının tam adı (nojmoe Ha3BaHHe B/IJ.
Burada istifadeçi üçün nezerde tutulan ve bazanın təyinatı
və mezmununu bildiren verilenlər bazasımn tam admı daxil etmek lazımdır.

❖ Oxucunun verilənlər bazasından istifadə (BA flocrrynHo
Bu element yaradılmış verilenler bazasına
«OXUCU» Avtomatlaşdınlmış İşçi Yeri vasitesile
müracietin mümkün olması rejimini müeyyen edir.
Teleb olunan informasiyalan bu elementler vasitesilə
daxil etdikden sonra açılan pəncerede Yaratmaq (Co3^aTb)
düymesini sıxmaq lazımdır. Yeni yaradılmış verilenler bazasımn ilk (1-dən 20-ye kimi) 20 yazısı avtomatik olaraq yaradılır.
H H T aT ejno).

Şek.33.

Yeni (HoBaa) əmri - Elektron kataloqda yeni verilenler
bazasınm yaradılmasım temin edir (şek.34).

Təmizləmək (OnycTotuHTb) əmri verilenlər bazasının
bütün yazılannın leğvine, təmizlenməsine xidmət edir. Bu
zaman ilk 20 yazı (1-den 20-yə qeder) leğv olunmur.
Bağlamaq (3aK pbiTb) emri cari baza ilə işin sona çatdınlmasını temin edir.
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Import/Eksport (HMnop-r/ƏKcnopT) əmri - müvafiq
olaraq cari bazaya mətn formatmda ve ya ISO 2709 formatında
(xüsusile beynebcalq UNIMARC formatında) aynca fayl şeklinde yaradılmış yazılar qrupunu daxil edir ve müeyyen diapazonlu yazılar qrupunu ayn fayl şeklində metn ve ya ISO formatında yaradır.
Blokirovkamn ləğvi (Cıurrb 6 j i o k h p o b k h ) ə m r i 2 a l t
emrden: Biitünliikdə veriləıdər bazası ve Yazılardan i b a r e t dir.
v Bütüıdükdə verilənlər bazası (B^ b ucjiom) əmri sistemde baş verən qeza neticəsindo meydana çıxan daxiletmə ve
monopol blokirovkanm leğv olunmasına xidmət edir.
❖ Yazdar (3anncn) emri «KATALOQLAŞDIRICI» ve
«KİTAB VERİLİŞİ» Avtomatlaşdmlmış İşçi Yeride qəza neticesinde yazılarda baş vermiş blokirovkalan leğv
edir. Bu zaman açılmış pencerede hemin yazılann diapazonunu göstərmək ve Yerinə yetirmək (BbinojiHHTb)
düyməsini sıxmaq lazımdır.
Vəziyyət sorğusu (Onpoc coctohhh») emri informasiya penceresinin yeni sistem parametrlərinin müəyyenleşmesini temin edir.

baza aktuallaşmalıdır. Aktuallaşma prosesi qurtardıqda müvafiq məlumat penceresi ekranda eks olunur.

Lüğətin yenidən yaraddması (Co3aaTb cjıoBapb 3aHoBa) emri cari bazanın bütün yazılan əsasında lüğeti yeniden
formalaşdınr. Əmr informasiya penceresinin Aktuallaşmamış
yazılar (3anHCH HeaKTyajiH3HpoBaHHbie) parametrinin qiymeti
sıfırdan çox böyük olduqda yerinə yetirilmelidir.
Lüğətin yenidən təşkili (PeopraHmoBaTb cjıOBapb)
em ri lüğetle işi süretlendirmek meqsedilə lüğətin strukturunu
yeniden teşkil edir. Bu zaman Lüğetin berk diskde yerleşdiyi
hissesinin sıxılması v e «boşluqlann» leğvi prosesi' baş verir.

Faylın yenidən təşkili

(Jjafijı aoKymchtob ) emri verilenler bazasının faylı ile işi süretlendirmək
meqsedile faylın strukturunu yeniden teşkil edir. Bu zaman
faylm bərk diskde yerleşdiyi hissesinin sıxılması ve «boşluqlann» leğvi prosesi baş verir.
(PeopraHH30BaTb

1.5.3. SERVİS MENYUSU

Bapb)

Menyu aşağıdakı emrlerden teşkil olunmuşdur:
Faylın surətinin ahnması (K o n n p o B a T b (Jjafijı a o ıc y m ch tob ) emri faylın ehtiyat nüsxesinin yaradılmasmı temin
edir. Əmr yalnız Aktuallaşmamış yazılar olmadıqda yerine
yetirile biler.
Faylın bərpası (BoccTaHOBHTb (Jjanjı flOKyMeHTOB) emri fayl korlandıqda onun ehtiyat nüsxesinden berpasmı temin
edir.

1 M üeyyən səbebe göre sened daxil/redakte olduqda avtomatik lüğet siyahısı yenileşmirse.

1 Windows-un defraqmentasiya proqramında olduğu kimi.

1.5.2. AKTUALLAŞDIRMA MENYUSU
Menyu aşağıdakı emrlerden ibaretdir:

Lüğətin aktuallaşdınlması (AKTyajiH3HpoBaTb cjioemri yazılara göre lüğət siyahısının yeniləşmesini temin
edir1. Lüğetin aktuallaşmağa ehtiyacını informasiya pencerosinin Aktuallaşmamış yazdar (3anncH HeaıcryajiH3HpoBaHHbie)
parametri müeyyen edir. Əger o, sıfirdan böyük qiymət alırsa,

Ləğv edilmişlərin siyahısı (CnncoK yaajıeHHbix),
Aktuallaşmamışlann siyahısı (CnncoK HeaınyajiH3HpoBaHH b ix), «Xəstə»Iərin siyahısı (CnncoK « B o jib H b ix » ) emrleri
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müvafıq olaraq ləğv edilmiş, aktuallaşmamış və keyfıyyətsiz
yazıların siyahısım əks etdirir.
Faylın diaqnostikası (/jHarHocTHKa (Jjaftjıa aoKyMeHTa) əmri faylm strukturunun düzgünlüyünü yoxlayır. Böyük
bazalar üçün bu proses uzun müddətli olduğuna göre müəyyən
diapazonlu yazılan yoxlamaqla prosesi bir neçe mərhəlede
yerinə yetirmək olar (şək.35).

MAKS.MFN^-nin

bərpası

(BoccraHOBjıeHHe

MAKC. MFN) əmri verilənlər bazasında sənedlerin maksimal
daxili nömresi onlann real saylanna uyğun gəlmediyi halda
müəyyən tip qəzalann leğvi üçün nəzərde tutulub (şek.36).
XRF «müalicəsi» (JleneHHe XRF) əmri keyfıyyətsiz
senedlerin leğvi üçün nəzərdə tutulub. "Müalicə" neticəsinde
keyfıyyətsiz sənədlər fıziki silinmə statusunu alır. Bazada bele
senedler olduqda sistem bu haqda xüsusi məlumat verir.

Şek.36.

1.5.4. PARAMETRLƏR (OrmHH) MENYUSU
Menyu yeganə Avtomatik sorğu (ABTOMaTHnecKHH
onpoc) emrinden ibarətdir. Bu emr informasiya penceresinin
sistem parametrlerinin avtomatik yeniləşməsini teyin edən
vaxt intervalınm müeyyon edilməsinə xidmət edir. İnterval 060 saniyə arasında müeyyən olunur. İntervalm «0» qiymetinde
parametrin avtomatik yenileşmesi yerine yetirilir (şək.37).

EJİ

IA ihomjtmmcckmm unpoc
.1 ' '
tfHrepBa*(c«k) I30 5]

:

1

|
X 0TK331
_____________ 1

Şək.37.
Şək.35.

1 MFN - bazanın daxili nömreleme diapozonudur.

.

_
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1.5.6. KÖMƏK (nOMOmb) MENYUSU
AİY ile işlemek haqqmda operativ melumatlan eld e
etmeye imkan verir.

1.6. INTERNET VASİTƏSİLƏ ƏDƏBİYYAT
AXTARIŞI
"HPBHC" Avtomatlaşmış İnformasiya İdareetme Sistemi kitabxananın Elektron kataloqunu Internet beynelxalq
kompüter şebekesi [4, 5] vasitesile edebiyyat axtanşı üçün
uzaq mesafede yerleşen oxuculann istifadesine verilmesini
temin edir. Bunun üçün ilk növbede kompüter İnternet beynəlxalq kompüter informasiya şebekesine qoşulmuş olmalıdır.
İstifadeçi İntemet xidmeti gösteren firma - provayder vasitesile elaqə saxladıqdan sonra kompüterde olan İnternet brouzerini1 (mesələn, İntemet Explorer) yüklemek lazımdır [5]. Brouzer yükləndikden sonra ünvan setrinde oxucu
http://www/gpntixru/cgi=shl/Seardıi.exe?c2/com=Enter
&121 DBN=NPLST_ELKAT -ünvanını daxil edir. Bu
zaman daxil etdiyimiz ünvanlı informasiya menbeyi ile
kompüter arasmda elaqe yaranır ve şekil 38-de gösterilmiş
Web - sehife2 açılır. Açılmış Web - sehifenin axtanş sahelerinde tesvir elementlerini müeyyen edib, Axtanş (II ohck)
düymesini sıxmaq lazımdır (şek.38). Axtanş şertini ödeyen
biblioqrafik yazılar kartoçka yazısı şeklinde ve ya Unimarc
yazısı şeklinde (oxucunun isteyindən asılı olaraq) tesvir olunur.

1 Brouzer sözü ingilis sözü olub, "baxış" demekdir. Intemetde olan inform asiyalara baxışı təm in eden proqramları bele adlandırırlar.
2 İntem etdə saxlamlan səned Web - səhifə adlanır.

Şek.38.
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2. AVTOMATLAŞMIŞ INFORMASİYA tD A RƏ ETM Ə
S tS T E M t "EHBJIHOTEKA 5.0"

«BHBJIHOTEKA 5.0» diger WINDOWS elaveleri'
kimi əmeliyyat sisteminin Baş menyusunun proqramlar bölmesinin eyni adlı emri —EHEJIHOTEKA 5.0. emrini yerinə yetirməklə ve ya kursoru İşçi stolun [5] üzerindeki müvafıq
yarlığın üzerinə qoyub siçanın sol düymesini iki dəfe sıxmaqla2 yüklənir. Proqram penceresi (şək.39) aşağıdakı elementlərdən:
♦ Başlıq;
♦ Menyu setrlerinden;
♦ Aletlər panelinden;
♦ İşçi pencerəden ibaretdir.

«BHBJIHOTEKA 5.0» Moskva Dövlet Universitetinin Elmi kitabxanasmda tətbiq olunan ve aşağıdakı imkanlara
malik avtomatlaşmış kitabxana-informasiya idareetmə sistemidir:
♦ Kitab, məqale ve enənevi olmayan senədlərin (audiovideo materiallar, kompüter fayllan) Elektron kataloqunun
yaradılması;
♦ İxtiyari biblioqrafık təsvir sahəsine görə axtanşm temin
olunması;
♦ Ədəbiyyatm komplektləşdirilmesinden fonda yerleşdirilmesinin qeydə almmasına qedər bütün kitabxana proseslərinin avtomalaşdınlması;
♦ Müessisenin kompüter şebekəsinde Elektron kataloqdan
istifadenin təmin olunması;.
♦ Sistemin verilenler bazasmı teşkil eden biblioqrafik
yazılann USMARC ve RUSMARC beynelxalq formatlanna tam uyğun olması;
♦ INTERNET beynəlxalq kompüter-informasiya şebəkesi
vasitesilə kitabxananm elektron kataloqundan uzaq mesafede yerleşen oxucuların istifadesinin temin olunması;
♦ Sade işçi interfeysi;
♦ Word və Excel1 [4, 5] sənedləri şeklinde çap senedlərin
hazırlanması;
Sistem istər kompüter şəbəkəlerinde, istersə de aynca
kompüterlərdə işleye biler. Sistemin işlemesi üçün kompüterlerdə Windows 9x emeliyyat sistemi olmalıdır.

1 W ord ve Excel Microsoft firmasmın proqramlan olub, müvafıq olaraq
m etn ve elektron cedvəl redaktorlarıdır.
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1 Wiııdows 9x əmeJiyyat sistemi ilə işləyən proqram Windows əlavəsi
adlanır.
.
2 Proqram kompütere yazılarken avtomatik olaraq proqram yarJığı İşçi stolun üzerinde yerJeşir.
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İşçi pencərə öz növbesinde BÄXIŞ ( I I p o c m o tp ),

YERDƏYlŞMƏ (riepeMeuıeHHe), SƏNƏDLƏR ( fip K y MeHTbi) ve \XTARIŞ (I I ohck ) sahelərinden ibaretdir.
BAXIŞ (üpocMOTp) sahesi biblioqrafik yazıya müxte-

B U F E R İN 1 (By<J>ep) bu ve ya digər yazılanna keçidi temin
edir.

lif formatlarda' (kartoçka (KapTOHKa), kartoçkanm arxası
bütün ttişanlı sahələr (Bce no;iH c MerKamh)) baxışı təmin edir (şek.40).
(oöopoT KapTOHKH),

Şek.40.
Sahenin Seçim (Bbi6op) düymesi müvafiq şriftin seçilmesini,
Çap (nenaTb) düymesi cari biblioqrafik yazmın çapını, Tam
mətn (üojiHoe tckct) düymesi kataloqlaşmış senedin tam
metninə baxışı temin edir.
YERDƏYlŞMƏ (IlepeMemeHHe) sahəsi (şek.41) cari
KATALOQUN (KaTajıor), SORĞUNUN (3anpoc) ve ya

1 Müvafiq format sahenin format açılan siyahısmdan seçilir.

Cari KATALOQ, SORĞU ve BUFER müvafıq olaraq açılan siyahılardan seçilir. Kataloqun seçilməsi KATALOQ (KaTanor) menyusunun KATALOQUN AÇILMASI
(OTKpbiTb KaTajıor), sorğunun seçilmesi ise SORĞU (3anpoc)
menyusunda MÖVCUD SORĞUNUN SEÇlLMƏSİ
(BbiöpaTb cymecTBywmHH 3anpoc) emrini yerine yetirmok
vasitesile de həyata keçirile biler. Cari Kataloqda, Sorğuda,
Buferde müvafiq yazıya keçid sahenin üzerindo şaquli ve
üfüqi oxlar olan düymeleri ve ya aletler panelinin mj
düymeleri2 vasitesi ile heyata keçirilir. Bele ki, sahenin. üzorinde şaquli oxlar olan düymeleri cari KATALOQDA,
SORĞUDA ve BUFERDƏ birinci və axınncı, üfuqi oxlar
olan düymelər ise sonrakı ve evvəlki yazıya keçidi temin edir.
çerçivesi cari yazınm nömresini gösterir. BÜTÜN
(Bcero) çerçivesinde ise yazılann miqdan göstenlir.

DJ

1 Bufer seçilmiş bibJioqrafik yazınuı müveqqeti olaraq saxlamlmasını temin eden kompüterin operativ yaddaşınm bir hissesidir.
2 Müvafiq olaraq birinci, axınncı, sonrakı ve ew e lk i yazıya keçidi təmin
edir.
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SƏ N Ə D (^OKyMeHTbi) sahəsinin açılan siyahısından
çıxış sənədlərin növü seçilir və Yaratmaq (Co3 flaTb) düyməsi
vasitəsilə seçilmiş növə uyğun sənəd yaradılır (şək.42).
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Bu zaman açılan pəncərədə sənədin müvafiq parametrlərini
təyin etmek lazımdır (şək.43).
flapQMeTpbi
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Şek.44.

Axtanş (IIohck) düymesi axtanş eməliyyatmı yerine
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Şək.43.

AXTARIŞ ( I I o h c k ) sahəsi sorğu yaradılmasını təmin
edir. Cari kataloqdan informasiyanı axtarmaq üçün ilk növbədə
AXTARIŞ sahesinin açılan siyahılanndan axtanşın apanldığı
təsvir elementi seçilir. Bu zaman Verilənlər (/JaHHbie) çərçiveçində seçilmiş axtarış elementi eks olunur (şek.44).

yetirir. Bu zaman apanlan axtanşa uyğun sorğu formalaşır və
SORĞU MƏTNl (TeKCT 3anpoc) sahesinde eks olunur ve o,
YERDƏYİŞMƏ sahosinin Sorgu (3anpoc) açılan siyahısına
ela v e olunur. Formalaşmış sorğu esasmda axtarış aparıhr ve
tapılmış informasiya BAXIŞ (IlpocMOTp) sahesinde eks olunur. Yeni (HoBbifi) düyməsini sıxdıqda verilenler çerçivesi
temizlenir ve bundan sonra ora yeni axtanş elementini daxil
etmek olar. Siyahı (Cfihcok) düymesi sorğulann siyahısmı gösterir1.

düymeləri mürekkeb, kompleks sorğulann yaradılmasma xidmet edir. SORĞU (3anpoc) menyusunun Sorğunu ləgv etmək (y^ajTHTb 3anpoc), Sorğu mətninin yadda saxlamaq
1 Sorgu (3anpoc) menyusunun eyni adlı emri Siyahı (C iihcok) düyməsınin
yerinə yetirdiyi funksiyanı heyata keçirir.
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(CoxpaHHTb TeKCT 3anpoca), Sorğu mətninin bərpa etmək
(BoccTOHOBHTb tckct 3anpoca) emrləri və ya AXTARIŞ sahesinin Təmizləmək (OnHCTHTb), Yadda saxlamaq (Coxpa-

HHTb), Bərpa etmək (BoccTOHOBHTb) düym eleri müvafiq olaraq cari sorğunu leğv edir, metn faylı şeklinde yaddaşda saxlayır v e fayl esasında sorğunu beıpa edir. A xınncı iki emri y erine yetirdikde v e ya axm ncı iki düymeni sıxdıqda açılm ış
penceredə müvafiq olaraq fayla ad vermek ve faylı seçm ək
lazımdır.

2.1 VERİLƏNLƏR BAZASINA iNFORMAStYANIN
d a x Il o l u n m a s i v ə REDAKTƏSl
Verilenler bazasma informasiyanm daxil olunması
lk növbede informasiyanın yerleşeceyi kataloqu1
KATALOQ (KaTanor) menyusunun Kataloqu açmaq (OTKpbiTb
KaTajıor) emrini yerine yetirmekle açmaq lazımdır. Sonra
YAZILAR (3anncH) menyusunun Yeni yazı (HoBaa 3anncb)
əmrini yerine yetirilir. Açılmış pencerede (şek.45) Xassə
(CBOHCTBa) düymesini sıxıb müvafiq olaraq biblioqrafik yazı
üçün Markeri ve 008 sahəni [3] (şek.46-47) müeyyənləşdirilir. Bundan sonra yazı redaktoru formasının cedvel şekilli
sahesinde (şek.45) biblioqrafik yazınm tesvir elementlerini
daxil olunur.
üçün

Şek.46.

1 Verilənlər bazasmı.
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üçün KÄTALOQ menyusunun Yazını yadda saxlamaq (CoxpaHHTb 3anncH) emrini yerine yetirmek lazımdır.
ISTİFADƏÇt (nojib30BaTejiH) menyusu müvafıq olaraq standart istifadeçi rejiminin müeyyen olunmasını, istifadəçinin qeydiyyatını (yeni sistemden istifade etme icazesini),
sistemde adminstrator rejimini müeyyen etmeye imkan verir.

2.2 KİTAB VERİLtŞİ

Şək. 47.
Pencərenin üzərinde yuxan ve aşağı ox olan düymelerini
sıxmaqla müvafiq olaraq cari saheden evvelki ve sonrakı sahelere keçid temin olunur. Üfiqi istiqamətdə düzülmüş digər
düymeler müvafiq olaraq, cari sahəni qeyd etmeye, qeyd
olunmuş sahəni cari sahedən sonra daxil etmeyə, cari saheye
informasiyanı uyğun Soraq (CnpaBO HH H K ) pencəresinden daxil etmeye, «uzun'» saheleri redakte etmeye2, cari sahenin
teyinatı haqqında melumat almağa imkan yaradır.
Yeni (HoBaa) düymesi yeni yazının daxil olunmasını,
Surətin almması (KonHa) düymesi cari sahenin suretinin
mübadile buferinde saxlanılmasmı, Tam mətn (IlojiHbiH
t c k c t ) düymesi ise 856 $u sahəsində ünvanı gösterilmiş elektron sənedle tanış olmağa imkan verir. Nüsxələnmə (/JyöjıerHOCTfa) düymesi ise bazada yazımn neçe nüsxə olmasını yoxlayır. Binokl şəkilli düymə ise yazınm 856 $u sahesine senedin tam metninin ünvanını menimsetmeye imkan verir. Eyni
qayda ile sənəddə mövcud biblioqrafik yazılan redakte etmek
olar. Yaradılmış ve redakte olunmuş sənədi yadda saxlamaq
1 Çox simvollu sahə göstericilərine
2 Bu zaman müvafıq pəncərə açılır.

Oxucuya kitab verilişinin qeydiyyatını aparmaq üçün
ilk növbede oxucu haqqında informasiya OXUCULAR (H h TaTejiH) kataloqunda saxlanılmalııdır.
Oxuculara kitab verilişinin qeydiyyatı ştrix-kod üzre
apanlır (923$b - Kitablann kodu ve 863$t Nüsxənin kodu)
[3, 6]. Bundan sonra KATALOQ (KaTajıor) menyusundan
Kitab verilişi (Vıdaça kniq) emri yerine yetirilmelidir. Açılmış pencerede (şek.48) Oxucu haqqında infonııasiya (H h4 >opMacH5i o HHTaTejıe) bölmesine oxucunun ştrix kodu daxil
edilir. KİTABI ALMAQ (npHHATb KHHry) ve ya KİTABI
VERMƏK (BbwaTb K H H iy) sahelerine daxil edilmiş kitabın
ştrix kodunun parametrleri kitabxanadan kitablann alınmasından ve ya qaytanlmasmdan asılıdır. Vermək (BbiaaTb) və ya
AJmaq (FIpHHOTb) düymelerinin kömeyile reestrde' oxucuya
verilmiş kitabı qeyde almaq ve oradan silmek olar. Verilmiş
kitablar (BbwaHHbie khh™) penceresinde oxucuya verilmiş
kitablann siyahısı eks olunur.

1 Reestr kitablann qeydiyyat cədvəlidir.
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stərmək lazımdır. Sonra Almaq (IIpHHHTb) düyməsini sıxılmaq lazımdır. Parametrler düzgün olmadıqda, sistem bu
barədə məlumat verir. Əgər kod tapılmışdırsa, onda Verilən kitablar penceresinde 674359 nömrəli kitab eks olunacaqdır ve o, reestrden silinecəkdir.

2.3. INTERNET VASlTƏSlLƏ ELEKTRON KATALOQDAN ISTlFADƏ
«BHBJIHOTEKA 5.0» Avtomatlaşmış İnformasiya
İdarəetmə Sistemi INTERNET vasitesile uzaq mesafedən

Şek.48.
KİTABLAR ( K h h f h ) ve OXUCULAR (M HTaTejın)
kataloqunda qaytanlan kitablann qeydə alınması funksiyalan
eynidir. Tekce KİTABLAR kataloqunda qaytanlan kitab,
OXUCU kataloqunda isə kitabı qaytaran oxucu qeydə almır.
Məselen, oxucu 674359 kodlu nüsxeli kitabı qaytarmaq isteyirsə, bunun üçün qeyde alma KlTABLAR kataloqunda aşağıdakı qayda ile apanlacaqdır:
1. KlTABLAR kataloqu seçilir;
2. Axtarış funksiyasımn kömeyi ile qaytanlan kitab haqqmda
informasiya KlTABLAR kataloqundan tapılır;
3. OXUCUYA KlTAB V E R lL tŞ l (Bbmana KHHr HHTaTejiio ) forması açılır;
4. Kitabın qaytanlması burada qeyde alınır. Bunun üçün formada oxucunun və qaytanlan kitabın parametrlərini gö-

istifadeçiye kitabxanamn elektron kataloqundan istifade etmeyə imkan verir. Bunun üçün istifadeçi
http://www.msu.su/lib2000.htm] ünvanlı Web-sehifeye müraciət etmeli ve axtardığı edəbiyyatın müəllifini, admı ve ya
açar sözləri axtanş sahesine daxil edib Axtanş ( I I ohck )
düymesini sıxmalıdır (şek.49).

Şek.49.
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3. AVTOMATLAŞMIŞ İNFORMASİYA İDARƏETMƏ SlSTEM İ "KİTABXANA 1.1”
«KİTABXANA 1.1» Avtomatlaşdınlmış İnformasiya
İdarəetmə Sistemi Bakı Dövlet Universitetinin «Kitabxanalann
kompüterleşdirilmesi» ETL-sında, Azerbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin teşekkül tapmasında evezsiz xidmetləri olan.
Beynəbcalq İnformasiyalaşma Akademiyasınm həqiqi üzvü!
em ekdar medeniyyət işçisi, professor Abuzer Xelefovun rehberliyi altmda yaradılmışdır ve BDU-nun Elmi kitabxanasmda
uğurla tetbiq olunur. Sistemin esas xüsusiyyətleri aşağıdakılardır:
□ Sistem qeyri mehdud sayda istifadeçisi olan ixtiyari tip lokal kompüter şəbəkələrinde işleye bilir.
□ Sistem respublikamızda qüw edə olan biblioqrafik TOCT
7.1-84 format [7] əsasında işleyir.
□ Sistemdə əsas kitabxana prosesleri, o cümleden sistemleşmə, kataloqlaşma, abonent xidmətinin avtomatlaşdınlm ış işçi yerləri nəzerdə tutulmuşdur. Sistem qeyrimehdud sayda verilənler bazası yaratmaq və istifadə etmek
qabiliyyətinə malikdir.
□ Sistem oxucu sorğusunun tez formalaşması üçün müxtelif
rubrikalann avtomatik yaradılmasını temin edir.
□ Sistem sadə, rahat, qrafiki istifadeçi interfeysine malik
olub, sehvsiz informasiyasımn daxil olmasım təmin edən
xidmet vasitəlerine malikdir. Həmçinin sistem konkret kitabxana üçün asan adaptasiya oluna bilər ve "açıq" texnologiya esasmda yaradılmışdır.
Qeyd edek ki, «KİTABXANA 1.1» Avtomatlaşdınlmış İnformasiya İdareetmə Sistemi Azerbaycanda kitabxanalann avtomatlaşması sahesinde yaradılan ve tetbiq olunan ilk
sistemdir. Sistem 17 min adda azərbaycan dilinde neşr olunmuş BDU-nun elmi kitabxanasında saxlanılan kitablar haqqmda oxuculara melumat verməye imkan verir. Lakin sistemin
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biblioqrafik informasiya bazası TOCT 7.1-84 formatı esasında
yaradıldığmdan ve TOCT 7.1-84 formatı beynəkalq mübadilə
formatı olmadığından bu zengin biblioqrafik informasiya bazasmı mübadile etmek bugünki halda mümkün deyil. Artıq qeyd
olunan laboratoriyada Azerbaycanda ilk dəfə və sistemli olaraq beynəlxalq Unimarc formatı esasında yeni milli format
Azmarc üzərinde işler gedir. Bu format yaradıldıqdan sonra
Azerbaycanın biblioqrafik informasiya ehtiyatlan mübadile
edilə bilecək. Bu ise kitabxanalanmıza müeyyən maliyyə
menbəyinin celb olunmasına sebəb olacaqdır.
Sistem diger Windows elavəleri kimi Baş menyunun'
Proqramlar (IlporpaMMbi) bölmesinin eyni adlı əmrini «Kitabxana 1.1.» yerine yetirməklə ve ya kursoru tşçi stolun üzərinde yerleşən müvafiq proqram yarlığının üzerine
qoyub siçanın sol düyməsini iki dəfe sıxmaqla yüklenir. Bu
zaman açılan əsas proqram pencərəsi istifadəçiye avtomatlaş-

Şek.50.

Kataloqlaşdırma düymesini sıxdıqda kitabxana katoloqlaşdıncısının funksiyasmı avtomatlaşdıran «KATALOQ1 Başla (IlycK) düymesini sıxmaqla açılan menyu
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LAŞDIRMA» Avtomatlaşdınlmış İşçi Yerinin pəncərəsi açılır ki, bu biblioqrafik tesvirin elektron kataloqa daxil olunması,
redaktesini temin edir. Elektron kataloq her bir kitabxana sisteminin əsasını təşkil etdiyine göre onun e'tibarlı suretde qorunması heyata keçirilmelidir. Bu meqsedle «KİTABXANA
1.1» sisteminin «KATALOQLAŞDIRMA» Avtomatlaşdınlmış İşçi Yerinindən yalmz xüsusi parolu bilen müvafiq kitabxana emekdaşının istifadesi nezerdə tutulmuşdur. Bu Avtomatlaşdırılmış İşçi Yeri təkcə biblioqrafik informasiyamn
daxil olunmasını deyil, edebiyyat axtanşını ve tesvirinin avtomatlaşdırmasma xidmet eden müxtelif rubrikalann (meselən,
Mövzu, Neşr yeri və s.) avtomatik yaradılmasını temin edir.
Növbeti Elektron kataloq düymesini sıxdıqda .elektron kataloqun istifadeçiləri üçün Elektron kataloq Avtomatlaşdınlmış
İşçi Yeri açılır ki, bu zaman edebiyyat axtanşı Əlifba kataloqu və Sistemli kataloq düymeleri vasitesilə yerine yetirilir.
Bu düymelerle iş aşağıdakı qaydada apanlır:
ƏLİFBA KATALOQUİLƏİŞ
Bunun üçün
1. Açılmış proqram pencəresinde (şek.51) Əlifba kataloqu
düymesini sıxmaq;
2. Növbeti pencerədə (şek.52) Müəllif, Birinci həmmüəllif,
Ikinci həmmiiəllif və ya Kitabın adı düymələrindən birini
sıxmaq;
3. Əlifba siyahısından müvafiq herfi sıxmaq;
4. Axtanş düymesini sıxmaq lazımdır.
Meselən, bize hörmetli professorumuz Abel Meherrəmovun kitabxanada olan tek müellifli kitablan haqqında informasiya lazımdır. Bu məqsədlə Əlifba kataloquna müraciət
edek. Açılmış penceredə müellif düyməsini ve elifba siyahısından "M" herfli ve AxTapbmı düymenisi sıxaq. Sorğunun
neticesi olaraq "M" herfi ile başlayan bütün müelliflerin ki-

77

tabxanada olan kitablannın siyahısı cədvel şeklinde eks olunacaqdır (şək.53). Asanlıqla cədveldən Abel Məhərrəmovun
kitabxanada olan bütün kitablanmn siyahısına baxa bilerik.

Şek.51

Şek.52.
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Şək.53.
SİSTEMLİ KA TALOQ İLƏ İŞ
Sistemli kataloqla işe başlamazdan evvel oxucu öz maraq dairesini müeyyənleşdirmeli və informasiyanı bu maraq
dairesində axtarmalıdır. Bundan sonra
1. Açılmış proqram penceresinde (şek.51) Sistemli kataloq
düyməsini sıxmaq;
2. Növbəti pəncerədə (şək.54) © ve O düymelerini sıxmaqla
hesab etdiyiniz axtanş ünsürlərini müvafiq biblioqrafik tesvir
sahəlerinde qeyd etmək;
3. AxTaptnn düyməsini sıxmaq lazımdır.

Nəticeler cədvel şeklinde ekranda eks olunacaqdır.
Məsələn, bize BDU-nun Elmi kitabxanasmınl995-ci
ilde fizikaya aid hansı ədebiyyatlann almması maraqlandınr.
Bunun üçün Sistemli kataloqun Ilpe^MeT sahəsində fizika
sözünü, H ji sahesinde ise 1995 yazıb, hemin sahəlerin sol
küncünde yerleşen b ə 1 variantmı seçmək lazımdır. Bundan
sonra AxTapbim düyməsi sıxılmalıdır. Netice şekildə göstərildiyi kimi cədvel formasmda əks olunacaqdır (şək.55).

Şek.55.
Oxucu axtanb tapdığı edebıyyatı qeyd edib Sifariş
menyusunun eyni adlı emrini yerine yetirməklə hemin kitablan sifariş vere biler.

Oxuculara xidmət düyməsini sıxdıqda kitab verilişi
ilə məşğul olan kitabxana əmekdaşınm avtomatlaşmış işçi yeri
1 Bu zaman

bə

işarəsinin qarşısında © işarəsi olacaqdır.
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açılır. Avtomatlaşmış işçi yerinin işçi interfeysi oxucu sifarişlerine baxışı, kitab verilişinin qeydiyyatmı, edebiyyatm qaytanlmasımn uçotunu ve oxucu sorğusunun statistikasmı aparmağı təmin edir (şək.56).
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Şek.56.
Pencerenin Oxyqy axT apunıw düymesini sıxmaqla oxucuda
olan kitablann, Əjmə o jıa H K H T a6jıap düymesini sıxdıqda ise
«borclu olan» oxucularm siyahısma baxmaq olar (şek.57).
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«Kitabxana 1.1» avtomatlaşmış informasiyanm idareetme sisteminin e’tibarlı qorunması meqsədile aşağıdakı tedbirlər
görülmüşdür:
♦ İcazəsiz istifadənin qarşısmm almması;
♦ Sistemin fealiyyetinde meydana çıxan problemlər haqqmda müntezem melumat verilmesi
♦ İnformasiya bazasmdan atributlu istifadə hüququ ile behrəlenmə;
♦ Qorunan informasiyanm heç zaman şebekə daxilinde oxunan formada olmamasmı, şəbekeyə müraciet reqistrasiya
olunmasım ve istifade hüququnun pozulması və daxilolma
cəhdleri protokollaşmasınm tə’mini;
♦ Verilənler bazasmm bütövlüyünün ve originallığmın təyin
edilmə imkanlannm olmasını nezərde tutur.
Sistemə sanksiyalaşdınlmamış müraciət ve müracietin
ünvanı fikse olunur. Bele müraciet olduqda bu ve ya diger
yolla sistemin proqram teminatınm suretinin köçürülmesine
cəhd olduqda, hemin şexsə xeberdarlıq informasiyası gönderərək kompüterin iş prosesini dayandınr. Əgər bu cəhd 3 defedən artıq təkrar olunarsa, xüsusi rezident proqram hemin
şexse müeyyen zerer vura biler.
Sistemin tam işlemesi üçün lazım olan proqram ve aparat teminatmın diaqnostikası heyata keçirilir. Bu ise sistemin
fəaliyyetinde meydana çıxan problemler haqqında sistem adminstratorunun me’lumat almasma imkan yaradır.
Sistemde informasiya bazasınm bütövlüyünü ve originallığım te'ym etmek üçün periodik olaraq informasiya
bazasının ehtiyat sureti ile müqayiseli analiz apanlır.
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