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سامانه چت مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی
سامانه گفتگوی زنده اینترنتی ( چت ) کتابخانه در تاریخ هفده شهریور  39بهه هتهت مهدیریت ایهک مرکه
ومساعدت و پشتیبانی فنی مرک فناوری اطالعات وارتباطات دانشگاه راه اندازی وفعالیت خهود را غاهاز نتهود
درحال حاضرنرم اف ارمورداستفاده درارتباط هت مان یاچت از نوع کد منبع باز به نهام Mibew Messenger

می باشد که نسخه فارسی غن ازسایت مربوطه باهتیک نام ( )https://mibew.org/گرفته شده است از ایک
پس کاربران می توانندهرروز کاری به مدت  2ساعت با کتابدار متخصص در بخش مرجع ازطریق ایک سامانه
و سایت کتابخانه ارتباط هت مان داشته باشند و پرسش های خود رادررابطه با بخش های گوناگون کتابخانه
مطرح نتایند ومتقابالرهنتودهای الزم را ازسوی کتابدار راهنتا دریافت نتایند هتچنهیک در صهورت تتها
درایر وقت مقرر پیام های کاربران در پست الکترونیکی بخش ذخیره می گردد (ارتباط ناهت مان) وکتابدار
مسئول درکوتاه تریک زمان ایک پیام هارابررسی و پاسخ مناسب را ارسال می نتاید
امکانات و قسمت های گوناگون سامانه چت
صفحه رابط سامانه چت وامکانات غن متشکل از 3زیرمجتوعه فعال دردو بخش کلی طراحی و قابل دسترسی
است:
الف فهرست اصلی شامل:
 صفحه پا سخ گویی به چت و لیست کاربران درحال انتظار -جستجو براسا

نام کاربریاعبارت خاص

 گ ارش غماری صفحه مسدوسازی م احتان کاریب امکانات مدیر
 ایجاد پیا م های غماده و ارسال غن در هنگام چت برای تسریع درپاسخ گویی مشاهده پیام های ناهت مان و ارسالی درایروقت مقررکه درپست الکترونیکی بخش ذخیره می شودایک نوشتار به معرفی امکانات  ،شتایل ها و قستت های گوناگون ایک نرم اف ار می پردازد و ازغنجا که تهیهه
گ ارش های غماری به لحاظ برنامه ری ی ،رفع مشکالت و کتبودها وبهازخورد فعالیهت ههای کتابخانهه حها
اهتیت می باشد ،می ان توانتندی و امکانات غن درایک رابطه مورد تاکید می گیرد:
 امکان گ ارش گیری غماری تنها برپایه سال وماه میالدی1

 عدم امکان گ ارش گیری ترکیبی درقستت غمار( مانند استفاده از عتلگرهای بهولی ماهال :ترکیهبسال وماه مورد نظر "و" کلید واژه)
 -عدم امکان جستجوی ترکیبی در قستت گ ارشات چت ( استفاده از عتلگرها درجستجو)

گام به گام با نرم افزارچت وامکانات آن

صفحه اصلی :درصفحه اصلی تتام قستت های مربوطه از طریق "فهرست اصلی "و "مدیر" ونی از متک
صفحه فعال و قابل دسترسی است
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فهرست کاربران در«انتظار چت»که با کلیک برروی نام کاربر "صفحه پاسخ گویی" دردستر

صفحه پاسخ گویی و مشاهده پیام های کاربر وکتابدار
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قرار می گیرد

1

صفحه " پاسخ به چت" از سه قستت تشکیل شده است  :مشاهده پیام های کاربروکتابدار ،قستت تایپ

پیام ونی "انتخاب پاسخ "های غماده و"ارسال" آن به کاربردرصورت ل وم

 1-1انتخاب "پاسخ" غماده
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1-2

انتخاب "پاسخ " غماده و" ارسال" غن متناسب با سوال کاربراز بیک پیام هایی که به منظور تسریع

درپاسخ گویی تهیه ودرقستت مربوطه ذخیره واضافه شده است

 2جستجودرچت برای بازیابی یک کاربرمشخص یایک عبارت خاص
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 2-1باجستجوی کاربر یا عبارت خاص در قستت فوق  ،فهرست " گ ارشات چت " دردستر

قرارمی گیرد

هتچنیک در نوار پاییک تعداد صفحات ،تعدادکاربر ایک صفحه از کل غمار ( درهرصفحه  11مورد) مشخص
شده است که با کلیک برروی هر شتاره صفحه درزیرقابل مرور می باشد

 2-2با کلیک برروی هرمورد ازفهرست می توان " گ ارش چت" غن را مشاهده نتود
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 3غمارگیری برپایه تاریخ میالدی که درغن غمار« موضوعات»  « ،پیام اپراتور» « ،پیام کاربر» و« پیام
کتابدار» مشخص می شود

 . 4دراینجا می توان بازدید کننده های م احم را مسدود کرد
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5

ایک صفحه « فهرست» افراد مسدود شده رانشان می دهد با کلیک روی " اف ودن غدر " می توان

کاربران دیگری را به ایک فهرست اضافه نتود

 6درایک قستت می توان پیام های متداول (پیام غمهاده) رااضهافه نتهود تها در صهورت له وم کتابداربتوانهد
درصفحه چت پیام غماده مناسب را انتخاب و برای کاربرارسال نتاید که درهرچت نیازبه تایپ مجددغن
نباشد هتچنیک باکلیک برروی " ویرایش" یا" حذف " پیام های قبلی نی قابل ویرایش یها حهذف مهی
باشد
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 1- 6با انتخاب بخش خاص ازنوار باال پیام های مربوط به غن را می توان درهتان گروه ذخیره نتود

 6-2پیام جدید (ایجاد پیام غماده) درایک صفحه برای بخش خاص یا تتام متصدیان درج وذخیره می شود
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 6-9اگر« پیام های غماده » بعنوان بخش یاقستت خاص ذخیره شده باشد ،با انتخاب بخش مربوطه ازنوار
باالتتام پیا م های غن برای ویرایش یا حذف ظاهرمی شود

 .7دراینجا فهرست ( اعالن ها) پیام هایی را که در ایروقت مقررارسال می گردند ،می توان مالحظه نتود
با کلیک برروی هریک متک غن نی در دستر

قرار می گیرد ایک پیام ها درپست الکترونیکی بخش مرجع

ذخیره و توسط کتابدارپاسخ داده می شوند
بخش مرجع مرکزاطالع رسانی وکتابخانه مرکزی -محمود صدیقی
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