
 

  Rfid Tays ـ

یك حبفظِ ثسیبر كن حدن است كِ ثدبی ثبركذ اس آى 

استفبدُ هی ضَدٍ ثِ غَرت ثزچست رٍی كتبة 

چسجبًذُ هی ضَد. ٍ ثَسیلِ آًْب هی تَاى ٍرٍد ٍ 

خزٍخكتبثْب را ثػَرت هكبًیشُ كٌتزل كزد ایي حبفظِ 

در ثبسگطت كتبة ثػَرت هكبًیشُ دركبهپیَتز ثجت هی 

  .گزدد

  Detection System ـ درگبُ تطخیع دٌّذُ

ایي سیستن ثِ سیجبیی طزاحی ضذُ ٍ قبثلیت تغییز اًذاسُ 

دارد ٍدارای یك حسگز كٌتزل است كِ در قسوت 

ٍرٍدی ٍ خزٍخی ًػت هی گزدد تب اس خزٍج كتبثْبثِ 

غَرت غیزقبًًَی خلَگیزی كٌذ. حسگز ثَسیلِ ًزم افشار 

كٌتزل ضَد ٍ قبثلیت تعزیفػذای خبظ ثِ عٌَاى ّطذار 

را دارد. ایي سیستن در هذلْبی هختلف ثب اضكبل ٍ اًذاسُ 

ٍ  ۰۰۳۳ّبیوختلف عزضِ هی ضَد. كِ هی تَاى هذل )

  .( را ًبم ثزد۰۰۳۳

  Self Cheek ۰M ـ سیستن

ایي سیستن ثِ هزاخعِ كٌٌذُ ایي اخبسُ را هی دّـذ تـب     

خَدضبًكتبثْبی هَردًظزضبى را در كتبثخبًـِ ثـیـبثـٌـذ        

استفبدُ اس ایي دستگبُ ثسیبر آسبى است ٍقبثلیت گشارش 

  .گیزی گًَبگًَی دارد

  Smart Check ـ سیستن

ایي دستگبُ ثِ غَرت اتَهبتیك هَارد اهبًت گزفتِ ضذُ را پس 

  .هیگیزددارای غفحِ ًوبیص لوسی است

 ـ دستگبُ دیدیتبل كتبثخبًِ

ایي دستگبُ كِ دارای طزاحی سیجب است ثزای هذیزیت هدوَعِ 

كتبثْبٍ خَاًذى كبرتْب ٍ خستدَ ٍ پیذا كزدى كتبثْب اس داخـ     

گـزم     ۰۳۳قفسِ ّب )پیح كتبة( استفبدُ هیطَد. ٍسى دستگبُ    

  .است ٍ ثَسیلِ آى كبرّبی كتبثخبًِ سزعت هی یبثذ

  (ـ دستگبُ سَرتز)هزتت كٌٌذُ َّضوٌذ

ایي دستگبُ ثػَرت هَدالر)قبثلیت سزّن ثٌذی كزدى( تـْـیـِ      

هی ضَد تبدرّز خبیی قبث  ًػت ثبضذ. ثَسیلِ ایي دسـتـگـبُ       

 ۰۳۳ایي دستگـبُ     .كتبثْب ثزاسبس ثبركذضبى هزتت هی ضًَذ

كتبة را هزتت هی كٌذ ٍ دارای ّطذار دٌّذُ ثزای هـحـفـظـِ     

  .ّبی پز ضذّبست

  Media Checkـ دستگبُ كٌتزل اقالم

ٍ كتبة را كـٌـتـزل         CD ایي دستگبُ هی تَاًذ فیلن ٍیذیَ ٍ

  .كٌذ

هی تَاى ثذٍى خبرج كزدى اقالم اس قبة آًْب را ٍارد دسـتـگـبُ      

  .ًوَدتب اس اغ  ثَدى هَرد ثزگطتی اطویٌبى حبغ  كٌین

  Book Check ـ دستگبُ حسبس كٌٌذُ ٍ غیز حسبس كٌٌذُ

ایي دستگبُ تَاًبیی حسبس ٍ غیز حسبس كزدى كتـبة را ثـب       

تَخِ ثْودبس ٍ غیزهدبس ثَدى خزٍج آى دارد تٌْـب ثـب عـجـَر         

  .كتبة اس رٍی دستگبُ ایي كبر اًدبهوی ضَد

ثب دستگبّْبی تَضیح دادُ ضذ در ثبال هی تَاى یك كتبثخـبًـِ   

داضتِ ثبضین ٍ ثِ كوك ایي دستگبّْب كتبثخبًِ را    ۰۲ثزایقزى 

 هكبًیشُ ًوَد ٍ ثِ كبرّبسزعت ثخطیذ
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در هَسسبت كَچك تز هعوـَال  ثـزای هسـب ـ          

اهٌیتی ٍ حفبظتی یك هسئَلذر ًظز گزفتِ هـی    

ضَد، در حبلی كِ درهَسسبت ثشرگ تز هعـوـَال    

كبركٌبى هتخػع اهٌیتـیـدـذای اس هـبهـَراى          

  .حفبظتی ٍخَد دارًذ

در ّز غَرت هسئلِ اهٌیت در كتبثخـبًـِ ّـبی      

هختلف هتفبٍت خَاّذثَد. ًـَ  كـتـبثـخـبًـِ،            

سبختوبى ٍ تدْیشات، هٌبثـ  هـَخـَد، تـعـذاد          

كبرهٌذاى ٍ ثَدخِ اختػبغیبفـتـِ ثـِ هسـب ـ           

اهٌیتی در ثزًبهِ ریشی ّبی هـذیـزاى در ایـي          

سهیٌِ دخی  ّستٌذ در ٍاقعْیچ دٍ كتبثخبًِ ای   

  .ًیبسّبی اهٌیتی یكسبى ًذارًذ

 سیستن ّبی اهٌیت ىز كتبثخبًِ ّب

ٍ هـٌـبثـ  اس         كٌتزل ٍرٍد ٍ خزٍج هزاخعبى (۲

  :كتبثخبًِ

ًحَُ ایي كٌتزل ثب تَخِ ثِ ضزایط ٍ اهكبًبت ّـز  

كتبثخبًِ هتفبٍتبست. اهب ثطَر طجیعی كتبثخبًِ ّب  

        ِ اس ًظبم ّبی آضكبرسبسی خَدكـبر كـتـبثـخـبًـ

(Library Detection System)     ُاسـتـفـبد

هی كٌٌذ. ایي ًظبم ّب درهقبث  درّبی خـزٍخـی    

تعجیِ هی ضًَذكِ هزاخعبى ًبگشیز اس هیبى آًـْـب   

عجَر هی كٌٌذ ٍ ثب كوك اهَاج یب فزكبًس ّبیـی  

كِ اسدستگبُ سبط  هی ضَد ٍ ثز چسـت ّـبی       

حسبس هَخَد در هٌبث ، هطخع هی كٌذ كِ آیب 

هذركْوزاّوزاخعِ كٌٌذُ، درهیش اهبًت ثجت ضذُ 

است یب خیز. ّـن اكـٌـَى اًـَا  هـخـتـلـف                  

سیستوبهٌیتی ثب عولكزد ّبی هتـفـبٍت ٍخـَد      

دارد. سیستن ّبیی ثزای كٌتزل ٍضعیت عضَیت،  

ّز كتبثخبًِ ای ثب تَخِ ثِ اّذاف ٍ سیـبسـت   

ّب ٍ ضزایط ٍ اهكبًبت خَد ًیبسّبی اهٌیـتـی   

خبظ دارد السم است هذیزاى كتبثخبًِ ّب ثـب    

ّوكبری سبیز كبركٌبى ّوِ هَارد اهٌیتی اس   

خولِ اهٌیت هدوَعِ ّب ٍ اهٌیت ضجكِ ّبی 

كتبثخبًِ ٍ ّوچٌیي اهٌیـت رٍاًـی راهـَرد        

تَخِ قزار دٌّذ ٍ در ایي سهیٌِ آهَسضـْـبی   

السم ٍ ضزٍری ثِ ّوِ كبرهٌذاى دادُ ضَد ٍ   

هزاخعبى را ًیش ثب هقزرات اهٌیتی ّز قسوـت  

 .اس كتبثخبًِ آضٌب ًوبیٌذ

گزٍّی اس هذیزاى، اهٌیت را سیز گزٍُ ثزًـبهـِ   

ّبی حَادث غیزهتزقجِ ٍ ادارُ هدوَعِ هـی    

داًٌذ ٍ گزٍُ دیگز خلَگیزی اس دسدی را یـك  

عٌػز هدشا اسثزًبهِ ّبی دیگز ثِ حسبة هـی  

آٍرًذ. گزٍّی ًیش فقط دسدی ٍ داًص ستیشی  

را یك خطبهٌیتی ثِ حسبة هـی آٍرًـذ ٍ         

آسیت ّبیی دیگز اس ایي دست را كٌـبر هـی     

 .گذارًذ

فقذاى ضفبفیـت در تـعـزیـف اهـٌـیـت ٍ                

تدشیْوَضَعبت اهٌیتی ًِ حفبظتـوـَثـز را      

تسْی  هی كٌذ ٍ ًِ ثزًبهِ ّبی اهٌیتی را در 

كتبثخبًِ، حفبظت ٍ اهٌیت ضجبّتْبی سیـبدی  

دارًذ. ثزای تبهیي ثیطتزیي هـحـبفـظـت اس          

هدوَعِ ّب ٍ ثب تَخِ ثِ هسب لی هثـلـذسدی،   

داًص ستیشی، آسیت ّبی هحیطی، حـَادث  

پیص ثیٌی ًطذُ ّز دٍ ثزًبهِ فَق ثبیذهٌظَر 

  گزدًذ

اهبًتخَدكبر،هٌبث ، سیبِّ ثزداری ٍ ًظبیز آًـْـب   

كِ در ثخص ّبی ثـعـذی ثـِ تـَضـیـح ّـز              

  .كذاهخَاّین پزداخت

 ۰۲سیستن اهٌیتی ثزای كتبثخبًِ ّب درقزى 

سیستن كٌتزل هذیزیت هَاد یك راّكبر  ▪

اغلی ثزای استفبدّذركتبثخبًِ ّبی خذیذ است. 

، CDدر توبم دًیب هیلیًَْب كتبة، كبست، 

تَسط ًظبم ّبیكٌتزل هحبفظت هی ضًَذ. 

اس داخ  كیف ٍ  [ Tittle]Tape چست ّبی

ثذى اًسبى قبث  ردیبثیبست. قبثلیت اهٌیتی ّز 

چست را هی تَاى فعبل یب غیز فعبل كزد. ایي 

ثزچست ّب ثزچسجْبی اهٌیتی ّستٌذ كِ ثِ 

ٍسیلِ آى هی تَاى اس خزٍج غیزقبًًَی كتبثْب 

خلَگیزی كزد ٍدر سهبى خزٍج كتبة ثػَرت 

قبًًَی قبثلیت اهٌیتی ایي ثزچست ّب غیز فعبل 

  .هی ضَد تبهزاخعِ كٌٌذُ ثِ راحتی عجَر كٌذ
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