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ანოტაცია - სტატიის მიზანს წარმოადგენს
ბიბლიოთეკების მუშაობის ნაწილობრივი ან სრული
ავტომატიზაციის სახითხების განხილვა, კართოთეკების
შექმნა, ინფორმაციის საგნობრივი ძიების შესრულება
აბონენტთა მოთხოვნების მიხედვით. ელექტრონული
ცნობარების შედგენა. ბიბლიოთეკიდან გატანილი და
დაბრუნებული წიგნების სრული კონტროლი.
საბოლოოდ, პროგრამული პროდუქტის
,,ელექტრონული ბიბლიოთეკა’’- მონაცემთა ბაზის
შექმნა.

საკვანძო სიტყვები – მონაცემთა ბაზა,
ელექტრონული ბიბლიოთეკა, მართვის
ინტერვეისი.

შესავალი

XXI საუკუნის დასაწყისიდან მოხდა
ინდუსტრიული საზოგადოებიდან ინფორ-მაციულ
საზოგადოებაზე გადასვლა. რომელიც სულ უფრო
ფართოდ იყენებს კომპიუტერიზებულ შრომის
იარაღს და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს.

ასეთ საზოგადოებაში ინფორმაცია ადამიანის
მოღვაწეობის ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქტია,
შესაბამისად ბიბლიოთეკებს თავიანთი
საინფორმაციო პოტენციალით საინფორმაციო
ინდუსტრიის განვითარების პროცესში შეუძლიათ
შესვლა. ბიბლიოთეკაში არსებული ფონდების
გაახლება, ახალი პროდუქციის შექმნა, აბონენტთა
მომსახურეობის ახალი ფორმების დანერგვა.
ყველაფერი ამის მიღწევა შეიძლება, თუკი
ბიბლიოთეკები შეასრულებენ მის შიგა
პროცესების სრულ ან ნაწილობრივ
ავტომატიზაციას.

თანამედროვე პირობებში ბიბლიოთეკებს
უჭირთ ძირითადი ფუნქციების შესრულება: ახალი
ფონდების შექმნა, ბიბლიოგრაფიული და
სააბონენტო მომსახურეობა. ყოველივე
აღნიშნულის მოგვარება შესაძლებელია
ბიბლიოთეკებში კომპიუტერული ტექნოლო-

გიების დანერგვით და იქ მიმდინარე პროცესების
ავტომატიზებით.

აქ უნდა განვასხვავოთ მცირე, საშუალო და
დიდი მოცულობის ბიბლიოთეკების მუშაობის
თავისებურებები: ერთ-ერთი საკითხია
ინფორმაციის მოძიების სიჩქარის ამაღლება.
მცირე ფონდის მქონე ბიბლიოთეკებში
ინფორმაციის ხელით ძებნა არ საჭიროებს დიდ
დროს, ხოლო საშუალო და დიდი მოცულობის
ბიბლიოთეკებში ეს პროცესი გართულებულია.
ამას გარდა მნიშვნელოვანია შემდეგი
შესაძლებლობები:

1.მონაცემთა ერთჯერადი შეტანა და მათი
მრავალმიზნობრივი გამოყენება დოკუმენტების
მოსაძებნად.

2.მონაცემთა განსხვავებული ნიშნებითა და
თვისებებით ძებნა.

3.სხვა ბიბლიოთეკების კატალოგებში ძებნა
ინტერნეტით.

4.ყველა პროცესის (აბონენტთა მომსახურე-
ობის ჩათვლით) ავტომატიზებული მართვა.

5.საბიბლიოთეკო კატალოგების არქივაცია და
საიმედო შენახვა.

6.ახალი და ძველი ფონდების დამუშავება და
შენახვა.

რეალურად ეს ნიშნავს ბიბლიოთეკების
მთელი ფონდის ავტომატიზებულ დამუშავებას.
თანამშრომლების გამონთავისუფლებას
კართოტეკის შექმნის, შეკვეთების საღრიცხვო
დოკუმენტების მომზადების მძიმე შრომისაგან;
წიგნების მონაცემთა ბაზის შექმნას; თემატური
არქივების შექმნისა და კოპირების ოპერაციების
განხორციელებას.

მონაცემთა ავტომატიზებული დამუშავების
მეშვეობით შეიძლება ინფორმაციის საგნობრივი
ძიების შესრულება აბონენტთა მოთხოვნების
მიხედვით; პერიოდული და საინფორმაციო
გამოცემების მონაცემთა ბაზის მომსახურეობა;
ელექტრონული ცნობარების შექმნა; ძებნის
სხვადასხვა ვარიანტების უზრუნველყოფა;



გაცემული წიგნების კონტროლი; აბონენტთა და
მათი ფორმულიარების აღრიცხვა; გატანილი

წიგნების დაბრუნების ვადის კონტროლი;

ბიბლიოთეკაში დროის მიმდინარე მომენტში
ნებისმიერი წიგნის რაოდენობის ზუსტი ცოდნა;
ასევე ბიბლიოთეკის აბონენტთა გასვლა ჩვენი

ქვეყნის და მსოფლიო ბიბლიოთეკათა
საინფორმაციო სივრცეში.

ა ბ
ნახ.1 მონაცემთა ბაზის შექმნა

„ელექტრონული ბიბლიოთეკა“-მონაცემთა
ბაზის შექმნა

ჩამოთვლილი ამოცანების გადაწყვეტის
მიზნით ჩამოყალიბდა და ანალიზი გაუკეთდა
საგნობრივ არეს-ელექტრონული ბიბლიოთეკა.
ჩატარდა პრაქტიკული კვლევები მრავალ
მონაცემთა ბაზებზე [1]-[6] და გაკეთდა
საინტერესო დასკვნა მასზე, რომ თუ მონაცემთა
ბაზის მოცულობა არ აჭარბებს 2გგბ, მაშინ
რეკომენდირებულია MS ACCESS–ში მონაცემთა
ბაზის შექმნა. ხოლო თუ ბაზის მოცულობა მეტია ამ
ციფრზე, მაშინ უნდა გამოვიყენოთ SQL სერვერი ან
სხვა მსგავსი პროგრამები.

შექმნილი იქნა Ms Access-ში და SQL სერვერზე
მონაცემთა ბაზა ,,ელექტრონული ბიბლიოთეკა“.
რომელიც შედგება ოთხი ცხრილისაგან;
განყოფილება, აბონენტი, წიგნები და სერვისი
(ნახ.1ა, ბ).

ბიბლიოთეკის კართოტეკის მომზადების
მიზნით ცხრილში ,,განყოფილება’’ უნდა

შევიტანოთ: განყოფილების ნომერი და
დასახელება. ცხრილში–,,წიგნები’’ შევიტანთ
ბიბლიოთეკაში ასრსებული წიგნების,
ჟურნალების, გაზეთების, გამომცემლობის
ელექტრონული ვერსიები და ა.შ. ავტორის
რეკვიზიტები, წიგნის რაოდენობა ბიბლიოთეკაში,
ელექტრონული ვერსიის არსებობა და სხვა (ნახ.2).

ასევე შეივსება ცხრილები ,აბონენტი’’და
,,სერვისი.’’ ცხრილში ,,აბონენტი“ მოცემულია
რეკვიზიტები აბონენტზე, მის მიერ გატანილი
წიგნებზე, გატანის თარიღზე და ინფორმაცია
წიგნის დაბრუნებაზე. ხოლო ცხრილში ,,სერვისი’’,
არის მაკავშირებელი ცხრილებს (წიგნი-აბონენტი)
შორის და იქ მოცემულია გატანილი წიგნის კოდი,
აბონენტის კოდი და ნომერი.

ბაზაში ინფორმაციის შეტანა ხდება ფორმების
საშუალებით, რომლებიც აგებულია ერთსახელა
ცხრილების საფუძველზე.

ბიბლიოთეკაში აბონენტის დარეგისტრირება
ხდება ცხრილში ,,აბონენტი.” შეივსება ყველა
რეკვიზიტი, ასევე ინფორმაცია გატანილი
წიგნების შესახებ. ქაღალდის დოკუმენტის



შედგენისათვის ორ ეგზემპლარად ამოიბეჭდება ანგარიში-,,აბონენტი,’’ სადაც არის ხელმოწერები,

როგრც აბონენტის, ასევე ბიბლიოთეკარის. ერთი
ეგზემპლარი გადაეცემა აბონენტს, ხოლო მეორე
ინახება ბიბლიოთეკის კართოტეკაში.

ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი
ცხრილში „წიგნები“ არის ველი, რომელიც აღწერს
წიგნის ელექტრონულ ვერსიას. წიგნის PDF

ფაილი ჩანერგილია მონაცემთა ბაზაში. ველის
შესაბამისი ჩანაწერში ორჯერ დაწკაპუნებით
გაიხსნება აღნიშნული ფაილი. უფრო
თვალსაჩინოა ფორმა ,,წიგნები’’, სადაც
შესაძლებელია, როგორც წიგნის ელექტრონული
ვერსიის შეტანა, ასევე დათვალიერება და
გადმოწერა(ნახ.3).

ნახ.2. ცხრილები-განყოფილება და წიგნები.



ნახ.3. ფორმა ,,წიგნები’’

ნახ.4 ფორმა–ბიბლიოთეკაში წიგნები დასახელებით.

ბაზაში შექმნილია ფორმა–ბიბლიოთეკაში
წიგნები დასახელებით. ამ ფორმას გამოაქვს
ინფორმაცია წიგნის რეკვიზიტებზე და
დამატებით, თუ რამდენი წიგნია გატანილი
ბიბლიოთეკიდან და რამდენია რეალურად
დარჩენილი ნახ.4.

ბაზაში ძიების განხორციელებისათვის
შექმნილია მოთხოვნები: წიგნის ძებნა ავტორის
მიხედვით; წიგნის ძებნა დასახელებით; აბონენტის
ძებნა გვარის მიხედვით. აბონენტის შეკვეთა-მისი
ნომრის მიხედვით და გამოიტანს სრულ
ინფორმაციას აბონენტზე, გაცემული და
დაბრუნებული წიგნებზე; სრული ინფორმაცია
ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგზე და
სხვა.

ნახ.5-ზე მოცემულია ბიბლიოთეკის
ელექტრონულ კატალოგის გამოტანისათვის
მოთხოვნა SQL-ში.

ნახ.5 ელექტრონული კატალოგის-გამოტანის
მოთხოვნა.

მონაცემთა ბაზასთან მუშაობის გაადვილების
მიზნით შეიქმნა საინტერესო მართვის
ინტერფეისი–ღილაკური  ფორმის სახით.

დასკვნა

ამრიგად, აქ წარმოდგენილი პროგრამული
პროდუქტი-,,ელექტრონული ბიბლიოთკა’’ საშუ-
ალებას იძლევა შევქმნათ ბიბლიოთეკაში
წიგნების, სხვა გამოცემებისა და აბონენტთა
აღრიცხვის მონაცემთა ბაზა და მისი მართვის
ინტერფეისი. მონაცემთა ბაზის მოცულობა, თუ არ
აღემატება 2გგბ, მაშინ რეკომენდირებულია ბაზის
Ms Access-ში შექმნა, ხოლო სხვა შემთხვევაში
გამოვიყენოთ SQL სერვერი, ან სხვა სერვერული
პროგრამები.

SELECTwignebi.eleqtronuli_versia, wignebi.
ganyofilebis_kodi,wignebi.wignis_dasaxeleba,
wignebi.avtoris_gvari, wignebi.avtoris_saxeli,
wignebi.[el_versia_aris ?]
FROMganyofileba INNER JOINwignebi ON
ganyofileba.ganyofilebis_kodi =
wignebi.ganyofilebis_kodi
WHERE(((wignebi.[el_versia_aris?])=[SeitaneT Cifri'-
1']));
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