
  
  ٥٣ / ... در اطالعاتي عناصر كاركردهاي تحليل ______________________________

  

 ...تحليل كاركردهاي عناصر اطالعاتي در 

 نو به يکرديرو: ينه کتابشناختيشي در پي عناصر اطالعاتيرکردهال کايتحل
  يا انهي راي چند منظوره اطالعات در فهرستهايسازمانده

  
   ١اهللا فتاحي دکتر رحمت

 ٢شعله ارسطوپور
 

  دهيچک
. هـا دارنـد   اي کتابخانـه  هاي کتابشناختي، کارکردهاي گوناگوني در نظامهاي رايانه      پيشينه

اي   ردي تحليلي، ماهيت و کارکردهاي چندگانـه هـر يـك از عناصـر داده              پژوهش حاضر با رويک   
قواعـد انگلـو ـ امـريکن،     (هـاي کتابـشناختي    در استانداردهاي مرتبط با پيشينه) فيلدهاي موجود(

اي پيوسته بر  را با توجه به تأثير احتمالي محيط رايانه) دي، مارک، و فراداده دوبلين کور بي اس آي
دهـد، پيـشينه کتابـشناختي در قالـب الكترونيكـي             نتـايج تحليـل نـشان مـي       . نـد ك  آنها بررسي مي  

در حوزه کـاري ناشـران،    (اي    کارکردهاي متنوعي در پاسخ به نيازهاي گوناگون در محيط رايانه         
، »بازيـابي اطالعـات  «مقولـة   ايـن کارکردهـا در پـنج   . دارد) ها، و کـاربران    کتابفروشان، کتابخانه 

، »برقراري پيوند ميان مدارک مرتبط به هم«، »مکان يابي مدارک«، »عاتيشناسايي مدارک اطال«
تـر و   مقاله حاضر در پي توجيه نياز بـه سـطح هماهنـگ   . بندي شده است دسته» مديريت پايگاه«و  

هـاي کتابـشناختي در    هاي بيشتر و استانداردتر به پيـشينه   کامل تري از توصيف، يعني افزودن داده      
اي و نيز بهـسازي   ين رويکرد به منظور توسعه انواع قابليتهاي فهرستهاي رايانه        ا. محيط پيوسته است  

  .شيوه ميانکنش آنها در شبکه وب است
، هاي كتابـشناختي  دهاي پيشينهاي، کارکر  هاي کتابشناختي، عناصر داده     پيشينه: ها  کليدواژه
   اي، پايگاههاي کتابشناختي فهرستهاي رايانه

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 fattahi@ferdowsi.um.ac.ir: دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد. ۱

 arastoopoor@yahoo.com: رساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دکتراي کتابداري و اطالع. ۲
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  مقدمه
مبناي اصلي ذخيره و بازيابي در هر پايگـاه اطالعـاتي بـه شـمار         ) هارکورد(ها    پيشينه

اي يـا پايگـاه کتابهـاي        نظير فهرست رايانـه   (هاي يک پايگاه کتابشناختي       در پيشينه . روند  مي
 گوناگوني بر اساس نيـاز و مطـابق بـا اسـتانداردهاي          ١اي  ، عناصر داده  )ناشران و کتابفروشان  

خود اثر يـا  (اي از خود موجوديت  اي از اين عناصر داده     بخش عمده . شود  مربوط ذخيره مي  
گردند و بخشي نيز در مرحله تکميل اطالعات پايگاه به پيـشينه       استخراج مي ) منبع اطالعاتي 

نکته قابل توجه در اين زمينه آن است که، هرچند در طول يک قرن اخيـر            . شوند  افزوده مي 
، بـر  )خـوان  فهرستنويـسي ماشـين  (مـت مـارک   اي و فر بويژه پس از توسعه فهرستهاي رايانـه     

اي هنـوز در   ها افزوده شده است، اما فهرستهاي رايانـه  اي در پيشينه تعداد و تنوع عناصر داده    
برآوردن نيازهـاي گونـاگون کـاربران مـشکالتي دارنـد کـه ناشـي از عـدم تعريـف کامـل                     

 انـواع عناصـر    شناسـايي و تحليـل کـارکردي      . اي اسـت    کارکردهاي هر يک از عناصر داده     
اي در پيشينه کتابشناختي، به شناسايي چگونگي عملکرد آن در سـازماندهي اطالعـات           داده

) هـاي كتابـشناختي   داده(اين مقاله تالش دارد تا بر اساس عناصر اطالعـاتي           .رساند  ياري مي 
هـاي كتابـشناختي    كه در مرحله فهرستنويسي توصيفي و ورود اطالعات در پايگاه به پيـشينه       

هـا   شود و با توجه به نيازهاي گوناگون، بـه تحليـل محتـوا و کـارکرد ايـن پيـشينه          فزوده مي ا
فيلـدها و  (اي تـشکيل دهنـده آن    بدين منظـور، پيـشينه کتابـشناختي بـه عناصـر داده          . بپردازد

تجزيه شـده تـا بتـوان ماهيـت، نقـش و كـاركرد هـر عنـصر را بـا توجـه بـه            ) فيلدهاي فرعي 
ســازي، ذخيــره، پــردازش و برونــداد اطالعــات  طالعــاتي در نمايــهملزومــات يــک پايگــاه ا

در ايـن تحليـل، عناصـر اطالعـاتي در قواعـد انگلـو ـ امـريکن،         . بندي کرد شناسايي و دسته
  . مورد توجه قرار گرفته استZ39.50رارداده دوبلين کور، و استاندارد قدي،  بي اس آي

  

  سابقه اين مفهوم و پژوهشهاي پيرامون آن
جــود اهميــت ايــن موضــوع، پژوهــشهاي انــدکي در مــورد شناســايي و تحليــل  بــا و

بـه نظـر برگـزيس    . هاي کتابـشناختي صـورت گرفتـه اسـت       اي پيشينه   کارکردي عناصر داده  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Data elements. 



  
  ٥٥ / ... در طالعاتيا عناصر كاركردهاي تحليل ______________________________

  

(Bregzis, 1970) اي کـه   ، حتي فهرستي نظام مند از کليه عناصر داده١٩٦٠ در اوايل دهه
در عـين  . مـل کننـد نيـز وجـود نداشـته اسـت      به منزله اجزاي ساختاري پيشينه کتابشناختي ع    

کـران و  «اولـين پـژوهش توسـط    : اسـت حال، سه پژوهش عمده در ايـن زمينـه انجـام شـده      
 ٢اي و دبيـزش  در اين تحقيق که بـراي کميتـه فعاليتهـاي کتابخانـه     . اجرا شد ) ١٩٧٦ (١»ورامآ

(Z-39)ر اهميت و نياز به   مربوط به مؤسسه استاندارد اياالت متحده آمريکا انجام گرفت، ب
اي قابل استفاده در سـاختار پيـشينه کتابـشناختي تأکيـد شـده       شناسايي تک تک عناصر داده    

 توسـط  IIدستاوردهاي اين پژوهش بـه منزلـه مبنـايي بـراي تعريـف سـاختار مـارک                 . است
پـژوهش دوم، کـه يکـي از    . کتابخانه کنگـره و نيـز کتابـشناسي ملـي بريتانيـا بـه کـار رفـت         

هـاي کتابـشناختي بـود،     اي اصلي در پيشينه ژوهشها در حوزه شناسايي عناصر داده   مهمترين پ 
براي مرکـز مـديريت کتابـشناختي دانـشگاه         ) ١٩٨٢ (٣»سيل، برايانت و هال   «طرح تحقيقاتي   

اي بود که به منظـور    هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي آن دسته از عناصر داده         .  بود ٤»بث«
بيشتر مورد استفاده کاربران فهرسـت، بخـصوص دانـشجويان،      بازيابي و مکان يابي مدارک      

  . گرفت قرار مي
ــط گــروه مطالعــاتي ايفــال در حــوزه ملزومــات کــارکردي     پــژوهش ديگــري توس

هاي  اين گروه با توجه به پيشنهادهاي سمينار پيشينه    .  اجرا شده است   ٥هاي کتابشناختي   پيشينه
را درباره شناسـايي ملزومـات کـارکردي     در استکهلم، کار خود      ١٩٩٠کتابشناختي در سال    

 ,Bourne)هاي کتابشناختي با توجه به نيازهاي کـاربران و انـواع رسـانه آغـاز کـرد       پيشينه

ــشينه      . (145 :1993 ــاي پي ــن کارکرده ــق و روش ــان دقي ــاتي، بي ــار تحقيق ــن ک ــدف اي ه
ــه رســانه   ــا توجــه ب ــشناختي ب ــف     کتاب ــاي متعــدد و نيازهــاي مختل هــاي متفــاوت، کاربرده

ــود از رويکــرد گــروه تحقيقــاتي ايفــال،  . (Functional Requirements, 1998: 2)ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Curran & Avram. 
2. Sectional Committee on Library Work and Documentation. 
 

3. Seal, Bryan & Hall. 
4. University of Bath Centre for Bibliographic Management.  
5.IFLA Study Group on the Functional Requirements of the Bibliographic Record 
(FRBR). 
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هـاي   گونه برداشت کرد که بخشي از اين رويکرد مبتنـي بـر تعيـين حـداقل داده     توان اين   مي
الزم در کتابشناسيهاي ملي و بخشي ديگـر مبتنـي بـر تعريـف سـطحي پايـه از کارکردهـاي             

پژوهش ايـن گـروه مـدت هفـت سـال بـه طـول        . بود) اتيمنابع اطالع(مربوط به موجوديتها    
هـاي کتابـشناختي در چهـار مقولـه       کارکردهـاي پيـشينه  ١٩٩٧انجاميد و سـرانجام، در سـال       

الزم بـه توضـيح   . بندي و معرفي شـد     گروه ٤»دسترسي« و   ٣»انتخاب«،  ٢»شناسايي«،  ١»بازيابي«
طراحي شده و کليه کارکردهاي بندي بر مبناي گستره نيازهاي کاربران       است، که اين گروه   

از زمـان تـصويب ايـن طـرح     . شـود  هر پيشينه کتابشناختي را از نظر کاربر نهـايي شـامل مـي           
هاي مختلف به منظور تشخيص نقاط ضعف و قـوت   توسط ايفال بررسيهاي بسياري در زمينه    

يز به هاي اجرايي انتقادهايي ن خصوص از جنبهباين مدل در سطح کالن و خرد انجام شده و        
  . برخي از اين انتقادها در بخش بعد مورد توجه قرار گرفته است٥.آن وارد گرديده است

هاي کتابـشناختي را   نامه دکتراي خود، کارکردهاي پيشينه   در پايان  (1997a)فتاحي  
رديـف  / سـازماندهي «، و »يـابي  مکـان «، »پيونـد دهـي  «،  »شناسـايي «،  »بازيـابي «در پنج گروه    

المللـي اصـول و    وي در همايش بـين   .  مورد بررسي و تحليل قرار داد      ٦»محدودسازي/ سازي
 کـارکرد ديگـري را تحـت عنـوان     (Fattahi, 1997b)قواعد فهرستنويسي انگلو ـ امريکن 

  .به کارکردهاي قبلي افزود» مديريت«
، طرحـي  »هـاي کتابـشناختي   ملزومات کارکردي پيشينه« گروه کاري    ٢٠٠٢ در سال   

 نام ايـن گـروه   ٢٠٠٣ني و توسعه يک مدل مفهومي آغاز کرد؛ اما از سال      را به منظور پشتيبا   
 تغيير يافت کـه يکـي از   ٧»هاي کتابشناختي گروه بازنگري در ملزومات کارکردي پيشينه «به  

هاي  فعاليتهاي آن روزآمدسازي و اعمال برخي تغييرات در مدل ملزومات کارکردي پيشينه          
  .کتابشناختي است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Find. 
2. Identify. 
3. Select.  
4. Obtain.   

ايـن کتابـشناسي همچنـان بـه     . تابشناسي جامع توسط ايفال منتشر گرديده اسـت مجموعه نوشتارهاي اين حوزه در قالب چندين ک       . ۵
  :    استيصورت مداوم به روز آوري مي شود و با آدرس زير در وب قابل دسترس

< http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/d_read/frbr/FRBR_bibliography.rtf >  
6. Organizing/sorting/limiting. 
7. Functional Requirements for bibliographic Records. Review Group, 2005. 

http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/d_read/frbr/FRBR_bibliography.rtf
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   کتابشناختي کارکردهاي پيشينه
بـه صـورت   » کـاتر «اگرچه براي نخستين بار، کارکردهاي پيشينه کتابشناختي توسط      

اي  مطرح شد، امـا فهرسـت رايانـه   ) برگه دان(مدون و در دل کارکردهاي فهرست کتابخانه  
رود، مستلزم نگاهي جديد بـه کارکردهـاي     که در واقع يک پايگاه الکترونيکي به شمار مي        

پيشينه ابـزار اصـلي کنتـرل کتابـشناختي و مـديريت اطالعـات، در           . ختي است پيشينه کتابشنا 
هـا و بـا توجـه بـه هـدفهاي فهرسـت كتابخانـه،         در حوزه كتابخانه. فعاليتهاي اطالعاتي است 

  :کارکردهاي اساسي پيشينه کتابشناختي عبارتند از
توصيف مدرک در سطحي خودبسنده، بـه صـورتي كـه ماهيـت، محتـوا و دامنـه          . ۱

 .به خواننده ارائه شود) اطالعات کتابشناختي(هاي توصيفي  فکري ـ هنري اثر از طريق داده

ايجاد قابليت تمايز ميان موجوديتهاي کتابشناختي خاص، به شکلي که تفاوتهـاي            . ۲
 .ميان چاپها و ويرايشهاي مختلف يک اثر از يکديگر تشخيص داده شود

بدين معنا کـه روابـط     آثار و مدارک مرتبط؛ايجاد قابليت نشان دادن ارتباط ميان    . ۳
به عنوان مثال، رابطه ميان يـک اثـر   (ميان موجوديتهاي مختلف کتابشناختي نشان داده شوند     

 ...).ها، نقدها، تفسيرها و  ها، اقتباسها، ترجمه معروف با آثار وابسته به آن مانند برگزيده

تابشناختي خـاص، بـه صـورتي کـه        ايجاد قابليت بازيابي آثار و يا موجوديتهاي ک       . ۴
 .بازيابي کرد) ها حد اقل شناسه(بتوان هر اثر را با داشتن حداقل اطالعات 

ايجاد قابليت مکان يابي مدرک جهت دسترسي فيزيکي، کـه بـه طـور معمـول از      . ۵
 .شود طريق شماره راهنما، شماره ثبت، شماره شابک و مانند آنها حاصل مي

هـا،   نامـه  هـا، پايـان   مأخذ دادن در مقاله(اي اهداف استنادي   ارائه اطالعات کلي بر   . ۶
 .يابد که با ارائه برخي اطالعات کتابشناختي اصلي تحقق مي...) کتابها و 

ارائه اطالعاتي در بارة چگونگي ايجاد، نگهداري، و انتقال هـر پيـشينه بـه منظـور         . ۷
کـه از طريـق افـزودن    ) ريتبه عبارت ديگر، حفـظ نظـم و مـدي     (مديريت و پشتيباني پايگاه     

مانند تاريخ ايجاد رکورد، نام فهرستنويس، منبع انتقال (ها  ها و اطالعات به پيشينه      برخي داده 
 .شود حاصل مي...) هاي کپي شده و  پيشينه، تغييرات خود کتابخانه در پيشينه
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هاي کتابـشناختي، حـداقل    گروه مطالعاتي ايفال در حوزه ملزومات کارکردي پيشينه      
بنـدي    دسـته ٢»دهنـده  عناصر سـازمان « و   ١»عناصر توصيفگر «عناصر الزم را به دو گروه کلي        

هدف از تنظيم اين عناصر به دو گروه، تعيين کارکردهـاي  . (Maddison, 1998) کند مي
هر يک و تبيين نقش آنها در فراينـد انطبـاق فهرسـتهاي پيوسـته کنـوني بـر مـدل ملزومـات                

هـاي   دهنده در پيـشينه    با تعيين عناصر اصلي سازمان    . شناختي است هاي کتاب   کارکردي پيشينه 
تواننــد بــه ســازماندهي نتــايج جــستجو و  اي کــه مــي کتابــشناختي، آن دســته از عناصــر داده

بندي آنها در جهت افزايش اثربخشي نمايش نتايج جـستجو کمـک نماينـد، شناسـايي                 دسته
ه ايـن صـورت تعريـف کـرده اسـت      ايـن گـروه حـداقل کارکردهـاي پيـشينه را بـ        . انـد   شده

(Functional Requirements …, 1998: 97 - 111): 

 :بازيابي کليه موجوديتهاي کتابشناختي شامل . ١

 .آثاري که يک فرد يا يک تنالگان مسئول انتشار آن است •

 برداشتهاي مختلف از يک اثر •

 آثار داراي يک موضوع واحد •

 آثار داراي يک فروست واحد •
 

  :يت کتابشناختي خاصبازيابي يک موجود . ٢
 هنگامي که نام فرد يا تنالگان مسوول تدوين آن معين باشد •

 زماني که عنوان آن مشخص باشد •

 هاي خاصي از آن در دسترس باشند زماني که شناسه •
 

  شناسايي يک اثر . ٣
 شناسايي برداشتي خاص از يک اثر . ٤

 شناسايي يک موجوديت کتابشناختي خاص . ٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Descriptive Elements. 
2. Organizing Elements.  
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 انتخاب يک اثر . ٦

 اص از يک اثرانتخاب اقتباسي خ . ٧

 انتخاب يک موجوديت کتابشناختي . ٨

 .دسترسي به آن موجوديت کتابشناختي . ٩

هدف اصلي مدل ملزومات کارکردي ايفال، ارائه چارچوبي روشن و دقيق از علـت               
بـا وجـود ايـن، برخـي بـر ايـن          . وجودي هر عنصر اطالعـاتي در پيـشينه کتابـشناختي اسـت           

در مـواردي، بـه   . رسـد   چندان کامل به نظر نمـي بندي کارکردي اين مدل اند که دسته    عقيده
توان انتظار داشت برخي کارکردها به  برخي عناصر اطالعاتي اهميت کافي داده نشده و نمي

، در مدل ايفال تنها به کارکردهـاي سـنتي         )٢٠٠٤ (١از ديدگاه کويل  . طور کامل محقق شود   
توجه شده و ساير » دسترسي«و » خابانت«، »شناسايي«، »بازيابي«هاي کتابشناختي مانند   پيشينه

ايـن در حـالي اسـت کـه محـيط      . انـد  بنـدي شـده   هـا دسـته   کارکردها نيز بر مبناي اين مقولـه  
هـاي   الکترونيکي جديد ويژگيهايي دارد که خـواه نـاخواه بـه افـزايش کارکردهـاي پيـشينه               

امــه وي در اد. شــود کتابــشناختي فراتــر از مــوارد مطــرح شــده در مــدل مــذکور منجــر مــي 
اي   کارکردهاي مطرح شده در اين مدل بايـد بـا کارکردهـاي نظامهـاي کتابخانـه               : افزايد  مي

 کـه برخـي از آنهـا در مـدل        کنـد   ميوي در اين زمينه به کارکردهايي اشاره        . همراستا باشد 
       ٣  کـشف -٢ ٢  توصـيف -١: انـد   هـاي کتابـشناختي لحـاظ نـشده         ملزومات کارکردي پيـشينه   

  . ٧ تبليغ-٦ و ٦نگهداري -٥ ٥ خريد-٤ ٤ مکان يابي-٣
، امـا  کنـد  مـي با وجود اينکه کويل به ويژگيهاي محيط جديد و پيامدهاي آن اشـاره    

اي کتابخانـه   هـاي کتابـشناختي در نظامهـاي رايانـه        به طور مشخص به مسائل مديريتي پيشينه      
  . اشاره نکرده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coyle. 
2. Description.  
3. Discovery.  
4. Location.  
5. Purchase.  
6. Preservation.  
7. Promotion.  
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ردهـاي ديگـر بـه ايـن مـدل،      گونه که پيشتر اشاره شد، در زمينه افـزودن کارک        همان
  (1997a, 1997b)فتـاحي . تاکنون پيشنهادهايي از سوي افـراد مختلـف ارائـه شـده اسـت     

 را نيـز بـه سـاير کارکردهـا          ١»مديريت محدودسازي و / رديف سازي / سازماندهي«کارکرد  
افزوده و بر اين باور است که هر پيشينه کتابشناختي، افزون بر کارکردهايي کـه مـورد نظـر               

وي . گيرند هايي دارد که در مديريت پايگاه مورد استفاده قرار مي ربران نهايي است، داده  کا
به فيلدهاي گوناگوني که در مـارک آمريکـا و سـاير مارکهـا وجـود دارد تـا کارکردهـاي              

دليل در نظر گرفته نشدن اين مسئله در مدل . کند ميها عملياتي شود، اشاره      گوناگون پيشينه 
ايـن مـدل بـه کارکردهـا از     . ط ايفال، رويکرد کاربرگراي مدل مذکور اسـت    ارائه شده توس  

اي مـرتبط بـا مـديريت پايگـاه مـورد       از ايـن رو، عناصـر داده  . ديدگاه نظام گرا نمي پـردازد   
  . اغماض قرار گرفته است

 افـزودن   FRANAR ٤ و گروه کـاري    ٣»مرور«افزودن کارکرد   ) ٢٠٠٠ (٢سونونيوس
ــه نمــايي« ــ« و ٥»زمين ــه گــروه تجديــد نظــر ملزومــات کــارکردي پيــشينه  ٦»هتوجي هــاي   را ب

، »ارتباط دهي «افزودن کارکردهاي   ) ٢٠٠٥ (٧همچنين تيلت . کتابشناختي، پيشنهاد نموده اند   
  . را به اين گروه پيشنهاد داده است» اختصاص حقوق«و » نگهداري«

 آن نـسبت  از ديگر انتقادهايي که نسبت به اين مدل صورت گرفته، پاسخگو نبـودن            
 ;Jones, 2005)سـت  )هـا  ماننـد مجلـه  (به موجوديتهـاي کتابـشناختي بـا ويژگـي پياينـدي      

Sorrell & Urrizola, 2005; Gushrowski et al., 2005)  .  
هاي نظم  هاي کتابشناختي، بيشتر دربرگيرنده کلية شيوه نگاه کلي مدل ايفال به پيشينه   

دهنـده تعيـين شـده در     جا که عناصـر سـازمان  از آن. (Smirglia, 2002)دهي به آثار است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Management or housekeeping.     
2. Svenonius. 
3. Navigate. 

اسـت کـه تنهـا بـر     اشـتقاق يافتـه   گروه کاري مذکور از گروه کاري ملزومات کارکردي پيشينه هاي کتابـشناختي         . ۴
 بـه  ،کار بررسي مسائل مربـوط بـه موضـوعات و مفـاهيم    . رکز داردموجوديتها و اسامي افراد و تنالگانهاي اين مدل تم       

  . واگذار گرديده استFRSARگروه کاري 
5. Contextualize.  
6. Justify.  
7. Tillet 
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هاي کتابشناختي در عملي ساختن اين مدل مفهومي اهميـت   مدل ملزومات کارکردي پيشينه 
 ١٩٩٩اي دارند و مدل مذکور آنها را به تفصيل مورد بررسي قـرار نـداده بـود، از سـال           ويژه

 ١مـستند هـاي   ينهبراي تبيين ملزومات کـارکردي و شـماره گـذاري پيـش    خاصي گروه کاري   
  .آغاز به کار نمود

موضوع نيز يکي از عناصر مهم در يک پيشينه و يکي از راه هاي دسترسي محتوايي              
گــروه کــاري ايفــال در حــوزه ملزومــات کــارکردي . بــه آثــار در فهرســتها و پايگاههاســت

هاي مستند موضوعي و با هدف تـدوين مـدلي مفهـومي از گـروه سـوم موجوديتهـاي          پيشينه
هـاي کتابـشناختي بـه منظـور پـرداختن بـه          شده در مدل ملزومـات کـارکردي پيـشينه         مطرح

از ديگـر اهـداف ايـن مـدل، ايجـاد چـارچوبي       .  تشکيل شد  ٢٠٠٥ آثار در سال     ٢موضوعيت
هاي مستند موضـوعي بـا نيازهـاي کـاربران و همچنـين        هاي پيشينه   براي برقراري ارتباط داده   

ــه اشــتراک گــذاري و ا  هــاي مــستند موضــوعي در ســطح   ســتفاده از دادهبررســي قابليــت ب
مـدل ملزومـات کـارکردي    . (FRSAR, 2006)المللي در کتابخانه و فراتر از آن است  بين

هاي مـستند، تاحـدي بـه موضـوع آثـار          هاي کتابشناختي و ملزومات کارکردي پيشينه       پيشينه
 ٣»دلـسي «. کننـد  پردازند، اما هيچ يک از آنهـا بـراي تحليـل مفهـومي آثـار کفايـت نمـي           مي

اي  ــ کليـه موجوديتهـاي داده     ١: کنـد   مـي در اين راستا توجه به سه نکته را پيـشنهاد           ) ٢٠٠٥(
مطرح شده در دو مدل پيش گفته، بايد پاسخگوي تمام برداشتهاي يـک کـاربر از موضـوع         

هاي مطـرح در   ـ در صورت تدوين و يا تکميل مدلهاي کنوني، کليه ويژگيها و جنبه     ٢. باشد
ــ مـدل   ٣. ي و ساخت نقاط دسترسي موضوعي، در مدل جديـد در نظـر گرفتـه شـوند     طراح

  .هاي موضوعي فراهم کند مطرح شده بازنموني عملي از روابط ميان شناسه
 هـسته اساسـي فعاليتهـاي       ٤بازيابي، شناسايي، انتخاب، دسترسي و کـاوش و بررسـي         

، ٥در اين مـدل شـامل شـيء   موجوديتهاي موضوعي . دهد کاربران را در اين مدل تشکيل مي    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. FRAR: Functional Requirements for Authority Records. (FRANAR). 
2. Aboutness. 
3. Delsey. 
4. Explore. 
5. Object.  
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ــان ايــن  . (Zeng, Salaba, Zumer, 2006) اســت ٢ و واقعــه١مفهــوم ــط دقيــق مي رواب
هـاي   موجوديتها هنوز تبيين نشده است؛ اما پيشتر با توجه به مدل ملزومات کارکردي پيشينه             

با تعريف دو موجوديت موضوع و مفهوم سه نـوع      ) ٢٠٠٢ (٣»بويتزا و گوريني  «کتابشناختي،  
ــ روابـط درون   ٢ ٤ـ روابط اوليه١. کنند  طه را ميان اين موجوديتهاي موضوعي تعريف مي       راب

 بـه فعاليتهـاي کـاربران،     ٧آنها با افزودن فرايند راهبري    . ٦ـ روابط فراموضوعي  ٣ و   ٥موضوعي
دارند که از ميان انـواع ايـن روابـط، روابـط فراموضـوعي کـه در واقـع دربرگيرنـده          بيان مي 

باشد، براي کارکرد راهبـري،    سلسله مراتبي، متضاد، مترادف و مرتبط ميروابط کل ـ جزء، 
کارکرد راهبري در واقع به راهنمايي کاربر به موضـوعات مـرتبط بـا موضـوع            . حياتي است 

مورد جستجو پرداخته و در نهايت به بازيابي آثاري با موضوعات نزديک به موضـوع مـورد    
هاي بازيابي شـده   تواند در واقع به تنظيم پيشينه  ميچنين کارکردي. شود  نظر کاربر منجر مي   

  .اي متفاوت کمک کند بر اساس موضوع، به گونه
هاي کتابشناختي تنهـا ايجـاد سـاختار     مزيت توجه به مدل ملزومات کارکردي پيشينه    

سلسله مراتبي براي انواع موجوديتهاي کتابشناختي نيست، بلکه تبيين دقيق روابط حـاکم بـر        
دهـد   اي اين امکان را مـي  يتهاي کتابشناختي است که در نهايت به فهرست رايانه  اين موجود 

تا ساختار مسطح خـود را بـه سـاختاري چنـد اليـه تبـديل کـرده و در واقـع بـه يـک گونـه                    
                                   رفتـــه بـــه ســـاختار فرامتنـــي وب نزديکتـــر شـــوند       تبـــديل و رفتـــه ٨شناســـي هـــستي

(Le Boeuf, 2005) .    تغيير شيوه نمايش نتايج جستجو، گام نخست در ايـن راسـتا خواهـد
هـاي   چنين کاري، نيازمند رويکرد عملي به مدل مفهـومي ملزومـات کـارکردي پيـشينه      . بود

اي،  هاي مختلف پيشنهادي بـراي نمـايش اعـم از نمـايش سرشناسـه               شيوه. کتابشناختي است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Concept. 
2. Event.  
3. Buizza & Guerrini. 
4. Primary Relations. 
5. Intra-subject Relations. 
6. Extra-subject Relations. 
7. Lead. 
8. Ontology.  
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، فرانمايش )کنند لف موجوديتها را تبيين مي  برچسبهايي که دسته هاي مخت    (نمايش برچسبي   
 Fattahi, 1996, 1997a, 1997b)؛ ١٣٧٩فتاحي،  ( بر مبناي اثر مادر و آثار وابسته به آن

 ,Yee & Layne)و يا استفاده از سرعنوانهاي موضوعي بـراي نمـايش موضـوعهاي کلـي     

قراري ارتباط آنهـا بـا   ، استفاده از سرعنوانهاي موضوعي فعلي براي نمايش آثار و بر   (1998
، اسـتفاده از روش خوشـه بنـدي نتـايج      (Tillett, 2005)مدارک و يا ويرايشهاي مختلـف  

(Carlyle & Summerlin, 2002) هـاي مـستند،     و استفاده از ارجاعهاي مطرح در پيـشينه
رويکرد عملي بـه  نشانگر  (Patton, 2005)به منظور برقراري ارتباط مؤثر ميان موجوديتها 

هـاي مـستند    هاي مستند و پيـشينه  هاي کتابشناختي، پيشينه    لهاي ملزومات کارکردي پيشينه   مد
  . موضوعي است

  
  شناسايي و تحليل کارکردها: اي در محيط الکترونيکي عناصر داده

اي، کارکردهاي پيشينه کتابـشناختي را بـه گونـه هـاي متفـاوتي تحـت        فناوري رايانه 
  :تأثير قرار داده است

 فـراهم شـده و پيـشينه      يارچه سـازي کارکردهـا و راهبردهـاي مجـزا         امکان يکپ  . ١
شود که براي فعاليتهاي مختلف در نظام مديريت پايگاه قابل  کتابشناختي به شکلي ايجاد مي    

بنابراين، بايـد پيـشينه کتابـشناختي نيازهـاي ناشـران، كتابفروشـان، كتابـداران               . استفاده باشد 
اي، و مهمتر از همه نيازهاي  رجع، امانت بين کتابخانهبخشهاي فراهم آوري، فهرستنويسي، م  

 .اي برآورده سازد کاربران نهايي را در محيط شبکه

هاي کتابشناختي ميان بخشهاي مختلـف يـک نظـام و نيـز ميـان                 کار تبادل پيشينه   . ٢
و انواع فرمتهاي مـارک  ) ISO2709(چند نظام با استفاده از استانداردهاي تبادل داده مانند          

 . شده استتسهيل



  
  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٦٤

 

 از طريــق افــزودن اطالعــاتي از قبيــل فهرســت ١هـا  ســازي پيــشينه بـا امكــان غنــي  . ٣
هاي پاياني کتاب و حتي متن كامل به شـكل الكترونيكـي،     مندرجات، خالصه، نقدها، نمايه   

 .شناسايي بيشتر و دسترسي بهتر به موجوديتهاي کتابشناختي تسهيل شده است

تابـشناختي، از قبيـل تـاريخ ايجـاد رکـورد،        غيرک(هاي ديگـر      امکان افزودن داده   . ٤
اصالح رکورد، نام فهرستنويس يا وارد کننده اطالعات، استانداردها و قواعد مورد اسـتفاده       

ها به منظور مديريت بهتـر پايگـاه اطالعـاتي فـراهم شـده              در پيشينه ) و مواردي از اين دست    
 .است

اي دقيـق تـر    ي جانبي، به گونه   کنترل کتابشناختي، با استفاده از پايگاهها و فايلها        . ٥
 . گير بود پذير شده است، کاري که در محيط دستي بسيار دشوار و وقت امکان

هـا و نيـز    استفاده از انواع پايگاهها و فايلهاي جانبي و رابطـه اي بـراي ورود داده        . ٦
 .ها امکان پذير شده است ها در پيشينه مستندسازي داده

هـاي برخـي فيلـدها در      داده٢ اصالح سراسري  الًها، مث   ويرايش و بازآرايي پيشينه    . ٧
 .پذير شده است پايگاه براي اهداف مختلف در محيطهاي متفاوت امکان

امکان بازيابي يک اثر خاص و حتي يک نسخه مشخص از يک اثر بـا اسـتفاده از            . ٨
 .فراهم شده است) چند شناسه مجزا(اي  چند عنصر داده) ترکيب بولي(ترکيب کليدواژه اي 

کننـد کـه بـا نظامهـاي       ها ايجاب مي    اي را براي پيشينه     اي ساختار ويژه    هاي رايانه نظام
ــاير       ــدهاي فرعــي و س ــا، فيل ــد ه ــه فيل ــه ب ــل تجزي ــاوت دارد؛ ســاختاري کــه قاب دســتي تف

اي بـه صـورت    اين ساختار و شناسايي و برچـسب گـذاري عناصـر داده   . اي است  عناصرداده
ي را در فراينـد سـازماندهي، ذخيـره، پـردازش،       مجزا، به کارگيري، حـذف و يـا هـر تغييـر           

چنـين راهبـردي، از ملزومـات نظامهـاي     . سـازد  پـذير ممکـن مـي      بازآرايي و نمايش انعطاف   
گزينش، سـفارش،  (يکپارچه است؛ نظامهايي که از يک پيشينه پايه براي فعاليتهاي متفاوت           

  .کنند استفاده مي) فهرستنويسي، امانت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Record enrichment. 
2. Global change. 



  
  ٦٥ / ... در اطالعاتي عناصر كاركردهاي تحليل ______________________________

  

اي به صـورت   بندي، و کدگذاري عناصر داده شناسايي، دستهدر اين مقاله، به منظور  
ــتفاده شــده اســت    ــارک آمريکــا اس ــوا و   . مجــزا، از چــارچوب م ــه منظــور بررســي محت ب

هاي کتابشناختي در ارتباط بـا جـستجو و بازيـابي در محـيط پيوسـته، بـه            کارکردهاي پيشينه 
در ادامـه، بـا   .  خواهـد شـد   نيـز اشـاره  Z39.50موارد مرتبط دراستاندارد جستجو و بازيـابي   

، تالش شـده  )بررسي هر يک از فيلدها در پيشينه کتابشناختي     (استفاده از رويکردي تحليلي     
اي مهـم بـراي کارکردهـاي متفـاوت شناسـايي شـده و از ديـدگاههاي           است تا عناصـر داده    

 بدين منظـور، بـا برخـي تعـديالت در نـام فيلـدهاي مـارک       . اي تحليل شود  مفهومي و رايانه  
  :آمريکا، مناطق اصلي مورد بررسي عبارت خواهند بود از

 اي با طول ثابت عناصر داده:٠٠٨فيلد  •

 هاي استاندارد کدها و شماره: 01X – 09Xفيلدهاي  •

 زبان مدرک:008/ 37 – 35، و همچنين 546، 500، 041فيلدهاي  •

 سرشناسه : 130و 111، 110فيلدهاي  •

 عنوان و شرح پديدآور: 21X-24X ،440 ،490 ،730، 740، 840، 130فيلدهاي  •

 شرح ويرايش: ٢٥٠فيلد  •

 وضعيت نشر و توزيع: ٢٦٠فيلد  •

 ناحيه مشخصات ظاهري: 533 و 300فيلدهاي  •

 شرح فروست: 830، 490، 440، 411، 410، 400فيلدهاي  •

 يادداشتها: ٥٩٠ تا ٥٠٠فيلدهاي  •

 موضوع : ٦٥٥ تا ٦٠٠فيلدهاي  •

 ودههاي افز شناسه: ٨٣٠ تا ٧٠٠فيلدهاي  •

 نشاني الکترونيکي منبع: ٨٥٦فيلد  •

 هاي محلي داده: 9XXفيلدهاي  •

  
  



  
  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٦٦

 

  )مناطق کنترلي(اي با طول ثابت  عناصر داده
  )، بدون معادل در دوبلين كورZ39.50 در استاندارد 521 -56؛ مقادير008(

 در مارک آمريکا دربرگيرنده اطالعات رمزگذاري شده درباره پيشينه بـه          008فيلد  
عناصـر  . در دسـت فهرستنويـسي اسـت     " ماهيـت مـدرک   "ليت و نيز در مـورد       عنوان يک ک  

 بـه صـورت بـالقوه بـراي بازيـابي و اهـداف مـديريتي        008اي رمزگذاري شده در فيلد   داده
  . (USMARC Bibliographic Format, 2006)ها مناسب هستند  داده

اوير، مخاطبـان،   تـص : هـاي متفـاوتي از قبيـل        براي کتابها، اين فيلـد دربرگيرنـده داده       
شکل مدرک، ماهيت محتوا، انتـشارات دولتـي، مجموعـه مقـاالت کنفـرانس، يادنامـه هـا،                  

ــه ــت   نماي ــتنامه اس ــتان و سرگذش ــا، داس ــه  . ه ــاي رايان ــي از نظامه ــت   (اي  برخ ــد فهرس مانن
MELVYL از اطالعات آنها بخصوص تاريخ، زبان و کـد کـشورها   )  در دانشگاه كاليفرنيا

 تهيه فهرست کليه مدارک منتـشر شـده در يـک       امنه جستجو و يا مثالً    براي محدود سازي د   
همـين اطالعـات بـراي    . کنند کشور با يک قالب خاص و در يک سال مشخص، استفاده مي 

هـاي تکـراري، نيـز کـاربرد زيـادي            مانند حـذف پيـشينه    ) نگهداري(مقاصد مديريتي پايگاه    
فني، پروانه ثبت اختراع، مجموعـه مقـاالت     انتشارات دولتي، گزارش     مثالً(نوع انتشار   . دارد

. نمايشگر ماهيت هر موجوديت اسـت   ) نامه  ها، داستان، سرگذشتنامه، پايان    کنفرانس، يادنامه 
ها و  چنين اطالعاتي، براي کاربران مختلف از جمله کتابداران، ناشران، کارگزاران کتابخانه        

اي، بـه جـستجوگر در    يـن عنـصر داده  ا. يابـد  کنندگان کتابخانه اهميت روزافزون مي    استفاده
  . نمايد انتخاب يک قالب انتشار از ميان سايرين کمک مي

  
  هاي استاندارد کدها و شماره

)01X – 09Xًدر استاندارد 20 – 7، مقادير 500  و بعضا Z39.50   بـدون معـادل ،
  )در دوبلين كور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاضر مطرح شده اند، تنها به تمام مقاديري  كه در بحث .  در قالب مقادير جفتي هستندZ39.50مقادير استاندارد . ۱

از آنجا كه اين مقدار براي تمام .  در استاندارد مشخص مي شود١ مربوط است كه با مقدار (Use)گروه استفاده 
  .جفت مقادير مورد نظر در مقاله حاضر يكسان بوده ، از آوردن آنها اجتناب شده است



  
  ٦٧ / ... در اطالعاتي عناصر كاركردهاي تحليل ______________________________

  

کثر موجوديتهـاي   به ا هاي استاندارد از جمله مشخصه هايي هستند که معموالً          شماره
افـزوده  ) سـطح توصـيف   (و هنگام فهرستنويـسي     ) سطح توليد (کتابشناختي در هنگام انتشار     

اي پرکاربرد  المللي قبول عام يافته، از عناصر داده    ها در سطح ملي و بين       اين شماره . شوند  مي
صاص المللي مربوط به موجوديتهـا اختـ       در زنجيره کتابشناختي بوده و توسط سازمانهاي بين       

هـا   اي و همچنين کتابداران، از اين شماره ناشران، کتابفروشان، کارگزاران کتابخانه . يابند  مي
در فعاليتهاي مختلف خود به منظور شناسـايي و اشـاره بـه برخـي انتـشارات خـاص اسـتفاده           

بنـدي، هـم در مـارک     هاي کنترلـي و رده   ، شمارهISSN و  ISBNهمانند. کنند زيادي مي
يابي مورد اسـتفاده   ، به منظور شناسايي، بازيابي و مکان    Z39.50 در استاندارد    آمريکا و هم  

  .گيرند قرار مي
  

  زبان مدرک
 در 54 در مـارک آمريکـا؛ مقـدار    008/ 37 – 35، و همچنـين  546، 500، 041(

  ) در دوبلين كورDC-Language، عنصر  Z39.50استاندارد 
د و عنــصري اصــلي در کنتــرل آيــ زبــان ويژگــي مهمــي از يــک اثــر بــه شــمار مــي 

اکثـر ناشـران،   . کتابشناختي به منظور شناسايي مدارک و يا محدودسازي نتايج جـستجوست  
ها، عنصر زبان را در طراحـي پيـشينه بـراي پايگاههـاي خـود لحـاظ                  کارگزاران، و کتابخانه  

ههـاي  اي و اکثر پايگاههاي کتابشناختي، بخصوص پايگا   برخي از فهرستهاي رايانه   . کنند  مي
هاي ادواري، براي محدودسازي نتـايج جـستجو و همچنـين بازيـابي مـدارک             مقاالت نشريه 

به همين خاطر، زبان . سازند اي فراهم مي تر، امکان ترکيب زبان را با ساير عناصر داده        خاص
ــتاندارد      ــي از ويژگيهــايي اســت کــه در اس  هنگــام جــستجوي پايگاههــاي   Z39.50يک

  .آيد عناصر با قابليتهاي باال به شمار ميکتابشناختي راه دور، جزء 
  

  سرشناسه 
، 1003، 3، 2 ،1 در مـارک آمريکـا؛ مقـادير    130و 111، 110، 100فيلـد هـاي   (

 DC- Title و DC-Creator، عنـصرهاي   Z39.50 در اسـتاندارد  1006، 1005، 1004
  )در دوبلين كور



  
  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٦٨

 

اص، تنالگـان،  نـام اشـخ  (هـا    در مارک آمريکا، براي سرشناسـه     1XXگرچه بلوک   
اي اصـلي و   تعريف شده، اين بخش از مقاله بر نام اشخاص به منزلـه عنـصر داده           ) کنفرانسها

  .ها در محيطهاي مختلف متمرکز است معمول در ميان سرشناسه
اي مهـم و   نام پديدآور، به منزله يک عنـصر شناسـايي کننـده، يکـي از عناصـر داده              

از آنجـا   . شـود   ها و استنادها شناخته مي      کتابشناسيپرکاربرد در فهرستهاي فروش، فهرستها،      
سـازد،   که نام پديدآور در ارتباط با اثر يا مدرک، بخش مهمي از پيشينه کتابشناختي را مـي         

به منزله يک ابزار بازيابي، سرشناسه پديدآور، عنصري ضـروري بـراي ايجـاد دسترسـي بـه               
نتـايج برخـي پژوهـشها    . ي اسـت ا نظر در فهرست به صورت دستي و يا رايانـه  مدرک مورد

ــدآور صــورت        ــام پدي ــق ن ــستجوها از طري ــوجهي از ج ــل ت ــت درصــد قاب ــشان داده اس ن
  . ;Meador & Wittig, 1991; Taylor, 1992)  (Hufford, 1991گيرد مي

هـا و   به منزله يک ابزار سـازمان دهنـده، نـام پديـدآور، عنـصري کليـدي در سـياهه                  
تقريبـاً در  . ثار يک پديدآور را در كنار هم گرد مي آوردفهرستهاي الفبايي است که تمام آ 

اي که قابليت نمايش خالصه دارند، سرشناسه نام پديدآور، عنـصري     تمام فهرستهاي پيوسته  
  .  و نمايش اطالعات کتابشناختي است١اساسي در مرتب سازي

رد هنري مدارک، به داليل زير مـو / به طور خالصه، نام افراد مسئول محتواي فکري      
ـــ ٣ـــ گــردآوري آثــار يــک فــرد در کنــار هــم  ٢ـــ بــراي جــستجو و بازيــابي ١: نيــاز اســت

ــ ايجـاد   ٤هاي نـام افـراد    ها براي تمايز ميان آثار مختلف و نيز مرور نمايه     سازي پيشينه  مرتب
ـ شناسـايي مـدارک بـراي سـفارش، امانـت و        ٥تمايز ميان مدارک داراي عنوانهاي مشابه و        

  .اي امانت بين کتابخانه
  

  اطالعات عنوان و شرح پديدآور
)130 ،21X- 24X ،440 ،490 ،730 ،740 ،840  فيلد فرعـي ،t 410، 400 در ،

 در 44-33، 6، 5، 4؛ مقادير 811، 810، 800، 711، 710، 700، 611، 610، 600، 411
  ) در دوبلين كورDC-Title، عنصر  Z39.50استاندارد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sorting. 



  
  ٦٩ / ... در اطالعاتي عناصر كاركردهاي تحليل ______________________________

  

 بوط به شناسايي و بازيابي اثر بوده و معموالًعنوان يکي از مهمترين مشخصه هاي مر     
در حـالي کـه   . پس از خلق يـك اثـر، اولـين کـار پـيش از انتـشار، تعيـين عنـوان آن اسـت                      

اثر يا (اي به تنهايي نمايشگر موجوديت کتابشناختي  پديدآور، موضوع و يا ساير عناصر داده   
عنوان يکي از . جوديت استباشند، عنوان معموالً عنصر مهمي در بيان يک مو  نمي) مدرک

ناشـران،  . اي مهم و پرکاربرد در زنجيره کتابشناختي و کنترل کتابشناختي اسـت          عناصر داده 
اي، کتابداران بخشهاي فراهم آوري، امانت، مرجع، تحويل مـدرک، و      کارگزاران کتابخانه 

 :Hufford, 1991)هافورد . کنند فهرستنويسان، از عنوان در فعاليتهاي متفاوتي استفاده مي

جستجوهاي کارکنان بخش مرجـع،  % ١/٥٣ دريافت که ١ ARL از مطالعه سه کتابخانه      (58
هـا   دهنده يکي از مهمتـرين نمايـه       عالوه بر اين، عنوان شکل    . جستجوهاي عنواني بوده است   

  . هاي چاپي، پايگاههاي اطالعاتي و فهرستهاي فروش است در کتابشناسي
اي داراي  در فهرستهاي رايانـه   . باشد  يم مدخلها نيز مي   عنوان، عنصري کليدي در تنظ    

، عنوانها بايد جهت بازيابي در محل دقيق خود بـا درجـه مناسـبي از    ٢نمايه عنواني قابل مرور 
عنـوان فرعـي، برابـر،  قـراردادي،     (در اين راستا، انـواع عنوانهـا   . پذيري قرار گيرند بيني  پيش

مايه عنواني قابل مرور ادغام نمود تـا بـه بازيـابي بهتـر     توان در ن  را مي ) روي جلد و مانند آن    
  .مدارک کمک شود

به منزله ابزار برقـراري پيونـد، عنـوان تـا زمـاني کـه تغييـر نکـرده باشـد پيونـد ميـان                  
سازد؛ يعني چنانچه عنوان اثر در ويرايشهاي مختلف تغييـر          موجوديتهاي مرتبط را برقرار مي    

  . شود ن آثار و مدارک مرتبط به هم، برقرار مينکند، به صورت خودکار پيوند ميا
نيز به عنـوان يکـي از عناصـر مهـم بـراي گـردآوري ويرايـشها و                  » عنوان قراردادي «

اين عنـصر بـراي آثـار ادبـي، مـذهبي، موسـيقايي و       . نمايد  قالبهاي مختلف يک اثر عمل مي     
 و آثار مرتبط به حقوقي، به منظور اعمال کنترل بيشتر در شناسايي و گردهم آوري مدارک         

به منزلة عنصر جستجو، توصيفگر محتوا، ابـزاري  ( کارکرد عنوان ٤هر  . هم مفيد خواهد بود   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Association of Research Libraries.  
2. Browsable index. 
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نقش مهمتري را در محيط پيوسـته ايفـا   ) جهت برقراري پيوند و عنصري براي تنظيم مداخل      
  . کنند مي
  

  ناحيه شرح پديدآور
بـدون معــادل در  ،  Z39.50، بـدون معـادل در اسـتاندارد    245 در c$فيلـد فرعـي    (

  )دوبلين كور
شـود و   سـازي نمـي   اگرچه شرح پديدآور در بسياري از قالبهاي کنوني مارک نمايـه   

ــان     ــست، امــا کــارکرد اصــلي آن نمــايش رابطــه مي در فهرســتهاي پيوســته جــستجوپذير ني
ايـن  . سـازد  پـذير مـي   پديدآورندگان و عنوان بوده و شناسايي و توصيف بيشتر اثر را امکـان        

رکرد در توانمند ساختن کاربر بـراي درک نقـش همکـاران متعـدد دخيـل در خلـق اثـر                  کا
  . اهميت بسياري دارد

  
  اطالعات ويرايش 

  )Z39.50 در مارک آمريکا و بدون هيچ معادلي در استاندارد 250فيلد (
از آنجا که اطالعات يک اثر ممکن اسـت از ويرايـشي بـه ويـرايش ديگـر متفـاوت         

» شرح ويـرايش «. بايد به منظور شناساندن بهتر اثر به کاربر نشان داده شود       باشد، اين تفاوت    
بيشتر نمايشگر تغيير محتواي فکري اثر نسبت به مدارک پديدآمده از يـک ريـشه اسـت تـا                

اين عنصر، براي شناسايي و توصيف بيشتر مـدارک بـه کـار رفتـه و بـراي           . تغييرات فيزيکي 
ش فراهم آوري، فهرستنويسان، کتابداران مرجع و بـويژه  ناشران، کتابفروشان، کتابداران بخ  

عالوه براين، توصيف درست اطالعات   . دهد  براي کاربران، ميزان روزآمدي اثر را نشان مي       
و بـه  ) کارکرد مـديريتي داشـته  (ها جلوگيري کرده  ويرايش، از دوباره کاري در تهيه پيشينه   

ــاري مــي   ــاز ي ــدرک مــورد ني ــصر در نظامهــاي  . اندرســ جــستجوگر در شناســايي م ــن عن اي
  . اي دارد فهرستنويسي مشترک و فهرستگانهاي مشترک، اهميت ويژه
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  اطالعات مربوط به محلهاي نشر، نام ناشران و تاريخهاي نشر: وضعيت نشر
،  Z39.50 در اســتاندارد 1018 و 59 ، 31 در مــارک آمريکــا؛ مقــدار 260فيلــد (

  ) در دوبلين كورDC- Publisherعنصر 
 به مدارک در سطح توليد، زماني که توليـد و يـا منتـشر     ن نوع از اطالعات معموالً    اي

هاي وضعيت نـشر، بـر کـاربرد و ارزش         کاربردهاي بالقوه داده  . يابد  شوند، اختصاص مي    مي
پيشينه کتابشناختي نزد ناشران، کتابفروشان، کتابداران بخش فـراهم آوري، فهرستنويـسان و    

در بسياري از مـوارد، محـل نـشر، نـام     . افزايد  نيز کاربران نهايي مي   کتابداران بخش مرجع و     
. (Hagler, 1991: 40)ناشر و تاريخ انتشار، نمايانگر کيفيت و موضوعيت مـدرک اسـت   

به معناي ديگر، اطالعات نشر، به فهرست در انجام يکي از کارکردهاي مطرح شده توسـط          
  .کمک به انتخاب يک کتاب: نمايد کاتر کمک مي

اطالعات مربوط به وضعيت نـشر در فهرستنويـسي سـنتي، بـه منظـور توصـيف و نـه             
اي ناحيـه   تـوان هريـک از عناصـر داده    اي، مـي   در فهرستهاي رايانه  . اند  دسترسي تدوين شده  

اي کليدي مانند نام پديدآور و عنوان بـه کـار    وضعيت نشر را در ترکيب با ساير عناصر داده  
به عنوان مثال، تاريخ نشر بـه عنـوان عنـصري مـؤثر در     . ود نمايدبرد تا نتايج جستجو را محد    

  .ثابت نموده استرا محدودسازي و تنظيم نتايج جستجو، اعتبار خود 
-07در " تـاريخ نـشر  "و همچنـين   (260اي در فيلد  شناساندن هر يک از عناصر داده     

ن عناصـر  سـازي ايـ   نمايه )  c$260 و  046 و   d$533 و   17/008-75 محل نشر در     1/008
براي پردازشهاي بعـدي در پايگاههـاي کتابـشناختي را بـراي کارکردهـايي چـون بازيـابي،                  

بــه عنــوان مثــال، بــا اســتفاده از جــستجوي . ســازد شناســايي و نگهــداري، امکــان پــذير مــي
در . توان جستجو را به نام ناشـر و بازيـابي سـاير آثـار يـک ناشـر بـسط داد             اي، مي  کليدواژه

اسايي انتشارات يک ناشر، برخي از نظامها امکان جـستجو در فيلـد فرعـي     صورت نياز به شن 
$b   هـاي   در حوزه ناشـران و كتابفروشـان نيـز هـر يـك از داده        . سازند   را فراهم مي   260 در

  . وضعيت نشر، اهميت فراواني در شناسايي، بازيابي و مديريت پايگاه دارد
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» محـل نـشر  «و ) 31مقدار (» خ انتشارتاري«اي ناحيه وضعيت نشر،    از ميان عناصر داده   
 منظـور   1018  در نظر گرفته شده و براي نام ناشر مقدارZ39.50در استاندارد ) 59مقدار (

  . گرديده است
  

  ناحيه توصيف مشخصات ظاهري 
 و Z39.50 در مـارک آمريکـا؛ بـدون مقـدار در اسـتاندارد       533 و   300فيلد هاي   (

  ) در دوبلين كورDC-Formatعنصر 
اين عناصر، . شود اي اين ناحيه شامل جزئيات و ابعاد فيزيکي مدرک مي           اصر داده عن

بـه  . نمايـد  پذير ساخته، به شناسايي بهتر ماهيت مدارک کمک مي      توصيف ظاهري را امکان   
عنوان مثال، تعداد صفحات يا جلدهاي يک مدرک و نوع تـصاوير آن ممکـن اسـت عمـق         

، اين عناصـر بـراي ناشـران، کتابفروشـان، کـارگزاران،          از اين نظر  . محتواي اثر را نشان دهد    
» کارکرد شناساندن بهتر و انتخـاب دقيقتـر      «کتابداران و کاربران نهايي اهميت دارد، زيرا به         

اي در جستجو مورد اسـتفاده قـرار    به طور کلي، اين عناصر داده. رساند  در فهرست ياري مي   
در اسـتاندارد  . ندارنـد ) ارتبـاط دهـي  (ي گيرند و هيچ کارکرد نظم دهي و يـا گـردآور           نمي

Z39.50 اختصاص نيافته است» اي فيزيکي عناصر داده« هيچ مقداري به.  
  

  اطالعات فروست
ــي  830، 490، 440، 411، 410، 400( ــد فرعـ  در 811 و 810، 380 در t$، فيلـ

  )؛ بدون معادل در دوبلين كور Z39.50 در استاندارد 5مارک آمريکا؛ مقدار 
  :فروست، کارکردي سه گانه دارداطالعات 

يش موضوعي و مـورد عالقـه     توصيف بيشتري از مدرک ارائه داده و نشانگر گرا        . ١
  .ناشر است
مدارک داراي فروست مشترک را از يـک ناشـر، از يـک نويـسنده و يـا از يـک         . ٢

  .کند ميحوزه موضوعي در کنار هم گردآوري 
اين گونـه اطالعـات بـراي       . اده شود تواند در جستجو و شناسايي مدارک استف        مي. ٣

  . ناشران، کتابفروشان، کتابداران و کاربران اهميت دارد
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به منزله ابزاري براي برقراري پيوند ميـان آثـار مختلـف، شـرحهاي فروسـت بيـانگر                   
خواهـد  اين رويکرد، بويژه براي جستجوي انتشارات تنالگانها مفيد .  هستند ١رابط کل به جزء   

  .  بيانگر حوزه فعاليت و مسئوليتهاي هدفمند آن استتنالگان، معموالًبود، زيرا نام هر 
هـاي افـزوده،    اي، اطالعات فروست نـه تنهـا از طريـق شناسـه      در يک فهرست رايانه   

هاي افزوده فروسـت نيـز قابـل جـستجو      بلکه از طريق کليدواژه هاي شرح ويرايش و شناسه        
پردن ترتيـب دقيـق واژگـان شـرح فروسـت      از آنجا که براي کاربر، به خاطر سـ   . خواهد بود 

  . کند مياي، به بازيابي اين اطالعات کمک شاياني  مشکل است، جستجوي کليدواژه
  
  يادداشتها

)5XX در اســتاندارد 63 و 62 در مــارک آمريکــا؛ مقــادير Z39.50 ــصرهاي  و عن
Coverage و Descriptionدر دوبلين كور (  

يادداشـتها در يـک برگـه فهرستنويـسي بـا           اي ميان انـواع و حجـم اطالعـات            مقايسه
بيش از ( در قالب مارک آمريکا، نشانگر تعدد يادداشتهاست 5XXفيلدهاي متفاوت بلوک 

ي پيونـد  ركه هر يک کارکرد متفـاوتي بخـصوص در شناسـايي و برقـرا             )  نوع يادداشت  ٥٠
ي شناسـايي  يادداشتها نه تنهـا توصـيفهاي بيـشتر و رويکردهـاي بهتـري بـرا            . ميان آثار دارند  

اي کـه   توانند اهداف فهرست را بويژه در محيطهاي شـبکه  محتواي مدارک هستند، بلکه مي   
  . پذير نيست، تحقق بخشند در آنها دسترسي فيزيکي به مدرک امکان

هـاي افـزوده صـورت     گاه اسـتفاده از يادداشـتها بـه منظـور تکميـل و توجيـه شناسـه          
شـوند کـه فهرسـتنويس تـصور       پيشينه اضـافه مـي     برخي از يادداشتها بدين علت به     . گيرد مي
يادداشتهاي .  براي شناسايي بهتر مدرک يا تبيين پيوند آن با ساير آثار، اهميت دارند       کند  مي

بـه  . دربرگيرنده اطالعات مربوط به پيوند اثر با ساير آثار مرتبط با آن، انواع مختلفـي دارنـد     
اي ديگر، روابط متفاوت ميان آثار را نـشان   ادهبيان ديگر، يادداشتها بيشتر از هر نوع عنصر د    

 در ارائه نتـايج پـژوهش خـود در مـورد فهرسـت کتابخانـه          (1992:182)»  تيلت«. دهند مي
هـا داراي اطالعـاتي مربـوط بـه روابـط ميـان آثـار               از پيـشينه  % ٧٠کنگره، بيان مي دارد کـه       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Whole-part relationship. 
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ندرجات نيز نقطـه تحليلـي    بيان مي دارد، چنانچه يادداشت م      (1989:123) ١دوک. اند بوده
دسترسي به شمار آيد، ثبت اسـامي پديدآورنـدگان و عنوانهـاي کامـل، قابليـت بازيـابي را                  

بـه طـور خالصـه، يادداشـتها بـراي توصـيف بيـشتر و شناسـايي بهتـر يـک              . بهبود مي بخشد  
  . روند تر روابط کتابشناختي به کار مي مدرک و همچنين نمايش واضح

  

  هاي موضوعي شناسه
) 6XX    در اسـتاندارد  - 45 47 و 29-21 در مـارک آمريکـا و مقـادير Z39.50 و 

  ) در دوبلين كورSubjectعنصر 
ايـن  . هاي موضوعي، يکي ديگـر از نقـاط دسترسـي مهـم در فهرسـتها هـستند        شناسه

همچنـين، از  . کننـد  ها به توصيف محتوايي آثار و بازيابي موضوعي آنهـا کمـک مـي             شناسه
. شـود   بـراي گـردهم آوردن آثـار داراي موضـوع مـشابه اسـتفاده مـي       هاي موضـوعي    شناسه

بـا توجـه بـه پژوهـشهاي متعـدد، جـستجوي       ) ٢٠٠٥ (٢»گـراس و تيلـور  «و ) ١٣٧٩(شـاپوري  
دارند  اي دانسته و بيان مي موضوعي را يکي از مهمترين جستجوها در سطح فهرستهاي رايانه      

اي کتابـشناختي صـورت مـي گيـرد، بـه          ه  حتي اکثر جستجوهاي کليدواژه اي که در پيشينه       
  .منظور يافتن آثار مختلف با يک موضوع واحد است

هاي موضوعي در پي شناساندن يک اثر يـا برداشـتي از يـک اثـر      هيچ يک از شناسه 
خاص نيستند و در واقع هر شناسه موضوعي به احتمال، عامل بازيـابي آثـار داراي مـشابهت             

اي پيشرفته، هنگـام   با توجه به قابليتهاي فهرستهاي رايانهافزون بر آن،    . موضوعي خواهد بود  
تواند به منزله عنصر تنظيم کننـده       نمايش خالصه مدارک بازيابي شده، شناسه موضوعي مي       

هـاي   مورد استفاده واقع شـود؛ يعنـي کـاربر قـادر اسـت نتـايج بازيـابي را بـر اسـاس شناسـه                  
  . ي نيز اقدام کندموضوعي مرتب کرده و حتي به چاپ فهرستهاي موضوع

  
  هاي افزوده شناسه

 )70X – 75X 80 وX - 830و 1006 - 1000، 3- 1 در مارک آمريکا و مقادير 
  ) در دوبلين كورOther Contibutor و عنصر Z39.50در استاندارد 1036

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Duke. 
2. Gross & Taylor. 
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 بر اسامي، عنوانها و اصطالحاتي داللـت دارد کـه بـا موجوديـت           ،هاي افزوده   شناسه
باط مستقيم و يا غير مستقيم بوده و در قالب هيچ يک از موارد سرشناسه،    کتابشناختي در ارت  

  . عنوان اصلي، موضوع و فروست نمي گنجد
هـاي افـزوده اهميـت     در قواعد فهرستنويسي و نيز استاندارد مـارک آمريکـا، شناسـه    

هـاي افـزوده را در       مـارک آمريکـا شناسـه     . سازي و ايجاد دسترسـي دارنـد        بسياري در نمايه  
  :ارد زير مهم مي داندمو

، نـام تنالگـان   (700) شـامل نـام فـرد    (70X – 75X)هاي افـزوده عـادي    شناسه. ١ 
، عنـوان  (730)، عنـوان قـراردادي   (720) ، نـام کنتـرل نـشده    (711)، نام کنفرانس   (710)

  .(752)ه مراتبي ل و مکان به صورت سلس(740)کنترل نشده و مرتبط 
، نـام تنالگـان   (800) شـامل نـام فـرد    (80X – 830)هاي افزوده فروست  شناسه.  ٢

  .(830) و عنوان قراردادي (811)، نام کنفرانس (810)
هاي افزوده، بويژه نام اشـخاص و تنالگانهـا، ماننـد کارکردهـاي               کارکردهاي شناسه 

 .سرشناسه است که پيشتر اشاره شد
  

  پيوند به منابع الکترونيکي
  ) در دوبلين كورFormat و عنصر Z39.50 در مارک آمريکا و بدون مقدار 856(

 به مارک آمريکا افزوده شد، بـراي درج نـشاني دسترسـي بـه منبـع           اين فيلد که بعداً   
شـود، تکرارپـذير بـوده و شـامل      يافته به کار برده مي الکترونيکي يا اينترنتي به شکل ساخت     

ابع الکترونيکـي را در  تـوان نـشانيهاي منـ    باشد؛ يعني به تعـداد دلخـواه مـي       فيلد فرعي نيز مي   
            کد مربـوط بـه شـاخص ايـن فيلـد، نـوع دسترسـي بـه منبـع را در شـبکه              . پيشينه ذخيره کرد  

(e-mail, ftp, Telnet, dial up)بـه عبـارت ديگـر،    . دهـد   و يا به صورت ديگر نشان مي
  .يابي است اين فيلد داراي کارکرد مکان

  

  ) مربوط به کتابخانه(اطالعات محلي 
بـدون  ؛  Z39.50 در  53 و 29، 20 ،12 مارک آمريکا، مقـادير    در9XXبلوک (

  .)معادل در دوبلين كور
هـاي   هاي مرتبط بـا خـود کتابخانـه، از قبيـل شـماره ثبـت نـسخه        در اين بلوک، داده  

اي که منبع در آن قرار دارد، نام فهرستنويس، شماره بارکـد، و   موجود، کتابخانه يا مجموعه 



  
  ۲شماره ۱۰رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ٧٦

 

شود که همگي براي مـصارف مـديريتي و انجـام انـواع عمليـات داخلـي        ا درج مي  مانند آنه 
بديهي است مقادير ذخيره شـده در ايـن بلـوک بـراي تبـادل ميـان       . روند کتابخانه به کار مي   

  .پايگاههاي مختلف نيست
  

  
  اي بر اساس انواع کارکردها بندي عناصر داده دسته

   .بندي نمود  در شش مقوله زير دستهتوان کارکردهاي پيشينه کتابشناختي را مي
  اي مربوط به آنها کارکردها و عناصر داده. ١جدول

  اي عناصر داده  هدف و شرح کارکرد  کارکرد

جــستجو و بازيــابي مــدارک   بازيابي. ١
  ها با استفاده از حداقل داده

ــه پديــدآور، شناســه   هــاي افــزوده ســاير    سرشناس
ــا    ــاير اطالع ــوان اصــلي، س ــدگان، عن ت پديدآورن

، ISBNکنترل ماننـد    / هاي استاندارد   عنوان، شماره 
ISSNو شماره کنترل کتابخانه کنگره   

  شناسايي.٢

ــوا و   ــشتر محتـ ــيف بيـ توصـ
مشخصات ظـاهري مـدرک     

اي کــه جــستجوگر  بــه گونــه
ــا شــكل   بتوانــد ويــرايش و ي
خاصي از يک اثر را از ساير       
  ويرايشها و اشكال تشخيص دهد

ــه پديــدآور، شناســه   افــزوده ســاير  هــاي  سرشناس
ــات    ــوان، اطالعـ ــات عنـ ــدگان، اطالعـ پديدآورنـ
ويرايش، اطالعات فروسـت، زبـان، سـطح ارتبـاط،          
فهرست مندرجات، خالصه، چکيـده، نـوع انتـشار،         

قالب، محل نشر، نام ناشران، تاريخهاي انتشار،      / نوع
  کشور منتشر کننده، و موضوعهاي اثر

رديف /سازماندهي. ٣
  محدودسازي/سازي

) يــــف ســــازيرد(تنظـــيم  
هــا در فايــل، نمــايش  پيــشينه
هـا در برونـداد، ايجـاد        پيشينه
بنـــدي و  هـــا و دســـته نمايـــه

  محدودسازي نتايج جستجو 

ــشر،     ــاريخ ن ــوان اصــلي، ت ــدآور، عن ــه پدي سرشناس
موضوع، شماره بازيـابي، شـماره شـابک، و شـماره           

  پيشينه

ــار    ارتباط دهي. ٤ ــان آث ــد مي ــايش پيون / نم
   مدارک مرتبط با يکديگر

ــه پديــدآور، شناســه   هــاي افــزوده ســاير    سرشناس
پديدآورنـــدگان، عنوانهـــاي قـــراردادي، شـــرح    
ويرايش، اطالعـات فروسـت و برخـي از اطالعـات        

  يادداشتها

  دسترسي/ مکان يابي. ٥
دسترســــي فيزيکــــي بــــه   

ــسخه ــک    ن ــف ي ــاي مختل ه
  سازد مدرک را فراهم مي

هاي محل، نام کتابخانه يـا   هاي راهنما، شماره  شماره
، نـــشاني  )درمـــورد فهرســـتگانها  (هـــا   کتابخانـــه 

  الکترونيکي يا اينترنتي

مديريت و ساماندهي . ٦
  پايگاه

ــف ورود،   ــور مختل انجــام ام
اصـــــــــالح، حـــــــــذف، 
روزآمدســـازي، مبادلـــه، و   
ــات و نيـــز    ــايش اطالعـ نمـ

  گيري گزارش

تاريخ ايجـاد ركـورد، تـاريخ اصـالح ركـورد، نـام             
ام قواعـد   فهرستنويس، نام واردكننـده اطالعـات، نـ       
، زبـان   )ها(فهرستنويسي مورد استفاده، نام کتابخانه      

  اثر، کشور
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توان نمـايش   ارتباط هر يک از عناصر و کارکردهاي پيشينه را به شکل ديگر نيز مي           
اي بـا توجـه بـه کارکردهـاي پـيش گفتـه             بنـدي عناصـر داده      ، نمايشگر دسته  ١ماتريس  . داد
توانـد بـيش از    اي مـي  شود، هر عنـصر داده  اهده مي مش۱ماتريس گونه که در  همان. باشد  مي

اي  به عبارت ديگر، يک کـارکرد واحـد توسـط عناصـر داده    . يک نوع کارکرد داشته باشد   
اي، کـارکرد شناسـايي را بيـشتر از سـاير       تمـام عناصـر داده  تقريبـاً . مختلف انجام مي پـذيرد    

مهجـورترين  . مـي كنـد  ايـن امـر بـه توصـيف بهتـر اثـر كمـك        . کارکردها انجام مـي دهنـد   
کارکرد، از نظر اجرا، کارکرد مکان يابي اسـت کـه تنهـا از طريـق شـماره راهنمـا صـورت            

ذکر اين نکتـه خـالي از لطـف نيـست کـه قـوانين فهرستنويـسي کنـوني کمتـر بـه                        . گيرد مي
شـود،   طـور کـه مـشاهده مـي     فيلـد هـاي کنتـرل، همـان    . کننـد   کارکرد مکان يابي توجه مـي     

 توسـط کتابـداران اسـتفاده    ايي، مديريتي و سازمان دهنده دارند و معموالً     کارکردهاي شناس 
از آنهـا بيـشتر بـراي    . رونـد   بـراي اهـداف بازيـابي بـه کـار نمـي         يادداشتها معمـوالً  . شوند  مي

  . شود شناسايي موجوديتها و در برخي موارد نمايش پيوند ميان مدارک، استفاده مي
  اي در پيشينه کتابشناختي دادهبندي کارکردي عناصر دسته. ۱ماتريس

            کارکردها
  /سازماندهي  شناسايي  بازيابي  اي عناصر داده

  مديريت  ابيي مکان  دهي ارتباط  سازي رديف

              مناطق کنترل
      *  *  *    نوع انتشارات
      *  *  *    کد زبان
        *  *    تاريخ

      *  *  *    کد کشور
هاي  شماره

  استاندارد
            

ISBN *  *          
ISSN *  *    *      

    *  *  *    *  شماره راهنما
      *    *    زبان اثر

      *  *  *  *  سرشناسه پديدآور
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            کارکردها
  /سازماندهي  شناسايي  بازيابي  اي عناصر داده

  مديريت  ابيي مکان  دهي ارتباط  سازي رديف

      *  *  *  *  اطالعات عنوان
      *    *  *  شرح پديدآور
      *    *  *  شرح ويرايش
      *    *  *  محل نشر
      *  *  *  *  نام ناشر
        *  *  *  تاريخ نشر

          *    مشخصات ظاهري
      *    *    اطالعات فروست
              يادداشتها

          *    يادداشت مندرجات
          *    چکيده/ خالصه

      *    *  *  مخاطبان
      *  *  *  *  بازتوليد

              هاي افزوده شناسه
      *  *  *  *  سرعنوان موضوعي
      *  *  *  *  ساير پديدآورندگان

          *    شکل/ نوع
  نشاني الکترونيکي 

  يا اينترنتي
        *    

  *  *          هاي محلي داده
  

اي شناسايي کننده، براي کاربران متفاوت در حوزه نـشر و        به طور کلي، عناصر داده    
تر است، در حالي کـه عناصـر سـازمان دهنـده ممکـن       ها معمول  فروش کتاب و در کتابخانه    

اي، متفـاوت   است به واسطة تفاوت در کارکردها و اهـداف، در دو محـيط دسـتي و رايانـه               
در محيطهاي مختلف که دربرگيرنده انواع منابع بـا درجـات متفـاوتي     گذشته از اين،    . باشند

  .بندي جامع و عميق مشکل است اي هستند، ارائه دسته از توجه به عناصر داده
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تنــوع کارکردهــاي هــر عنــصر، موجــب افــزايش قابليتهــاي پيــشينه کتابــشناختي در  
ران، کتابفروشـان،  هـاي مختلـف ماننـد ناشـ      برآوردن نيازهاي گونـاگون کـاربران در حـوزه        

هـا ايجـاد    پايگاههايي کـه در هـر يـک از ايـن حـوزه          . شود  ها، و کاربران نهايي مي      کتابخانه
 و در برخـي مـوارد متفـاوت از    كشود، کارکردهايي دارند کـه در برخـي مـوارد مـشتر       مي

در هر صورت، ابزار اصلي هر پايگاه پيـشينه کتابـشناختي اسـت کـه چنانچـه از                 . يکديگرند
هـاي    برخوردار باشد، امکـان تبـادل اطالعـات و اسـتفاده مـشترک را ميـان حـوزه                 يکدستي

  .آورد مختلف به وجود مي
 

  )پذير در شبکه دسترس(استانداردها و ضرورت تعامل ميان پايگاههاي پيوسته 
تعامل و ميانكنش  نظامهاي مختلف در شبكه، از مهمتـرين مـسائل مطـرح در حـوزه        

تـرين   اي، يكـي از عمـده   در محيطهاي شـبكه  . آيد  اي به شمار مي     دهاستانداردها و قالبهاي دا   
 بوده است؛ اسـتانداردي كـه   Z39.50گامها در راه رسيدن به اين مهم، استفاده از استاندارد  

يعني همـان محـيط   (دهد تا از طريق پايانه پايگاه كتابشناختي خود     اين امكان را به كاربر مي     
ايجاد چنين قابليتي . ايگاههاي اطالعات كتابشناختي بپردازدبه جستجو در ساير پ   ) رابط آشنا 

براي نظامهاي مختلف، به دليل ماهيت چندوجهي تعامل ميان نظامهـا، قـدري مـشكل اسـت           
(Miller, 2000) .»رگـذار بـر تعامـل    تأثي در تحليل خـود، عوامـل   (2005 ,2003) ١»موئن
  :چنين مطرح مي كند ميان نظامها را اين

شامل مسائلي همچون سيستمهاي عامل متفـاوت، نظامهـاي         . نظامهاتعدد و تفرق     •
 ...بازيابي اطالعات متفاوت و

 ... و Z39.50  ،HTTP ،SOAP ،ISOتعدد پروتكلهاي تعامل، مانند  •

، يـوني  ٢١ماننـد مـارك   . هـا،  تعدد در استانداردها و قالبهاي ذخيره و مبادله داده       •
مثـل دوبلـين   (اي  ، طرحهـاي فـراداده    ISBD/AACR2، قالبهـاي مبتنـي بـر        XMLمارك،  

 ...و) كور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moen. 
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 ... و LCSH ،MESH ،AATها، همچون  شناسي تعدد در واژگان و هستي •

 ها تعدد زبان و تفاوت در نويسه •

 سازي، مهار واژگاني و فنون استخراج واژه از متن تفاوت در نمايه •

هـا در انـواع    در همين راستا و با توجـه بـه گونـاگوني قالبهـاي ذخيـره و مبادلـه داده             
رسـد شـرايطي    پايگاهها، به منظور ايجاد تعامل کارآمد ميان پايگاههاي مختلف، به نظر مـي         

سـازي   ها بر مبنـاي مـارك بـه منظـور پـشتيباني از جـستجو، غنـي                 سازي پيشينه   همچون نمايه 
 اجتناب ناپـذير  Z39.50سازي طبق قوانين همسو با استاندارد   فيلدهاي مارك، و انجام نمايه    

ــان، . اشــدب ــن مي ــوئن«در اي ــاره مــي  ) ٢٠٠٥(» م ــدي اش ــه دو عامــل كلي ــد ب ــاوت در : كن تف
استانداردهاي مورد استفاده براي نظامهاي مختلف و تفاوت در نظامهـاي بازيـابي اطالعـات          

وي راه حل اين مـسائل  . سازي و طراحي جستجو محلي؛ به عنوان مثال، ميان چگونگي نمايه  
 و افـزايش كـارايي نظامهـاي بازيـابي اطالعـات      Z39.50ندارد  را در توجه به جزئيات اسـتا      

  .داند سازي مي محلي و تبيين دقيق سياستهاي محلي نمايه
بنابراين، به منظور ايجاد تعامل بيشتر ميان نظامها، كاهش تعـدد و تفـرق ثابـت تـرين         

اي قـوي   ينـه هـا، زم  اجزا همچون قوانين، استانداردها، پروتكلهاي انتقال، نحو و سـاختار داده  
هـاي   آورد كه تا حدي، نارسـاييهاي ناشـي از تفـاوت در شـيوه            ها فراهم مي    براي تبادل داده  

  .سازي و يا تعدد زباني را بهبود خواهد بخشيد نمايه
سـازي ايـن اسـتانداردها و قالبهـاي      بديهي است، اين كـار جـز بـه واسـطه هماهنـگ        

شود و اولين گام در اين حوزه،  اهم نميفر) همخوان کردن فيلدها و فيلدهاي فرعي(اي   داده
، در واقـع تالشـي اسـت در       ١ و پيوسـت   ۲جـدول   . تعيين دقيق نقاط مشترك ميان آنهاسـت      

  .جهت نمايش اين نقاط مشترك
  ٢١ و فيلدها و فيلدهاي فرعي مارك Z39.50انطباق عناصر فراداده دوبلين كور با مقادير استاندارد . ۲جدول

  عنصر دوبلين كور
 مقادير

استاندارد 
Z39.50 

  فيلدهاي مرتبط در مارك

  عنوان
Title 

1097  245 00$a ║ 246 33$a  ║246 33$a  
 a & $e  ║ 700 1#$a  & $e ║ 710$## 720  1098  پديد آورنده
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  عنصر دوبلين كور
 مقادير

استاندارد 
Z39.50 

  فيلدهاي مرتبط در مارك

Creator 2#$a  & $e ║ 711 2#$a  &  $e  ║ 720 ##$e 
║ 700 1#$e  ║ 710 2$e  

 موضوع
Subject 

1099  
653 ##$a ║ 650 #0$a ║ 650 #2$a ║ 050 
##$a ║ 082 ##$a / 080 ##$a ║ 650 #7$a  
&  $2   

  توصيف
Description 

1100  520 ##$a   ║ 520 ##$a  ║ 505 0#$a 

  ناشر
Publisher 

1101  260 ##$b  ║ 700 1#$a  &  $e  ║ 710 2#$a  
  & $e  ║  711 2#$a  &  $e    

  تاريخ
Date 

1102  
260 ##$c  ║ 307 ##$a  ║ 260 ##$g  ║  260 
##$c  ║  583 ##$d  &  $a  ║ 518 ##$a  &  
$3    

  نوع منبع
Resource Type 

1103  655 #7$a  &  $2  ║  655 #7$a  &  $2  ║  
655 #7$a  &  $2    

  شناساگر منبع
Resource Identifier 

1104  024 8#$a  ║  856 40$u  ║  020 ##$a  ║  
022 ##$a  ║  024 8#$a  & $2    

  زبان
Language 

1105  546 ##$a  ║  041$a  ║  546 ##$a  & $b    

 ساير همكاران
Other Contributor  1106  

720 ##$a & $e  ║ 700 1#$a  & $e ║ 710 
2#$a  & $e ║ 711 2#$a  &  $e  ║ 720 ##$e 
║ 700 1#$e  ║ 710 2$e  

  قالب
Format 

1107  856 ##$q  ║  300 ##$a  ║  340 ##$a  ║  
856 ##$q   

  منبع
Source Identifier 

1108  786 0#$n   ║  786 0#$o   

  رابطه
Relation 

1109  

787 0#$n  ║  787 0#$o  ║  776 0#$n  ║  
776 0#$o  ║  776 0#$n  ║  776 0#$o  ║  
773 0#$n  ║  773 0#$o  ║  774 0#$n  ║  
774 0#$o  ║  775 0#$n  ║  775 0#$o  ║  
775 0#$n  ║  775 0#$o  ║  786 0#$n  ║  
786 0#$o  ║  510 0#$a   ║  538 ##$a  ║  
780 00$t   ║  785 00$t    

  پوشش
Coverage 

1110  500$a  ║  522 ##$a  ║  513 ##$b   
  حقوق

Rights Management 
1111  540 ##$a  ║  856 42$u  &  $3  
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  گيري خالصه و نتيجه
ــت    ــواع پايگاههاس ــامل ان ــيط الکترونيکــي ش ــب   مح ــشناختي در قال ــشينه کتاب  و پي

نـرم افـزار    . اي دارد   تفاوتهاي عمده ) فهرستبرگه(الکترونيکي خود، نسبت به قالب سنتي آن        
پايگاههاي کنوني امکانات و قابليتهـاي بـسياري، بـويژه پيونـدهاي فرامتنـي، جهـت اجـراي             

يت پايگاههـا در  هاي فهرستنويسي در فعاليتهاي سازماندهي و مدير    کارکردهاي بيشتر پيشينه  
اي جهـت ثبـت در    اي، شناسايي عناصر داده با ظهور فهرستهاي رايانه   . اختيار قرار داده است   

بـه منظـور   . هاي کتابشناختي و ذخيـره در پايگـاه، وارد مرحلـه جديـدي گـشته اسـت            پيشينه
هـاي کتابـشناختي    اي ، پيشينه اجراي کارکردهاي مختلف به صورتي مؤثرتر در محيط رايانه      

  :ايد با توجه به پاره اي از عوامل ايجاد شوندب
گونه که پيشتر اشاره شد، وجود انواع استانداردها و قالبهاي ذخيـره و مبادلـه       همان •

انـواع  ) ميـانکنش پـذيري  (اي، باعث شده تا بـه مـسئله تعامـل عملـي        ها در محيط شبکه     داده
دها و رعي ميان انواع اسـتاندا همخوان سازي فيلدها و فيلدهاي فر     . پايگاهها بيشتر توجه شود   

قالبها، امري اجتناب ناپذير است و اقدامهاي انجام شده در اين زمينه، مزاياي آن را به اثبات          
تنوع کارکردهاي پيشينه کتابشناختي، که به دليل تنـوع در نيازهـاي کـاربران     . رسانيده است 

اع استانداردها و قالبها مختلف است، تنها در صورتي قابل تحقق است که همخواني ميان انو       
تواند به منزلـه پايـه ايـن همخـواني قـرار        ميZ39.50استاندارد . در سطح شبکه، عملي شود 

هـاي   ملزومـات کـارکردي پيـشينه   «گيرد، مـشروط بـه آنکـه از مـدل نظـري و توسـعه يافتـه         
 .تبعيت کند» کتابشناختي

ختي نيازمنـد حـداقل   در پاسخ به نيازهاي متفاوت کاربران مختلف، پيشينه کتابـشنا   •
، »شناسـايي «، »بازيـابي «اي است تا کارکردهاي مختلفي همچون       مجموعه اي از عناصر داده    

افزايش تعداد و انواع    . را به انجام رساند   » مديريت پايگاه «، و   »سازماندهي«،  »برقراري پيوند «
ر کـاربرد  هاي الکترونيکي را تشکيل مـي دهنـد، نمايـشگر تعـدد د         اي که پيشينه    عناصر داده 

اي مشترک در استانداردها و قالبهـاي    مقاله حاضر عناصر داده   . اي است   آنها در محيط رايانه   
ميـزان  (توان چنين نتيجه گرفـت کـه سـطح توصـيف مـدارک        مي. مختلف را شناسايي کرد   
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 بر کارکردهاي پيشينه تأثير داشته و پـايين  مستقيماً) اي در پيشينه ثبت و يا حذف عناصر داده 
تواند به کاهش چشمگير کارکردهـاي پيـشينه کتابـشناختي منجـر         ن سطح توصيف مي   آورد
هاي کتابشناختي بيشتر باشد، براي ثبـت بـه عناصـر             هرچه انتظار از کارکردهاي پيشينه    . شود
 . اي بيشتري نياز خواهد بود داده

ــاي       • ــشناختي در پايگاهه ــات کتاب ــايش اطالع ــابي و نم ــستجو، بازي ــشي ج اثربخ
 قابـل دسـترس   Z39.50بويژه پايگاههـايي کـه از راه دور و از طريـق اسـتاندارد           اطالعاتي،  

در ايـن زمينـه و بـه منظـور توصـيف و      . روز بيشتر مورد توجه قـرار مـي گيـرد       هستند، روزبه 
مانند قواعـد  (اي، الزم است هماهنگي بيشتري در استانداردهاي مربوط  مديريت عناصر داده 

ــوامريکن،   ــسي انگل ــراداده   ISBDفهرستنوي ــارک، عناصــر ف ــاي م ــتاندارد  ، قالبه اي، و اس
Z39.50 ( اي  بدين جهت، بايد خط مشي هايي جهت تبيين دامنه عناصر داده    . صورت گيرد
فراتـر از  (چنانچه ديدگاهي کـاربردي و فرابخـشي    . خوان تدوين گردد    هاي ماشين   در پيشينه 

بـه يـک توافـق    بايـد  داشته باشد، هاي کتابشناختي وجود     در ايجاد پيشينه  ) محدوده کتابخانه 
 .عمومي در باره ملزومات کارکردي دست يافت

آموزش سازماندهي اطالعات بايـد رويکـرد نـويني را در تبيـين ملزومـات پيـشينه                •
کتابشناختي پيش گيرد تا نيازهاي بالفعل و بـالقوه انـواع کـاربران را در کـار بـا پايگاههـاي               

توانـد بـه فهـم     ايـن امـر مـي   . مورد توجه قـرار دهـد  اطالعات کتابشناختي و در محيط شبکه   
سازي نيز، که اکنون در سـايه رشـد فنـاوري اطالعـات         ارزشمندي کار فهرستنويسي و نمايه    

مسئوالن سازماندهي اطالعات بر ايـن باورنـد کـه ارزش    . رنگ شده است، کمک نمايد   کم
 .ه استتر از گذشت رنگ، بلکه پررنگ کار آنها در محيط جديد نه تنها کم
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  منابع
بررسي مشكالت موضوعي استفاده كنندگان در فهرست       ). ١٣٧٩(شاپوري، سودابه   ـ  
نامه کارشناسي ارشد کتابـداري و اطـالع        پايان. اي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي      رايانه

  .رساني، دانشگاه فردوسي مشهد
هـاي كتابـشناختي و    رويكرد هاي نو به ساختار پيشينه). ۱۳۷۹(ـ فتاحي، رحمـت اهللا    

: اي فهرسـتهاي رايانـه   :  در .نمايش آثار در فهرستهاي گرافيكي با استفاده از فناوري فـرامتن          
ــه    ــعه؛ مجموعــه مقــاالت همــايش كــاربرد و توســعه فهرســتهاي رايان اي در  كــاربرد و توس

ــه ــران،  كتابخان ــان ٢٨ و ٢٧هــاي اي ــشهد١٣٧٨ آب ــ مــشهد. ، م ــشهد؛  : ـ ــشگاه فردوســي م دان
 .٢٦٨ـ٢٥٣ركز اطالع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، م:تهران
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