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 دادهابر برکتاب الکترونیکی با تأکید  هاییگاهپابررسی 
 

 *2 مینا توسلی فرحی    1 الهه امتی

 یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک یور،هفده شهر یو پژوهش یدرمان یمرکز آموزش ینیبال یقاتمرکز توسعه تحق ی،پزشک یرسانو اطالع یکارشناس ارشد، کتابدار .1
 .یرانرشت، ا

 .ایران ،بندرعباس ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت، پزشکی، رسانیابداری و اطالعکت ،یاراستاد .2

  

33-94 صفحات ؛4931 و تابستان بهار ؛اولشماره  ؛اول دوره ؛نوین پزشکیرسانی اطالعمجله   

 دهيچک

شوند. ها، باعث افزایش دقت بازیابی و تسهیل جستجو در منابع الکترونیکی مید ابر دادهبا رشد تصاعدی منابع الکترونیکی در محیط وب، کاربر :مقدمه

 های کتاب الکترونیکی بوده است.تعیین ابرداده در پایگاه ،لذا هدف از این مطالعه
 پایگاه اطالعاتی کتاب الکترونیکی؛ 3است. جامعه آماری شامل  شدهانجام 3131در سال  این مطالعه از نوع کاربردی و به روش پیمایشی :هاروش

Gale Virtual Reference Library، EBL-Ebook Library،Credo Reference، MyiLibrary،Palgrave Connect، 
NetLibrary ،Ebrary ،Dawsonera، Taylor & Francis eBookstore اطالعات مربوط به ابر اندشدهانتخابدار ؛ که به روش هدفبود .

پردازد، مختلف می یهاجنبهها از که به مقایسه پایگاه (http://adat.crl.edu)« های علمیارزیابی پایگاه ابزار» یتساوبدر  مورداستفاده هایداده
 آمدهدستبههای مقایسه کرد. داده باهمرا  هاآنها در واع ابردادهمشاهده کرد و کاربرد انرا توان نتایج ها میبا انتخاب پایگاه یتساوببود. در این  یشنماقابل

 .اندقرارگرفتهتحلیل  مورد Excel افزار آماریبعد از ورود به نرم

 درصدOnix (55/55 ،)(، درصد 311) صورتبه MARC، به ترتیب شدهاستفادههای ابرداده ،موردنظرهای هدر پایگانشان داد  هایافته :هایافته

Dublin Core (33/33  به کار )بود و  شدهگرفتهدرصدUKLom  بود نشدهاستفادهها هاز پایگا کدامیچهدر. 

های کتاب الکترونیکی، ها در ایجاد پایگاهطراحان پایگاه رسانی وگردد متخصصان اطالعپیشنهاد می ،اخذشدهنتایج  بر اساس :گيریتيجهنبحث و 

 .ظر بگیرندهای مناسب را در نابر داده

 .Onix، Dublin Core، UKLom، MARC ،ابرداده ها:کليدواژه

 

 یپژوهش نوع مقاله:

 19/99/13پذیرش مقاله:   95/95/13 اصالح نهایی:    91/97/13دریافت مقاله: 

 .33-49(: 9)9؛ 9314 .پزشکی نوین یرساناطالع. های کتاب الکترونیکی با تأکید بر ابر دادهبررسی پایگاه. فرحی مینا یتوسل ،الهه امتی ارجاع:

 

 مقدمه:
های الکترونیکی کتاب تکامل عصر الکترونیک منجر به توسعه پایگاه

در  ییبسزاها نقش این پایگاه در موضوعات مختلف شده است و

های الکترونیک مختلف را بدون مراجعه دسترسی آسان و سریع به کتاب

های رایج ه جهانی وب یکی از روششبک درواقعد، نکنبه کتابخانه ایفا می

اما گسترش فزاینده منابع اطالعاتی  ،برای به دست آوردن اطالعات است

های جدیدی در محیط اینترنت چالش باألخصهای الکترونیکی در قالب

 یرپذدسترسو  یدهسازمانسان برای ینوکتابداران و فهرست را فرا روی

ات متعددی در این زمینه صورت این منابع قرار داده است. اقدام یساز

داده یکی گرفته است که گرایش به استفاده از ابزار نوینی تحت عنوان ابر

باره ها و اطالعاتی درداده در تعریفی ساده به دادهاز این موارد است. ابر

داده، ابزاری است که برای ابر درواقعشود. منابع اطالعاتی اطالق می

منابع اطالعاتی الکترونیکی موجود در  یدهسازمانشناسایی، توصیف و 

 .]1[رود اینترنت به کار می

 یلهوسبهاین اصطالح اولین بار توسط شرکت تجاری آمریکایی 

Jack Myers Voss  الگوها به کار  برای توصیف متا 1191در سال
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گیری شبکه وب با شکل اصطالحبود، اما بیشترین کاربرد این  شدهگرفته

 صورت گرفته است.  1111در سال 

در  MARCمختلف  انواعاولین کاربردهای ابرداده در قالب 

 بود. افزایش گسترده ابرداده که از ظاهرشده 1191،1191،1191های سال

هایی را برای است، ضرورت دسترسقابلطریق صفحه گسترده وب 

استفاده از استانداردهای مربوط به ابرداده به وجود آورده است.  ایجاد و

ابرداده، کاربردهای مهمی دارد که ارزیابی و افزایش دقت بازیابی منابع 

های کتابخانه هدف غایی تمامی فعالیت. ]2[ شودی را شامل میاشبکه

دسترسی محققین به اطالعات است، برای اینکه این دسترسی محقق 

 منظوربه .شود یدهسازمان شدهیگردآورالزم است که اطالعات  شود،

ای متعددی به وجود های ابردادهتانداردهای مناسب، طرحتحقق اس

 .]1[ ثر به اطالعات استؤاند که هدفشان دسترسی مآمده

های کتاب در پایگاه یموردبررسچهار ابرداده  ،در این مطالعه

 Dublin Core, MARC (Machine,:الکترونیکی شامل

Readable Catalogue), ONIX (Online Information 

Exchange),UK LOM(UK Learning Object 

Metadata)  اندشدهدادهبودند و مفاهیم نظری به شرح زیر، توضیح. 

که کتابداران  اصطالح ابرداده در بین جامعه اینترنت به مفهوم آنچه

 کاربردهبه ،نویسی اطالعات یا توصیف منابع استفهرست عنوانبه

 MARC (Machine-Readable Cataloging) . ابرداده]4[ شودمی

ترین ابرداده توصیفی استاندارد بود که شدهشناخته 11تا اواسط دهه 

های سراسر جهان استفاده ها سال در کتابخانهقالبی قدرتمند ده عنوانبه

؛ خوان استنویسی ماشینبه معنای رکورد فهرست MARC شد.می

د ها در رکوریعنی یک کامپیوتر قادر به خواندن و تفسیر داده

نویسی به معنای رکورد نویسی است. رکورد فهرستفهرست

سنتی بر روی یک کارت  طوربهشناختی و یا اطالعاتی است که کتاب

شناختی، شامل است. رکورد کتاب شدهدادهسی نشان ینوفهرست

های های افزوده، سرعنوانهای اصلی، شناسهتوصیف مدرک، شناسه

ی مدرک است )رکوردهای بندی و شماره راهنماموضوعی، رده

MARC .)ها با استفاده از کتابخانه حاوی اطالعات بیشتری است

آورند و امکان جلوگیری به عمل می یکاردوبارهاز  MARCاستاندارد 

 .]5[یابند شناختی را میگذاری منابع کتاببه اشتراک

Dublin Core  منظوربهیک ابرداده پانزده عنصری است که 

اصل برای توصیف منابع وب  ابی منابع الکترونیکی و درسهولت در بازی

ها کتابخانه موردتوجه یجتدربهاست، اما  یجادشدهاپدیدآورندگان توسط 

 است. قرارگرفته منابعشانها برای توصیف و موزه

Dublin Core  است که غیرمتخصصان  شدهیطراحطوری

که نویسندگان و  یاگونهبه، یرندکارگبهنویسی هم بتوانند آن را فهرست

نویسی قادر به ها بدون داشتن تخصص فهرستمسئولین وب سایت

هستند و بدین  منابعشانبرای توصیف  Dublin Coreاستفاده از 

های بازیابی را برای موتورهای کاوش و سیستم منابعشانترتیب 

 .[4] سازندمی تریترؤقابل

ONIX ناشرین برای  شود که توسطنیز به استانداردی اطالق می

فروشان و هایشان به عمده و خردهتوزیع اطالعات الکترونیکی کتاب

گرفته  کتاب نقش دارند، به کار درفروشناشران و کلیه کسانی که 

 شود.می

ONIX حلی برای دو مشکل ایجاد شد:راه عنوانبه 

 ؛آنالین صورتبهها تر کتابنیاز به اطالعات کامل (الف

 فروشندگان مطرح کتاب. یازموردن هایان فرمتوجود تنوع فراو (ب

فروشان انجمن ناشرین آمریکایی با همکاری عمده 1111سال  در

دهندگان اطالعات کتاب فروشان آنالین و سرویسمهم کتاب و خرده

کردند که توسط آن ناشرین بزرگ و  المللیینباقدام به ایجاد استانداردی 

هایشان باشند. بدین ترتیب نسخه کوچک قادر به تبادل اطالعات کتاب

 .]9[ انتشار یافت 2111 در سالـ  ONIX 1.0آنـ نخست 

به گروه  2112ای که در آوریل از مقاله UK LOMایجاد 

گیرد. این مقاله های آموزشی بریتانیا ارائه شد، سرچشمه میابرداده

شناسایی  برای اندرکارانفراخوانی برای تشکیل انجمنی از دست

ها در محتوای ای شایع در بریتانیا جهت استفاده از ابردادههروش

افزایش  LOM. هدف اصلی استاندارد بود های آموزش الکترونیکیبسته

افزارهای های نرمها و پروفایلهای ابردادهقابلیت همکاری نمونه

سسه ؤتعریف م بر اساسدر بخش آموزش انگلستان است.  یجادشدها

IEEE  وان قابلیت همکاری متقابل را در چنین تمی 1111در سال

توانایی دو یا چند سیستم یا »زیر تعریف کرد:  صورتبهبستری 

 ردوبدلبرای تبادل اطالعات و استفاده از اطالعاتی که  هاآنهای لفهؤم

 .]9[« اندشده

ضمن معرفی و بررسی نقاط  ، طاهرییموردبررسهای در پیشینه

 21نسخه  و قالب Dublin Coreای قوّت و ضعف طرح فراداده

MARC جهانی وب، با استفاده  شبکهمنابع اطالعاتی  یدهسازمان، در

سازی اطالعات از روش تحلیلی، کارایی دو طرح مذکور را در نمایه

، یتدرنهامقایسه کرده است. نتیجه مقایسه نشان داد که  باهمالکترونیکی 

له اطالعات برای ذخیره، پردازش و مباد MARC 21نسخه  قالب

 تر است.محیط وب، مناسب
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تعداد عناصر  ازلحاظ تنهانه، Dublin Coreای طرح فراداده

های کمتری دارد، بلکه قابلیت MARC 21نسخه  توصیف، نسبت به

انواع قالب برای انواع اطالعات و نیز انواع قالب برای انواع مواد  ازلحاظ

 .]9[ نیست یسهمقاقابل، MARC 21نسخه  اطالعاتی، با قالب

 11 شفیعی و همکاران در پژوهش خود، ای دیگر نیزدر مطالعه

صفحه وب از طریق جستجو در موتورهای جستجوی عمومی 

(google ،yahoo  وMSN را )نمونه انتخاب کردند و میزان  عنوانبه

های زبان و ابرنشانه Dublin Coreای )حضور عناصر ابرداده

ین صفحات و وجود رابطه معنادار بین حضور گذاری فرامتن( در انشانه

ای و نوع موتور جستجو را بررسی کردند. نتایج، عناصر ابرداده

و  Dublin Coreای دهنده حضور بسیار کم عناصر ابردادهنشان

که  گذاری فرامتن در صفحات بازیابی شده بودهای زبان نشانهابرنشانه

 .]1[ی در صفحات وب بود ابیانگر کاربرد بسیار کم عناصر ابرداده

 ینترمهمای ضمن معرفی در مطالعه کریمی و فیاض همچنین

های دیجیتال، به این نتیجه رسیدند، در کتابخانه یدهسازماناستانداردهای 

حتی  استفادهقابلبا ساختاری ساده و  Dublin Coreای قالب فراداده

ای به وجود آمده برای پدیدآور اثر و برای طیف وسیعی از منابع شبکه

تر و تر، جزئیدارای ساختاری پیچیده MARCاستاندارد است. 

 است. Dublin Coreتر، نسبت به طرح فراداده کاربردی

 MODS: Metadata Object) ای توصیف شیطرح فراداده

Description Schema) سازی مبتنی بربا ساختار ذخیره 

(Extensible Markup Language) XML ق با و منطب

MARCاز  ، دارای مجموعه عناصری بیشترDublin Core تر و ساده

پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی در محیط  باهدفاست و  MARCاز 

 Textمتن )طرح کدگذاری  یافرادادهاست. قالب  شدهیهتهدیجیتال 

Encoding Initivative)  و توصیف آرشیوی رمزگذاری شده

(Encoded Archival Description بیشتر در آرشیوها ،)

اطالعات  یابمکانخدمات  ایگیرد و قالب فرادادهقرار می مورداستفاده

( برای Government Information Locator Services) دولتی

 یافرادادهیابی اطالعات مناسب نهادها و ادارات دولتی کاربرد دارد. مکان

 MADS:Metadata Authority Description) توصیف مستند

Schemaتوصیف  منظوربه ءیشتوصیف  یافراداده ( در کنار استاندارد

های موضوعی و افراد حقیقی و حقوقی، رویدادهای مهم و شناسه

جغرافیایی به وجود آمده است. قواعد استاندارد توصیف و دستیابی به 

که ( RDA: Resource Description and Access) منابع

 Englo-American یسینوفهرستد ویرایش سوم قواع درواقع

نویسی منابع دیجیتالی و بهترین ابزار ابزاری، برای فهرست عنوانبه ؛است

قرارگرفته است، محسوب المللی که مورد مقبولیت بیننویسی فهرست

 .]1[شود می

اباذر و بابایی در پژوهشی که از نوع پیمایشی  ،ای دیگردر مطالعه

های سایت کتابخانهفحۀ اصلی وبص 19 درمجموعتوصیفی بود، 

های علوم پزشکی ایران را با استفاده از دو مرورگر مرکزی دانشگاه

Internet Expelorer  وNet Scape و با  قراردادند یموردبررس

ای موجود در عناصر فراداده View از طریق منوی Source ۀمشاهد

ر ها را استخراج کردند و دهر یک از وب سایت HTMLصفحۀ 

از  یکیچه، هاآن یموردبررسهای سایتدر وب .قراردادندلیست چک

اند و در استفاده نکرده Dublin Coreای عناصر فراداده ها ازسایتوب

گذاری فرامتن های عام زبان نشانهها از فرادادهسایتطراحی تمام این وب

 ره اببود. نتایج حاکی از آن بود که طراحان صفحات وب ب شدهاستفاده

های دهند تا طرحبیشتر اهمیت می (Meta Tags) هابرچسب

 .]Dublin Core ]11ای خاصی همچون فراداده

ای عناصر ابرداده از روش تحلیل محتوا، شفیعی و همکاران

Dublin Core گذاری فرامتن های زبان نشانهو مجموعه ابرنشانه

های وجوی پایگاهموجود در فیلدهای موجود در صفحات جست

، Pub Med ،Medline Ovid ،MD Consultاطالعاتی پزشکی 

Medline Plus ،Iranmedex  وPars Medline را  ایران و جهان

و  Dublin Coreای ها نشان داد عناصر ابردادهبررسی کردند. یافته

گذاری فرامتن در صفحات بازیابی شده بسیار کم های زبان نشانهابرنشانه

پایگاه اطالعاتی  جزبههای اطالعاتی همه پایگاه هستند. این امر در

Medline Plus  یاطالعاتمشاهده شد و تنها در پایگاه Medline 

Plus ای عناصر ابردادهDublin Core  وجود داشت. بیشترین تعداد

و کمترین تعداد  PubMedای مربوط به پایگاه اطالعاتی فیلد ابرداده

بود، این مطالعه نشان داد که  Medline Plusمربوط به پایگاه اطالعاتی 

های اطالعاتی پزشکی ایران و جهان ای در پایگاهابرداده فیلدها و عناصر

های و اما پیشینه ]11[ شدندکم و نامناسب به کار گرفته  بسیار

بینی کردند که یشپ Fast و Campbell ،در خارج کشور یموردبررس

 های دانشگاهی را قادرتواند کتابخانهها در آینده میهای ابردادهقابلیت

هایشان سازد که اطالعات موجود در وب معنایی را در فهرست کتابخانه

ها در حال حاضر استفاده از های ابردادهمعماری کهیدرحال، یرندکارگبه

ها شناسی که توسط کتابخانههای کتابوب را تنها جهت تبادل داده

 .]12[ سازدرا میسر می اندیجادشدها
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بررسی تمایل کتابداران  باهدفعلیجانی و جوکار  در مطالعۀ دیگر،

، Dublin Coreهای ملی جهان و میزان توجه آنان به استاندارد کتابخانه

هر  یتساوبلیست و مراجعه به منبع صفحه اصلی با استفاده از چک

 هایدر وب سایت Dublin Coreبه بررسی عناصر فراداده  کتابخانه

به سه دسته عناصر  Dublin Core. عناصر تابخانه ملی پرداختندک 91

عناصر مربوط به  مالکیت معنوی و حقبهتوصیف محتوا، عناصر مربوط 

درصد(  21) 14نمایش ساختاری تقسیم شدند. نتایج نشان داد که فقط 

اند. کتابخانه استفاده کرده Dublin Coreعناصر  ملی از هایکتابخانه

حداکثر عناصر ، Dublin Coreعنصر  15با استفاده از هر ملی عربستان 

 Dublinعنصر، حداقل عناصر  2را و کتابخانه ملی سوئیس با استفاده از 

Core 11[ اندرا استفاده کرده[. 

Kurtz ای ضمن بررسی اجمالی مطالعه درDublin Core  و

DSpace به مطالعه و مقایسه مخازن Repositories  سازمانی سه

 New Mexico, Washington, OHIO Stateشگاه دان

University برای ایجاد و مدیریت  یموردبررسهای . دانشگاهپرداخت

کردند. سپس استفاده می DSpaceو  Dublin Coreمخازن خود از 

گیری شد و با استفاده از تصادفی نمونه طوربهاز هر مخزن بیست رکورد 

یارهای جامعیت، دقت و سازگاری ها یعنی معهای کیفیت ابردادهمالک

 New Mexicoدانشگاه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که  یموردبررس

کند، برای نظارت بر روند آرشیو مخزن خود، از کتابداران استفاده می

بخشی از  عنوانبهدو دانشگاه دیگر از دو استراتژی مختلف  کهیدرحال

کردند. این مطالعه فاده می( استSelf - archiving) آرشیو-خود فرایند

 Newدانشگاه نشان داد که آرشیوهای تحت نظارت کتابداران در 

Mexico های ترین رکوردها را برای مدخلترین و دقیقکامل

DSpace 14[ را دارا بودند[. 

بندی سازی و رتبهتبیین نمایه باهدفپژوهشی پهلو و طباطبائی فرج

 21نسخه  و Dublin Coreای دهدااشیای محتوایی حاوی عناصر فرا

MARC گذاری گسترشمبتنی بر زبان نشانه( پذیرXML در )

، googleهای اطالعاتی پیوسته پویا توسط موتورهای کاوش محیط

yahoo  ای انجام مقایسه - با یکدیگر با رویکرد تحلیلی هاآنو مقایسه

کی( مبتنی بر محتوایی )کتاب الکترونی ءیش 111جامعه پژوهش را  دادند.

( در قالب دو گروه تشکیل داد؛ XMLپذیر )گذاری گسترشزبان نشانه

و گروه دوم، حاوی  Dublin Coreای دادهگروه اول، حاوی عناصر فرا

سایت روی وب بود که بر MARC 21نسخه  ایدادهعناصر فرا

http://www.marcdcmi.ir ها بودند. ابزار گردآوری داده یافتهانتشار

از دو  یکیچهکه  ها حاکی از آن بود، یافتهدرمجموعهه وارسی بود. سیا

مبتنی بر  MARC 21نسخه  و Dublin Coreای دادهطرح فرا

XML ازلحاظهای اطالعاتی پیوسته پویا منتشرشده در محیط 

 دیگری برتری ندارندپذیری توسط موتورهای کاوش نسبت به دسترس

]15[. 

Debus از ابرداده استفاده  و همکارانONIX  را در کتابخانه کنگره

کتابداران  یبرا ONIX . آنان معتقدند که استانداردقراردادند یموردبررس

توان ها در داخل آن را، میبسیاری از عناصر داده چراکهنویدبخش است، 

نگاشت. کتابخانه کنگره برای ایجاد  MARCاستاندارد  صورتبه

ناشرین  ONIX هایبردادهاز ا MARCشناسی های کتابتوصیف

نویسی الکترونیکی در طریق فهرست برای انتشارات جدید دریافتی از

را ایجاد کرد.  MARCبه  ONIXکننده برنامه انتشارات کتاب، تبدیل

، زمان الزم MARC به ONIX نتایج نشان داد که استفاده از مبدل

تسهیل دهد، باعث شناسی را کاهش میهای کتاببرای ایجاد توصیف

شود و برای کارکنان شناسی میهای کتابها در پیشینهگنجاندن ابرداده

هایی با پیشینه یسهمقاقابلسازد که هایی را فراهم مینویسی پیشینهفهرست

 .]19[ است یادیبن یرغویسی نفهرست یفیتباک

Baker مطالعه خود مطرح ساخت که چگونه مسائل پیرامون  در

، نمونه بارز مشکالتی است که نیازمند Dublin Coreابرداده 

ها با استانداردهای سنتی کیفیت و های کتابخانهاست تا داده وفصلحل

های مرتبط در محیط داده حالیندرعسازگاری مطابقت داشته باشند و 

اش نشان داد که چگونه استاندارد مقاله سازگار باشند. او در هاآنبا منابع 

Dublin Core ًنظر گرفته  یک قالب ساده پیشینه در عنوانبه که عموما

برای استفاده در  RDFواژگان  عنوانبهروزافزونی  طوربهشود، می

پر شود و چگونه برای دیده می «شرح»ابردادها و بر اساس یک مدل 

اند. کرده ها ظهورهای جدید ابردادهها روششکاف بین این مدل کردن

ها با منابعی که ا باید امکان پیوند و ادغام دادههنتایج نشان داد در کتابخانه

 .]19[مطابق استانداردهای دیگر هستند، وجود داشته باشد 

بخشی، ، نظمیدهسازمانای در دادههای ابربنابراین نقش ویژه طرح

 هاآنهای خرید و هزینه ]1[بازیابی دقیق منابع اطالعاتی الکترونیکی 

ها را نشان آیند که اهمیت بررسی ابردادهمیمسائل مهمی به شمار  ازجمله

های کتاب الکترونیکی آید که پایگاهدهد، حال این مسئله پیش میمی

دارند؟ لذا هدف از این  ها در چه وضعیتی قرارابرداده یریکارگبه ازنظر

 های کتاب الکترونیکی است.های پایگاهمطالعه تعیین ابرداده

 

 :هاروش
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 1111در سال کاربردی و به روش پیمایشی  این مطالعه از نوع

پایگاه اطالعاتی کتاب الکترونیکی  1است. جامعه آماری شامل  شدهانجام

. اطالعات مربوط به اندشدهانتخابدار غیر رایگان بود؛ که به روش هدف

 «های علمیابزار ارزیابی پایگاه» یتساوبدر  مورداستفادههای ابر داده

(http://adat.crl.eduکه به مقایسه پایگاه ) مختلف  ازلحاظها

توان ها میبا انتخاب پایگاه یتساوببود. در این  یشنماقابلپردازد، می

 باهمرا  هاآننتایج مقایسه را مشاهده کرد و کاربرد انواع ابرداده ها، در 

های پایگاه اطالعاتی کتاب الکترونیک به همراه ابرداده 1مقایسه کرد. 

جدول نمایش داده شدند، چنانچه  صورتبهشده در آن،  کاربردهبه

 ( و در غیر این√ای در پایگاه وجود داشته باشد، با عالمت )ابرداده

، بعد آمدهدستبههای است. داده شدهدادهنمایش  (-صورت با عالمت )

. آدرس اندقرارگرفتهمورد تحلیل  Excelافزار آماری ورود به نرم از

های اطالعاتی کتاب الکترونیک در جدول شماره یک نشان پایگاه

 (.1شماره  )جدول است شدهداده

 

 :هایافته

ها، توزیع فراوانی اطالعات پس از مرحله گردآوری داده

 شماره و جدول کیشماره  نمودار صورتبهها، پایگاه شدهآوریجمع

 است. شدهدادهنشان  دو

ها بر اساس ابر ، نشانگر توزیع فراوانی پایگاهدوشماره جدول 

، حاکی از آن است دو شماره بنابراین جدول ؛است مورداستفادههای داده

 Dublin Coreها، ولی ابرداده در تمامی پایگاه MARCکه ابرداده 

و ابر داده  EBL - Ebook Libraryتنها در یک پایگاه به نام 

ONIX  است و ابر داده  شدهگرفتهپایگاه به کار  5درUK LOM  در

بیشترین میزان استفاده  ،طورکلیبهاست.  نشدهاستفادهها از پایگاه کدامهیچ

 99/41 درمجموعبود.  ONIXو سپس ابرداده  MARKها، از ابرداده

 مورداستفادههای بود. ابرداده شده کاربردهبهها ها در پایگاهدرصد از ابرداده

درصد(،  111) صورتبه MARKهای موردنظر به ترتیب در پایگاه

ONIX (55/55  ،)درصدDublin Core (11/11  بود و )درصدUK 

LOM  طورکلیبهقرار نگرفت.  مورداستفادهها از پایگاه کدامهیچدر 

و  MARC، های موردنظرها در پایگاهبیشترین میزان توجه به ابرداده

ها بود. همچنین نتایج یافته UK LOMها کمترین میزان توجه به ابرداده

درصد(  51)ها، چهار پایگاه درصد( ابرداده 95) نشان داد که یک پایگاه

 )جدول اندکاربردهبهها را درصد( ابرداده 25) ها و چهار پایگاهابرداده

 (.2 شماره
 

 
 

ها در توزیع فراوانی کاربرد ابر داده اینمودار دایره -1شماره  نمودار

 های کتاب الکترونیکیپایگاه
 

 های اطالعاتی کتاب الکترونیکآدرس و نام پایگاه -1جدول شماره 

 آدرس پایگاه نام پایگاه ردیف

1 Credo Reference www.credoreference.com 

2 Ebrary http:// www.ebrary.com 

3 Dawsonera http://www.dawsonera.com 

4 Taylor & Francis eBookstore http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/splash.asp 

5 NetLibrary http://www.netlibrary.com 

6 Palgrave Connect http://www.palgraveconnect.com/index.html 

7 Gale Virtual Reference Library http://www.gale.cengage.com 

8 EBL - Ebook Library http://www.eblib.com 

9 MyiLibrary http://lib.myilibrary.com 
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 های کتاب الکترونیکیدر پایگاه یموردبررسهای فراوانی ابردادهتوزیع  -2جدول شماره 

 درصد فراوانی جمع فراوانی Dublin UK LOM ONIX MARC نام پایگاه

Credo Reference ─ ─ ─ √ 1 25 

EBL - Ebook Library √ ─ √ √ 3 75 

Gale Virtual Reference Library ─ ─ ─ √ 1 25 

MyiLibrary ─ ─ √ √ 2 55 

NetLibrary ─ ─ ─ √ 1 25 

Palgrave Connect ─ ─ √ √ 2 55 

Taylor & Francis eBookstore ─ ─ √ √ 2 55 

Dawsonera ─ ─ √ √ 2 55 

Ebrary ─ ─ ─ √ 1 25 

 66/41 15 9 5 5 1 جمع فراوانی

 - - 155 55/55 5 11/11 درصد فراوانی

 

 گیری:بحث و نتیجه
های موردنظر به در پایگاه مورداستفادههای ابرداده ،در یک نگاه کلی

در  UK LOMو بود  MARK ،ONIX ،Dublin Coreترتیب 

بیشترین میزان  یطورکلبهقرار نگرفت.  مورداستفادهها از پایگاه کدامیچه

و کمترین میزان  MARC، موردنظرهای ها در پایگاهاستفاده به ابرداده

ها نشان داد که نتایج یافته همچنینبود.  UK LOMها استفاده به ابرداده

ها و چهار درصد( ابرداده 51) ها، چهار پایگاهدرصد( ابرداده 95) یک پایگاه

 MARCاستاندارد  یریکارگبه. انداربردهکبهها را درصد( ابرداده 25) پایگاه

انجمن ناشران آمریکایی نیز  .]5[ کندامکان تبادل اطالعات را تقویت می

کردند،  ONIXها، اقدام به ایجاد ابرداده تبادل اطالعات کتاب منظوربه

و سپس  MARCدر این مطالعه نیز بیشترین استفاده از ابرداده ابتدا 

اشاره  همکاران و Debus صد( بود.در 55/55) ONIXابرداده 

، زمان الزم برای ایجاد MARCبه  ONIXکردند، استفاده از مبدل 

دهد، همچنین باعث تسهیل شناسی را کاهش میهای کتابتوصیف

 [.19]شود میشناسی های کتابها در پیشینهگنجاندن ابرداده

گاه در مطالعه شفیعی و همکاران همچون مطالعه حاضر تنها یک پای

، در مطالعه اباذر و ]11[ استفاده کرده بود Dublin Coreاز ابرداده 

استفاده  Dublin Coreابرداده  ها ازاز وب سایت کدامیچه بابایی

. در مطالعه دیگر شفیعی و همکاران، نشان از حضور بسیار ]11[اندنکرده

، اشاره Baker، در مطالعه ]1[ بود Dublin Coreکم عناصر ابرداده 

یک  عنوانبهکه عموماً  Dublin Coreشد که چگونه در استاندارد 

ها باید امکان پیوند و شود، در کتابخانهنظر گرفته می قالب ساده پیشینه در

ها با منابعی که مطابق استانداردهای دیگری هستند، وجود ادغام داده

 .]19[داشته باشد 

ایجاد و مدیریت برای  یموردبررسهای ، دانشگاهKurtzدر مطالعه 

 کردنداستفاده می DSpaceو  Dublin Coreمخازن سازمانی خود از 

 21) 14علیجانی و جوکار، در مطالعه خود نشان دادند که فقط  ،]14[

 اند واستفاده کرده Dublin Coreدرصد( کتابخانه ملی از عناصر 

ر های اصلی جهان هستند، دهای ملی که کتابخانهبسیاری از کتابخانه

 Dublin Coreطراحی صفحات وب خود، توجه زیادی به عناصر 

ها، از از پایگاه 11/11 ،در مطالعه حاضر همچنیناند، معطوف نداشته

 .]11[ استفاده کردند Dublin Coreابرداده 

از دو طرح  یکیچهاشاره کردند که  پهلو و طباطبائی نیزفرج

 XMLنی بر مبت MARC 21نسخه  و Dublin Coreای دادهفرا

پذیری دسترس ازلحاظهای اطالعاتی پیوسته پویا در محیط منتشرشده

 .]15[ توسط موتورهای کاوش نسبت به یکدیگر برتری ندارند

بینی کردند که ، پیشFastو  Campbellمطالعه همچنین در 

 های دانشگاهی را قادرتواند کتابخانهها در آینده میهای ابردادهقابلیت

هایشان طالعات موجود در وب معنایی را در فهرست کتابخانهسازد که ا

ها در حال حاضر استفاده از های ابردادهمعماری کهیدرحال ،یرندکارگبه

ها ناسی که توسط کتابخانهشهای کتابوب را تنها جهت تبادل داده

که کریمی و  طورهمان یتدرنها. ]12[ سازدرا میسر می اندیجادشدها

کردند با توجه به اینکه استفاده از تمامی استانداردهای  اشاره فیاض

شود از میان پذیر است، پیشنهاد میی و نه امکانرنه ضرو یدهسازمان

انتخاب شود و با توجه به نیاز  استانداردهای عمومی، استاندارد مناسب

 .]1[ توان از یک یا چند استاندارد مستند استفاده کردمی

را برای ذخیره و  MARC 21نسخه  قالب در مطالعه خود طاهری

 . ]9[ تر دانستپردازش اطالعات محیط وب مناسب
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نسبت به ابرداده  MARCمطالعه فیاض و کریمی ابرداده  در

Dublin Coreدر مطالعه شدهشناختهتر تر و جزئیتر، کاربردی، پیچیده ،

 .]1[ تر بود، بیشتر استفاده شدکه کاربردی MARCحاضر نیز ابرداده 

های مختلفی برای ، قالبMARC 21نسخه  در حال حاضر، قالب

شناختی، از: اطالعات کتاب اندعبارتدهد که انواع اطالعات ارائه می

بندی، اطالعات جامعه و اطالعات مربوط قالب مستندات، اطالعات رده

، بر اساس قواعد MARC 21نسخه  ازآنجاکهبه موجودی. همچنین، 

های خاص ، قالبشدهیطراح Englo-Americanنویسی فهرست

هر نوع رسانۀ اطالعاتی را از چاپی تا مواد سمعی و بصری و منابع 

، فقط منحصر Dublin Core کهیدرصورتشود؛ الکترونیکی، شامل می

کند های اطالعاتی را پشتیبانی نمیبه منابع الکترونیکی است و سایر رسانه

بنابراین قالب ؛ اص نیز استو برای اطالعات خاص فاقد قالب خ

برای ذخیره، پردازش، تبادل و بازیابی  MARC 21نسخه  ایفراداده

تر و کارآمدتر است. تعدد عناصر منابع شبکۀ جهانی وب، مناسب

های مختلف اطالعات، سابقۀ دیرینۀ تولید و شناختی، وجود قالبکتاب

ها، نندگان پیشینهکها، تهیه، همراه با تعدد ویرایشMARCکاربرد قالب 

ها، از ها و موضوعالمللی و امکان کنترل نامگسترۀ کاربردها، اجماع بین

 Dublin Coreنسبت به  MARC 21نسخه  دالیل برتری ینترمهم

درصد  111 صورتبه MARC. در این مطالعه نیز از ابرداده ]11[ است

دقت بازیابی و ها باعث افزایش کاربرد ابرداده درواقعبود.  شدهاستفاده

 شوند.تسهیل جستجو در منابع الکترونیکی می

های این پژوهش، عدم بررسی مستقیم محدودیت ازجمله

بود، به همین دلیل از  هاآنرایگان بودن  ها؛ به دلیل غیرهای پایگاهابرداده

( که به مدیریت منابع ADAT) های علمیابزار ارزیابی پایگاه

 است. شدهتفادهاسپردازد، الکترونیکی می

با رشد تصاعدی منابع الکترونیکی در محیط وب، لزوم بازیابی 

جویی در وقت و هزینه خرید این دسته از منابع سریع اطالعات، صرفه

منابعی که شامل بهتر است  الکترونیکی، جهت بازیابی دقیق اطالعات،

رسانی خریداری های مناسب هستند توسط متخصصان اطالعابرداده

الزم است در طراحی ها و نتایج حاصل از این مطالعه، طبق یافته .شوند

تا کاربران در بازیابی اطالعات به  ها از ابر داده مناسب استفاده شودپایگاه

ها در وب سایت MARCابرداده  یطورکلبهنتایج مطلوبی دست یابند. 

 MARCها داشته است، بعد از بیشترین میزان کاربرد را در پایگاه

تعلق  Dublin Core سپس و ONIX یشترین میزان کاربرد ابرداده، بهب

قرار  موردتوجهها از پایگاه کدامیچه در UK LOMگیرد و ابرداده می

گردد متخصصان پیشنهاد می اخذشدهنتایج  بر اساسنگرفته بود. 

های الکترونیکی، ابر ها در ایجاد پایگاهرسانی و طراحان پایگاهاطالع

شود، مطالعه پیشنهاد می مناسب را در نظر بگیرند. همچنین هایداده

در  مورداستفادهای مشابهی در مورد شناسایی انواع عناصر ابر داده

ای انجام گیرد و با توجه به اهمیتی که عناصر ابر داده موردنظرهای ابرداده

هایی تر اطالعات دارند، توصیه، برای بازیابی دقیقموردنظرهای در ابر داده

 هاآن یریکارگبهها جهت رسانی و طراحان پایگاهبه متخصصان اطالع

 .شودمی
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ABSTRACT 
 

Introduction: With the exponential growth of electronic resources on the Web, the 

application of metadata has enhanced the precision of retrieval and facilitated the search of 

electronic resources. Hence, the aim of this study was to determine the application of metadata 

in e-book databases. 

Methods: This study is an applied work, which was carried out through survey methods in 

2013. The population consisted of 9 e-books databases, including Gale Virtual Reference 

Library, EBL – E-book Library, Credo Reference, MyiLibrary, Palgrave Connect, NetLibrary, 

Ebrary, Dawsonera, Taylor & Francis eBookstore which were selected by an intentional 

method. Data was collected from Academic Database Assessment Tool Website 

(http://adat.crl.edu), which compares databases from different perspectives, through direct 

observation. The obtained data was analyzed using ‘Excel’ software. 

Results: Results showed that metadata used in e-books databases, were as follows, MARC 

metadata (100 per cent), Onix (55.55 per cent), Dublin Core (11.11 per cent) and UK Lom 

was not used in any of the databases. 

Conclusion: Results suggested that information specialists and database designers should 

consider applying appropriate metadata in developing e-book databases. 
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