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  دهيچک

شوند. در منابع الکترونیکی میها، باعث افزایش دقت بازیابی و تسهیل جستجو با رشد تصاعدی منابع الکترونیکی در محیط وب، کاربرد ابر داده :مقدمه

 تعیین ابرداده در پایگاههای کتاب الکترونیکی بوده است. ،لذا هدف از این مطالعه

 ؛پایگاه اطالعاتی کتاب الکترونیکی 3انجام شده است. جامعه آماری شامل  3131در سال  این مطالعه از نوع کاربردی و به روش پیمایشی :کاروش ر

Gale Virtual Reference Library، EBL - Ebook Library ،Credo Reference، MyiLibrary،Palgrave Connect ،
NetLibrary ،Ebrary ،Dawsonera، Taylor & Francis eBookstoreاند. اطالعات مربوط به ابر دار انتخاب شدهبود؛ که به روش هدف

پردازد، مختلف می جنبه های( که به مقایسه پایگاهها از http://adat.crl.edu)"لمی ارزیابی پایگاههای ع ابزار"های مورد استفاده در وب سایت داده
به دست های ها در آنها را با هم مقایسه کرد. دادهمشاهده کرد و کاربرد انواع ابردادهرا توان نتایج قابل نمایش بود. در این وب سایت با انتخاب پایگاهها می

 اند.تحلیل قرار گرفته مورد تجزیه و Excel افزار آماریآمده بعد از ورود به نرم

درصدOnix (55/55  ،)درصد(، 311به صورت )  MARC، به ترتیب های استفاده شدهابرداده در پایگاههای موردنظر،یافته ها نشان داد  :هایافته

Dublin Core (33/33 به کار گرفته شده بو )د و درصدUKLom در هیچکدام از پایگاهها استفاده نشده بود. 

طراحان پایگاهها در ایجاد پایگاههای کتاب الکترونیکی، ابر  رسانی وگردد متخصصان اطالعپیشنهاد می ،براساس نتایج اخذ شده :گيریتيجهن

 .های مناسب را در نظر بگیرندداده

 .مارک ،کی المیو ،دابلین کور ،اونیکس، ابرداده :هاکليدواژه

 

 19/99/13پذیرش مقاله:     99/99/13اصالح نهایی:      91/90/13دریافت مقاله: 

 

 مقدمه: 
تکامل عصر الکترونیک منجر به توسعه پایگاههای الکترونیکی کتاب 

این پایگاهها نقش به سزایی در  در موضوعات مختلف شده است و

مختلف را بدون مراجعه  های الکترونیکدسترسی آسان و سریع به کتاب

های د، در واقع شبکه جهانی وب یکی از روشنکنبه کتابخانه ایفا می

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

الخص در محیط اینترنت های الکترونیکی بااطالعاتی در قالب

 سان برایینوکتابداران و فهرست های جدیدی را فرا رویچالش

سازی این منابع قرار داده است. اقدامات سازماندهی و دسترس پذیر

متعددی در این زمینه صورت گرفته است که گرایش به استفاده از ابزار 

داده در تعریفی ساده داده یکی از این موارد است. ابرنوینی تحت عنوان ابر

در واقع شود. باره منابع اطالعاتی اطالق میها و اطالعاتی دربه داده

داده، ابزاری است که برای شناسایی، توصیف و سازماندهی منابع ابر

 .]1[رود اطالعاتی الکترونیکی موجود در اینترنت به کار می

این اصطالح اولین بار توسط شرکت تجاری آمریکایی به وسیله 

Jack Myers Voss  برای توصیف متا الگوها به کار  1191در سال

گیری شبکه بیشترین کاربرد این اصصالح با شکل گرفته شده بود، اما

صورت گرفته است. اولین کاربردهای ابرداده در  1111وب در سال 
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شده بود.  ظاهر1191،1191،1191های های مختلف در سالقالب مارک

طریق صفحه گسترده وب قابل دسترس  افزایش گسترده ابرداده که از

اده از استانداردهای مربوط به استف هایی را برای ایجاد واست، ضرورت

ابرداده به وجود آورده است. ابرداده، کاربردهای مهمی دارد که ارزیابی و 

.  هدف غایی ]2[ شودایی را شامل میافزایش دقت بازیابی منابع شبکه

های کتابخانه دسترسی محققین به اطالعات است، برای تمامی فعالیت

ست که اطالعات گردآوری شده الزم ا اینکه این دسترسی محقق شود،

های به منظور تحقق استانداردهای مناسب، طرح .سازماندهی شود

ثر به ؤاند که هدفشان دسترسی مای متعددی به وجود آمدهابرداده

 .]1[ اطالعات است

چهار ابرداده مورد بررسی در پایگاههای کتاب  ،در این مطالعه

 Dublin Core,MARC(Machine,: الکترونیکی شامل

Readable Catalogue), ONIX (Online Information 

Exchange),UK LOM(UK Learning Object 

Metadata) اندبودند و مفاهیم نظری به شرح زیر، توضیح داده شده. 

که کتابداران  اصطالح ابرداده در بین جامعه اینترنت به مفهوم آنچه

برده  به کار ،ستنویسی اطالعات یا توصیف منابع ابه عنوان فهرست

ترین ابرداده شناخته شده 11تا اواسط دهه  . ابرداده مارک]4[ شودمی

توصیفی استاندارد بود که به عنوان قالبی قدرتمند دهها سال در 

مارک به معنای رکورد  شد.های سراسر جهان استفاده میکتابخانه

دن و خوان است. یعنی یک کامپیوتر قادر به خواننویسی ماشینفهرست

نویسی به نویسی است. رکورد فهرستها در رکورد فهرستتفسیر داده

شناختی و یا اطالعاتی است که به طور سنتی بر روی معنای رکورد کتاب

شناختی، نویسی نشان داده شده است. رکورد کتابیک کارت فهرست

های افزوده، های اصلی، شناسهشامل توصیف مدرک، شناسه

بندی و شماره راهنمای مدرک است ی، ردههای موضوعسرعنوان

ها با استفاده کتابخانه )رکوردهای مارک حاوی اطالعات بیشتری است(.

آورند و امکان به از استاندارد مارک از دوباره کاری جلوگیری به عمل می

 . ]5[یابند شناختی را میگذاری منابع کتاباشتراک

سهولت در  که به منظور دابلین کور یک ابرداده پانزده عنصری است

اصل برای توصیف منابع وب توسط  بازیابی منابع الکترونیکی و در

ها و ایجاد شده است، اما به تدریج مورد توجه کتابخانهپدیدآورندگان 

طوری  کورگرفته است. دابلین شان قرارها برای توصیف منابعموزه

د آن را به نویسی هم بتواننطراحی شده است که غیرمتخصصان فهرست

ها بدون ای که نویسندگان و مسئولین وب سایتگیرند، به گونه کار

نویسی قادر به استفاده از دابلین کور برای داشتن تخصص فهرست

شان را برای موتورهای شان هستند و بدین ترتیب منابعتوصیف منابع

 .]4[ سازندتر میهای بازیابی قابل رؤیتکاوش و سیستم

شود که توسط ناشرین برای ه استانداردی اطالق مینیکس نیز بوا

فروشان و هایشان به عمده و خردهتوزیع اطالعات الکترونیکی کتاب

گرفته  ناشران و کلیه کسانی که در فروش کتاب نقش دارند، به کار

حلی برای دو مشکل ایجاد شد: الف: نیاز نیکس به عنوان راهوشود. امی

و ب: وجود تنوع فراوان ؛ ها به صورت آنالینتر کتاببه اطالعات کامل

انجمن  1111سال  های مورد نیاز فروشندگان مطرح کتاب. درفرمت

فروشان فروشان مهم کتاب و خردهناشرین آمریکایی با همکاری عمده

دهندگان اطالعات کتاب اقدام به ایجاد استانداردی آنالین و سرویس

بزرگ و کوچک قادر به تبادل  اللملی کردند که توسط آن ناشرینبین

هایشان باشند. بدین ترتیب نسخه نخست اطالعات کتاب

 .]9[ انتشار یافت 2111درسال   (ONIX 1.0)نیکسوا

به گروه  2112ای که در آوریل از مقاله UK LOMایجاد 

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

شناسایی  برای اندرکاراننجمنی از دستفراخوانی برای تشکیل ا

ها در محتوای های شایع در بریتانیا جهت استفاده از ابردادهروش

افزایش  LOM. هدف اصلی استاندارد بود های آموزش الکترونیکیبسته

افزارهای ایجاد های نرمها و پروفایلهای ابردادهقابلیت همکاری نمونه

 IEEEسسه ؤبراساس تعریف م شده در بخش آموزش انگلستان است.

توان قابلیت همکاری متقابل را در چنین بستری به صورت ( می1111)

های آنها برای تبادل لفهؤتوانایی دو یا چند سیستم یا م"زیر تعریف کرد: 

 .]9["انداطالعات و استفاده از اطالعاتی که رد و بدل شده

فی و ( ضمن معر1199) های مورد بررسی، طاهریدر پیشینه

دوبلین و قالب مارک  های هستبررسی نقاط قوّت و ضعف طرح فراداده

، در سازماندهی منابع اطالعاتی شبکة جهانی وب، با استفاده از روش 21

سازی اطالعات الکترونیکی با تحلیلی، کارایی دو طرح مذکور را در نمایه

ب مارک هم مقایسه کرده است. نتیجه مقایسه نشان داد که در نهایت، قال

تر است. برای ذخیره، پردازش و مبادله اطالعات محیط وب، مناسب 21

ای هسته دوبلین، نه تنها از لحاظ تعداد عناصر توصیف، طرح فراداده

های کمتری دارد، بلکه از لحاظ انواع قالب قابلیت 21نسبت به مارک 

، با قالب برای انواع اطالعات و نیز انواع قالب برای انواع مواد اطالعاتی

 .]9[ ، قابل مقایسه نیست21مارک 

 ( در پژوهش خود،1199شفیعی و همکاران ) ای دیگر نیزدر مطالعه

صفحه وب از طریق جستجو در موتورهای جستجوی عمومی  11



 ه امتی و همکاراله                                                                                                                                    بررسی پایگاههای کتاب الکترونیکی       

 63 9614 بهارسال اول، شماره اول، ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

ان( را به عنوان نمونه انتخاب کردند و میزان حضور اس)گوگل، یاهو و ام

گذاری فرامتن( های زبان نشانهنهای )هسته دابلین و ابرنشاعناصر ابرداده

ای و در این صفحات و وجود رابطه معنادار بین حضور عناصر ابرداده

دهنده حضور بسیار کم نوع موتور جستجو را بررسی کردند. نتایج، نشان

گذاری فرامتن در های زبان نشانهای هسته دابلین و ابرنشانهعناصر ابرداده

ای در یانگر کاربرد بسیار کم عناصر ابردادهصفحات بازیابی شده بود، که ب

 .]1[صفحات وب بود 

ای ضمن معرفی ( در مطالعه1191کریمی و فیاض ) همچنین

های دیجیتال، به این نتیجه مهمترین استانداردهای سازماندهی در کتابخانه

با ساختاری  (Dublin core)ای هسته دوبلین رسیدند، قالب فراداده

اده حتی برای پدیدآور اثر و برای طیف وسیعی از منابع ساده و قابل استف

تر، دارای ساختاری پیچیده ای به وجود آمده است. استاندارد مارکشبکه

تر، نسبت به طرح فراداده دوبلین است. طرح تر و کاربردیجزئی

 MODS: Metadata Object) ای توصیف شیفراداده

Description Schema) زی مبتنی برسابا ساختار ذخیره 

(Extensible Markup Language) XML  ،و منطبق با مارک

تر از مارک است و و ساده از دوبلین کور دارای مجموعه عناصری بیشتر

با هدف پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی در محیط دیجیتال تهیه شده 

 Text Encoding)ایی طرح کدگذاری متناست. قالب فراداده

Initivative) صیف آرشیوی رمزگذاری شده )و توEncoded 

Archival Description بیشتر در آرشیوها مورد استفاده قرار ،)

 ایی خدمات مکان یاب اطالعات دولتیگیرد و قالب فرادادهمی

(Government Information Locator Services برای )

ای ادهیابی اطالعات مناسب نهادها و ادارات دولتی کاربرد دارد. فردمکان

 MADS :Metadata Authority Description) توصیف مستند

Schemaای توصیف شی به منظور توصیف فرداده ( 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 در ( RDA: Resource Description and Access) منابع

به عنوان  ؛واقع ویرایش سوم قواعد فهرست نویسی انگلو آمریکن است

نویسی نویسی منابع دیجیتالی و بهترین ابزار فهرستابزاری، برای فهرست

  .]1[شود قرارگرفته است، محسوب میالمللی که مورد مقبولیت بین

( در پژوهشی که از نوع 1111اباذر و بابایی ) ،ای دیگردر مطالعه

سایت صفحة اصلی وب 19پیمایشی توصیفی بود، در مجموع 

های علوم پزشکی ایران را با استفاده از دو های مرکزی دانشگاهکتابخانه

مرورگر اینترنت اکسپلورر و نت اسکیپ مورد بررسی قرار دادند و با 

جود در ای موعناصر فراداده View از طریق منوی  Sourceمشاهدۀ

ها را استخراج کردند و در هر یک از وب سایت HTMLصفحة 

یک از های مورد بررسی آنها، هیچ سایتدر وب دادند. لیست قرارچک

اند و در ای هستة دوبلین استفاده نکردهعناصر فراداده ها ازسایتوب

 گذاری فرامتنهای عام زبان نشانهها از فرادادهسایتطراحی تمام این وب

 راستفاده شده بود. نتایج حاکی از آن بود که طراحان صفحات وب به اب

های دهند تا طرحبیشتر اهمیت می (Meta Tags) هابرچسب

 .]11[ ای خاصی همچون دوبلین کورفراداده

ای عناصر ابرداده ( از روش تحلیل محتوا،1111شفیعی و همکاران )

گذاری فرامتن موجود در شانههای زبان نکور و مجموعه ابرنشانهدابلین 

های اطالعاتی پزشکی وجوی پایگاهفیلدهای موجود در صفحات جست

Pub Med ،Medline Ovid ،MD Consult  ،Medline 

Plus ،Iranmedex وPars Medline  ایران و جهان، را بررسی

های زبان کور و ابرنشانهای دابلینها نشان داد، عناصر ابردادهکردند. یافته

 گذاری فرامتن در صفحات بازیابی شده بسیار کم هستند. این امر درنشانه

 Medline Plusهای اطالعاتی به جز پایگاه اطالعاتی همه پایگاه

عناصر  Medline Plusمشاهده شد و تنها در پایگاه اطالعاتی 

ای مربوط به کور وجود داشت. بیشترین تعداد فیلد ابردادهای دابلینابرداده

و کمترین تعداد مربوط به پایگاه اطالعاتی  Pub Medگاه اطالعاتی پای

Medline Plus ای ابرداده بود، این مطالعه نشان داد که فیلدها و عناصر

کم و نامناسب به کار  های اطالعاتی پزشکی ایران و جهان بسیاردر پایگاه

 ؛ های مورد بررسی در خارج کشورو اما پیشینه ]11[ شدندگرفته 

Campbellو Fast (2114پیش )ها های ابردادهبینی کردند که قابلیت

سازد که اطالعات  های دانشگاهی را قادرتواند کتابخانهدر آینده می

گیرند، در  هایشان به کارموجود در وب معنایی را در فهرست کتابخانه

ها در حال حاضر استفاده از وب را تنها های ابردادهحالی که معماری

اند را ها ایجاد شدهشناسی که توسط کتابخانههای کتابت تبادل دادهجه

 .]12[ سازدمیسر می

( با هدف بررسی تمایل 2111علیجانی و جوکار ) در مطالعة دیگر،

های ملی جهان و میزان توجه آنان به استاندارد دوبلین کتابداران کتابخانه

صفحه اصلی وب سایت لیست و مراجعه به منبع با استفاده از چککور، 

 91 هایبه بررسی عناصر فراداده دوبلین کور در وب سایت هر کتابخانه

. عناصر دوبلین کور به سه دسته عناصر توصیف کتابخانه ملی پرداختند

عناصر مربوط به نمایش  محتوا، عناصر مربوط به حق مالکیت معنوی و
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رصد( د 21) 14ساختاری تقسیم شدند. نتایج نشان داد که فقط 

اند. کتابخانه ملی استفاده کرده عناصر دوبلین کور ملی از هایکتابخانه

حداکثر عناصر را و ، عنصر دوبلین کور 15عربستان با استفاده از هر 

عنصر، حداقل عناصر دوبلین کور، را  2کتابخانه ملی سوئیس با استفاده از 

 .]11[ انداستفاده کرده

Kurtz (2111در ) بررسی اجمالی دوبلین کور ای ضمنمطالعه 

(Dublin Core و )DSpace به مطالعه و مقایسه مخازن 

(Repositories) سازمانی سه دانشگاهNew Mexico, 

Washington, Ohio State University  های پرداخت. دانشگاه

مورد بررسی برای ایجاد و مدیریت مخازن خود از دوبلین  کور و 

. سپس از هر مخزن بیست رکورد به طور کردنداسپیس استفاده میدی

ها یعنی های کیفیت ابردادهگیری شد و با استفاده از مالکتصادفی نمونه

معیارهای جامعیت، دقت و سازگاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج 

برای نظارت بر روند آرشیو   New Mexicoنشان داد که دانشگاه

د، در حالی که دو دانشگاه دیگر از کنمخزن خود، از کتابداران استفاده می

 - Self) آرشیو-خود دو استراتژی مختلف به عنوان بخشی از فرایند

archivingکردند. این مطالعه نشان داد که آرشیوهای ( استفاده می

ترین و کامل  New Mexicoتحت نظارت کتابداران در دانشگاه

 .]14[ ا بودندرا دار DSpaceهای ترین رکوردها را برای مدخلدقیق

پژوهشی با هدف تبیین ( 2111پهلو و طباطبائی )همچنین فرج

ای هسته دادهبندی اشیای محتوایی حاوی عناصر فراسازی و رتبهنمایه

( در XMLپذیر )گذاری گسترشمبتنی بر زبان نشانه 21دوبلین و مارک 

و  های اطالعاتی پیوسته پویا توسط موتورهای کاوش گوگل، یاهومحیط

ای انجام دادند. جامعه مقایسه - مقایسه آنها با یکدیگر با رویکرد تحلیلی

شی محتوایی )کتاب الکترونیکی( مبتنی بر زبان  111پژوهش را 

( در قالب دو گروه تشکیل داد؛ گروه XMLپذیر )گذاری گسترشنشانه

ای هسته دوبلین و گروه دوم، حاوی عناصر دادهاول، حاوی عناصر فرا

سایت روی وب بود که بر 21ای مارک دادهفرا

http://www.marcdcmi.ir  انتشار یافته بودند. ابزار گردآوری

 ها حاکی از آن بود، که هیچها سیاهه وارسی بود. در مجموع، یافتهداده

 XMLمبتنی بر  21ای هسته دوبلین و مارک دادهیک از دو طرح فرا

پذیری وسته پویا از لحاظ دسترسهای اطالعاتی پیمنتشرشده در محیط

 .]15[ دیگری برتری ندارندتوسط موتورهای کاوش نسبت به 

Debus ( استفاده از ابرداده 2112و همکاران )ONIX  را در

دادند. آنان معتقدند که استاندارد  کتابخانه کنگره مورد بررسی قرار

ها داده برای کتابداران نویدبخش است، چرا که بسیاری از عناصراونیکس 

نگاشت. کتابخانه  MARCتوان به صورت استاندارد در داخل آن را، می

اونیکس  هایشناسی مارک از ابردادههای کتابکنگره برای ایجاد توصیف

نویسی طریق فهرست ناشرین برای انتشارات جدید دریافتی از

به مارک را اونیکس کننده الکترونیکی در برنامه انتشارات کتاب، تبدیل

به مارک، زمان اونیکس   ایجاد کرد. نتایج نشان داد که استفاده از مبدل

دهد، باعث شناسی را کاهش میهای کتابالزم برای ایجاد توصیف

شود و برای شناسی میهای کتابها در پیشینهتسهیل گنجاندن ابرداده

سازد که قابل مقایسه با هایی را فراهم مینویسی پیشینهکارکنان فهرست

 .]19[ ویسی غیربنیادی استنهایی با کیفیت فهرستپیشینه

Baker (2112) مطالعه خود مطرح ساخت که چگونه مسائل  در

پیرامون ابرداده دوبلین کور، نمونه بارز مشکالتی است که نیازمند حل و 

ها با استانداردهای سنتی کیفیت و های کتابخانهفصل است تا داده

های مرتبط عین حال در محیط داده شند و درسازگاری مطابقت داشته با

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

نظر گرفته  دوبلین کور که عموماً به عنوان یک قالب ساده پیشینه در

برای استفاده در  RDFشود، به طور روزافزونی به عنوان واژگان می

شود و چگونه برای دیده می "شرح"مدل  ابردادها و بر اساس یک

اند. کرده ها ظهورهای جدید ابردادهها روشپرکردن شکاف بین این مدل

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

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

بخشی، ای در سازماندهی، نظمدادهای ابرهبنابراین نقش ویژه طرح

های خرید آنها از و هزینه ]1[بازیابی دقیق منابع اطالعاتی الکترونیکی 

ها را نشان آیند که اهمیت بررسی ابردادهجمله مسائل مهمی به شمار می

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

دارند؟ لذا هدف از این  ها در چه وضعیتی قرارردادهنظر به کارگیری اب

 های کتاب الکترونیکی است.های پایگاهمطالعه تعیین ابرداده

 

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

پایگاه اطالعاتی کتاب الکترونیکی غیر  1شده است. جامعه آماری شامل 

اند. اطالعات مربوط به ابر دار انتخاب شدهه روش هدفرایگان بود؛ که ب

های ابزار ارزیابی پایگاه"های مورد استفاده در وب سایت داده

ها از لحاظ مختلف ( که به مقایسه پایگاهhttp://adat.crl.edu)"علمی

توان ها میپردازد، قابل نمایش بود. در این وب سایت با انتخاب پایگاهمی

http://adat.crl.edu/
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نتایج مقایسه را مشاهده کرد و کاربرد انواع ابرداده ها، در آنها را با هم 

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

چنانچه  کار برده شده در آن، به صورت جدول نمایش داده شدند،

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

های به دست آمده، بعد نمایش داده شده است. داده(-صورت با عالمت )

اند. ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته Excelافزار آماری )از ورود به نرم

اره یک نشان های اطالعاتی کتاب الکترونیک در جدول شمآدرس پایگاه

 (.1جدول (داده شده است 

 

 :هایافته
آوری ها، توزیع فراوانی اطالعات جمعپس از مرحله گردآوری داده

نشان داده  2 شماره و جدول 1شماره  ها، به صورت نمودارشده پایگاه

 شده است.  

ها بر اساس ابر ، نشانگر توزیع فراوانی پایگاه2شماره جدول 

، حاکی از آن است 2 شماره ده است. بنابراین جدولهای مورد استفاداده

ها، ولی ابرداده دوبلین کور تنها در یک که ابرداده مارک در تمامی پایگاه

پایگاه  5و ابر داده اونیکس در  EBL - Ebook Libraryپایگاه به نام 

ها کدام از پایگاه در هیچ UK LOMبه کار گرفته شده است و ابر داده 

ها، مارک بیشترین میزان استفاده از ابرداده ،است. به طور کلی استفاده نشده

ها در درصد از ابرداده 99/41و سپس ابرداده اونیکس بود. در مجموع 

های های مورد استفاده در پایگاهها به کار برده شده بود. ابردادهپایگاه

 55/55درصد(، اونیکس ) 111) موردنظر به ترتیب مارک به صورت

کدام  در هیچ UK LOMدرصد( بود و  11/11) دوبلین کوردرصد(، 

ها مورد استفاده قرار نگرفت. به طور کلی بیشترین میزان توجه به از پایگاه

و کمترین میزان توجه به  MARCهای موردنظر، ها در پایگاهابرداده

ها نشان داد که یک بود. همچنین نتایج یافته UK LOMها ابرداده

ها و چهار درصد( ابرداده 51)ها، چهار پایگاه د( ابردادهدرص 95پایگاه) 

 (.2 شماره )جدول اندها را به کار بردهدرصد( ابرداده 25) پایگاه
 

 
ها در ای توزیع فراوانی کاربرد ابر دادهنمودار دایره -1شماره  نمودار

 های کتاب الکترونیکیپایگاه
 

 

 

 اطالعاتی کتاب الکترونیکآدرس و نام پایگاههای  -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 

 

http://www.ebrary.com/
http://www.dawsonera.com/
http://www.dawsonera.com/
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/splash.asp
http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/splash.asp
http://www.netlibrary.com/
http://www.netlibrary.com/
http://www.gale.cengage.com/
http://www.gale.cengage.com/
http://www.eblib.com/
http://www.eblib.com/
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 های کتاب الکترونیکیهای مورد بررسی در پایگاهفراوانی ابردادهتوزیع  -2جدول شماره 

 Dublin UK LOM ONIX MARC Row جمع فراوانی درصد فراوانی

Site Name 

25 1 ─ ─ ─ √ Credo Reference 1 

75 3 √ ─ √ √ EBL - Ebook Library 2 

25 1 ─ ─ 
─ 

√ Gale Virtual Reference 

Library 

3 

55 2 ─ ─ √ √ MyiLibrary 4 

25 1 ─ ─ ─ √ NetLibrary 5 

55 2 ─ ─ √ √ Palgrave Connect 6 

55 2 ─ ─ 
√ 

√ Taylor & Francis 

eBookstore 

7 

55 2 ─ ─ √ √ Dawsonera 8 

25 1 ─ ─ ─ √ Ebrary 9 

  جمع فراوانی 9 5 5 1 15 66/41

  وانیدرصد فرا 155 55/55 5 11/11 - -

 

 گیری:بحث و نتیجه
های موردنظر به های مورد استفاده در پایگاهابرداده ،در یک نگاه کلی

کدام از  در هیچ UK LOMترتیب مارک، اونیکس، دوبلین کور بود و

ها مورد استفاده قرار نگرفت. به طور کلی بیشترین میزان استفاده به پایگاه

و کمترین میزان استفاده به  MARC های مورد نظر،ها در پایگاهابرداده

 ها نشان داد که یک پایگاهنتایج یافته بود. همچنین  UK LOMهاابرداده

 ها و چهار پایگاهدرصد( ابرداده 51) ها، چهار پایگاهدرصد( ابرداده 95)

 MARCاند. به کارگیری استاندارد ها را به کار بردهدرصد( ابرداده 25)

 . ]5[ کندا تقویت میامکان تبادل اطالعات ر

ها، انجمن ناشران آمریکایی نیز به منظور تبادل اطالعات کتاب

اقدام به ایجاد ابرداده اونیکس کردند، در این مطالعه نیز بیشترین استفاده 

 درصد( بود.  55/55) و سپس ابرداده اونیکس MARCاز ابرداده ابتدا 

Debusنیکس به وز مبدل ا( اشاره کردند، استفاده ا2112) همکاران و

شناسی را کاهش های کتابمارک، زمان الزم برای ایجاد توصیف

های ها در پیشینهدهد، همچنین باعث تسهیل گنجاندن ابردادهمی

 .   ]19[ شودشناسی میکتاب

( همچون مطالعه حاضر تنها 1199در مطالعه شفیعی و همکاران )

، در مطالعه اباذر و ]11[ رده بوداستفاده ک یک پایگاه از ابرداده دوبلین کور

ابرداده دوبلین کوراستفاده  ها ازکدام از وب سایت ( هیچ1111) بابایی

(، نشان از 1111) . در مطالعه دیگر شفیعی و همکاران]11[اندنکرده

 Baker، در مطالعه ]1[ حضور بسیار کم عناصر ابرداده دوبلین کور بود

اندارد دوبلین کور که عموماً به ، اشاره شد که چگونه در است(2112)

ها باید شود، در کتابخانهنظر گرفته می عنوان یک قالب ساده پیشینه در

ها با منابعی که مطابق استانداردهای دیگری امکان پیوند و ادغام داده

 . ]19[هستند، وجود داشته باشد 

های مورد بررسی برای ایجاد و (، دانشگاه2111) Kurtzدر مطالعه 

اسپیس استفاده یریت مخازن سازمانی خود از دوبلین کور و دیمد

(، در مطالعه خود نشان دادند 2111) علیجانی و جوکار ،]14[ کردندمی

درصد( کتابخانه ملی از عناصر دوبلین کور استفاده  21) 14که فقط 

های اصلی جهان های ملی که کتابخانهبسیاری از کتابخانه اند وکرده

راحی صفحات وب خود، توجه زیادی به عناصر دوبلین هستند، در ط

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

 .]11[ بلین کور استفاده کردندوابرداده د

یک از دو  اشاره کردند که هیچ ( نیز2111پهلو و طباطبائی )فرج

شده در  منتشر XMLبر مبتنی  21و مارک  کور ای دوبلیندادهطرح فرا

پذیری توسط های اطالعاتی پیوسته پویا از لحاظ دسترسمحیط

 .]15[ موتورهای کاوش نسبت به یکدیگر برتری ندارند

بینی کردند (، پیش2114) Fastو   Campbellهمچنین در مطالعه

 های دانشگاهی را قادرتواند کتابخانهها در آینده میهای ابردادهکه قابلیت

هایشان د که اطالعات موجود در وب معنایی را در فهرست کتابخانهساز

ها در حال حاضر استفاده از های ابردادهدر حالی که معماری ،گیرند به کار

ها ایجاد ناسی که توسط کتابخانهشهای کتابوب را تنها جهت تبادل داده

 فیاض . در نهایت همان طور که کریمی و]12[ سازداند، را میسر میشده

( اشاره کردند با توجه به اینکه استفاده از تمامی استانداردهای 1191)
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شود از میان پذیر است، پیشنهاد میسازماندهی نه ضروی و نه امکان

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

( 1199) ری. طاه]1[ توان از یک یا چند استاندارد مستند استفاده کردمی

را برای ذخیره و پردازش اطالعات  21در مطالعه خود  قالب مارک 

( 1191) مطالعه فیاض و کریمی . در]9[ تر دانستمحیط وب مناسب

تر و تر، کاربردیابرداده مارک نسبت به ابرداده دوبلین کور، پیچیده

ر تتر شناخته شده، در مطالعه حاضر نیز ابرداده مارک که کاربردیجزئی

 .]1[ بود، بیشتر استفاده شد

های مختلفی برای انواع ، قالب21در حال حاضر، قالب مارک 

شناختی، قالب دهد که عبارتند از: اطالعات کتاباطالعات ارائه می

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

نویسی هرست، بر اساس قواعد ف21موجودی. همچنین، از آنجا که مارک 

های خاص هر نوع رسانة اطالعاتی را انگلو امریکن طراحی شده، قالب

شود؛ در از چاپی تا مواد سمعی و بصری و منابع الکترونیکی، شامل می

ة دوبلین، فقط منحصر به منابع الکترونیکی است و سایر  صورتی که هسـت

اص فاقد کند و برای اطالعات خهای اطالعاتی را پشتیبانی نمیرسانه

برای ذخیره،  21ای مارک قالب خاص نیز است. بنابراین قالب فراداده

تر و کارآمدتر پردازش، تبادل و بازیابی منابع شبکة جهانی وب، مناسب

های مختلف اطالعات، شناختی، وجود قالباست. تعدد عناصر کتاب

ا، هسابقة دیرینة تولید و کاربرد قالب مارک، همراه با تعدد ویرایش

المللی و امکان کنترل ها، گسترۀ کاربردها، اجماع بینکنندگان پیشینهتهیه

هسته »نسبت به  21ها، از مهمترین دالیل برتری مارک ها و موضوعنام

 111. در این مطالعه نیز از ابرداده مارک به صورت ]11[ است« دوبلین

فزایش دقت ها باعث ادرصد استفاده شده بود. در واقع کاربرد ابرداده

 شوند.بازیابی و تسهیل جستجو در منابع الکترونیکی می

های این پژوهش، عدم بررسی مستقیم از جمله محدودیت

رایگان بودن آنها بود، به همین دلیل از  ها؛ به دلیل غیرهای پایگاهابرداده

( که به مدیریت منابع ADAT) های علمیابزار ارزیابی پایگاه

 زد، استفاده شده است.پرداالکترونیکی 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،

ی رسانی خریدارهای مناسب هستند توسط متخصصان اطالعابرداده

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

ها از ابر داده مناسب استفاده شود، تا کاربران در بازیابی اطالعات به پایگاه

ها نتایج مطلوبی دست یابند. به طور کلی ابرداده مارک در وب سایت

ز مارک بیشترین ها داشته است، بعد ابیشترین میزان کاربرد را در پایگاه

گیرد تعلق می Dublin Core و سپسONIX میزان کاربرد ابرداده، به 

ها مورد توجه قرار نگرفته کدام از پایگاه هیچ در UK LOMو ابرداده 

رسانی و گردد متخصصان اطالعبود. براساس نتایج اخذ شده پیشنهاد می

های مناسب را داده های الکترونیکی، ابرها در ایجاد پایگاهطراحان پایگاه

شود، مطالعه مشابهی در مورد پیشنهاد می در نظر بگیرند. همچنین

های مورد نظر ای مورد استفاده در ابردادهشناسایی انواع عناصر ابر داده

های مورد ای در ابر دادهانجام گیرد و با توجه به اهمیتی که عناصر ابر داده

هایی به متخصصان ارند، توصیهتر اطالعات دنظر، برای بازیابی دقیق

 .شودها جهت به کارگیری آنها میرسانی و طراحان پایگاهاطالع
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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 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. 

Key words: Dublin Core, MARC, Metadata , Onix , UK LOM. 
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