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  کتابخانه مجازی چیست؟

     یک کتابخانه مجازی  مجموعه ای از اطالعات است که بصورت الکترونیکی ذخیـره شـده و در                  
اطالعات ذخیره شده در کتابخانه باید مبحثی مـشترک در مـورد تمـام داده هـا                 . دسترس قرار می گیرد   

مجازی  می تواند برای گرافیک کامپیوتری، سیستم های عامل و یا       برای مثال یک کتابخانه     . داشته باشد 

   مجازي هايكتابخانه 
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این کتابخانه های مجزا می توانند تحت یک واسطه مشترک که بوسیله کامپیوتر بـا               . شبکه طراحی شود  
هم ارتباط دارند در یکدیگر ادغام شوند، اما این مسئله اساسی است که اطالعات موجود در هر کتابخانـه            

هدف کتابخانه مجازی آن است که یک جایگاه مرکزی بـرای دسترسـی بـه               . ی می ماند  بصورت مجزا باق  
به این معنی که مثالً اگر جستجو کننده دربـاره          . اطالعات در یک زمینه خاص و منحصر بود فراهم آورد         

گرافیکهای کامپیوتری جستجو می کند، اطالعات در این زمینه پیدا کند و اگر الزم بود در مراحل بعدی               
  .  در مورد سیستمهای عامل اطالعات بدست آورد مثالً

  
کتابخانه مجازی باید موضوعات را بصورت مجزا نگه دارد، در غیـر اینـصورت آنهـا کـامالً غیرمفیـد                    

  . همچنین باید یک واسطه کاربر داشته باشد که براحتی قابل استفاده باشد. خواهند بود
 

  :سوابق مجموعه کتابخانه های  مجازی 

   کتابخانه دیجیتالی برای مربیان علوم کامپیوتری یک •

نامگـذاری   "The Computing Laboratory Repository"بـا عنـوان   مذکور کتابخانه دیجیتالی 
ایـن مخـزن    .  پایـه گـذاری شـده اسـت        "ACM"2 از   "SIGCSE"1این کتابخانه بوسـیله     . شده است 

ر برای توسعه و بهبـود برنامـه درسـی فـراهم            مجموعۀ مواد آزمایشگاهی که بوسیلۀ مربیان علوم کامپیوت       
   این سایت . آمده است را پشتیبانی می کند

(http://spring field.Tcnj.edu:8000/~compsci/index 2.html) 
 

 حمایـت کـرده و اجـازه    (on line)در حال حاضر واگذاری چکیده های آزمایشگاه را بـصورت پیوسـته   
ایـن نـوع    در حـال حاضـر دو بخـش مجـزا بـرای             . ای را می دهـد    بازیابی از طریق جستجوی کلید واژه       

مـرور  " و   (Peer-Reviewed) "مرور شـده توسـط همتایـان      "بخشهای  : کتابخانه دیجیتال وجود دارد   
بخش مرور شده توسط همتایـان شـامل آزمایـشگاهای    . (editor – reviewed) "شده توسط سردبیر

on-line         بخـش مـرور شـده توسـط        . اهل فن داوری شده است     می باشد که توسط گروهی از منتقدین
                                                 
1 - SIGCSE = Special Interest Group on Computer Science Education  
2 - ACM = Association for Computing Machinery  
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 می باشد، اما این آزمایشگاهها فقـط توسـط سـردبیر سـایت              on-lineسردبیر نیز شامل آزمایشگاههای     
  . مرور شده اند
 که بر روی آزمایـشگاههای بـسته کـار مـی کنـد نیازهـای اولیـه بـرای مخـزن                      SIGCSEگروه کاری   

بعد از آن کار در زمینه ارائـه راهبردهـایی بـرای گـسترش              . است شرح داده    1995سال  آزمایشگاه را در    
  . واگذاری و افزایش دسترس پذیری کتابخانه ادامه پیدا کرده است

  

  طراحی و اجرا

  ملزومات 
فراهم آوردن لیـستی از ملزومـات       الکترونیکی   یکی از مطالب اولیه طراحی به هنگام ایجاد یک کتابخانه           

چه نوع اطالعاتی کتابخانه در بر خواهد داشت،        : ست شامل موارد زیر می شود     این لی . سطح باال می باشد   
این اطالعات چگونه تولید خواهند شد، چه مخاطبینی بـرای ایـن اطالعـات انتظـار مـی رود و داده هـا                       

یـک مخـزن بـرای آزمایـشگاههای علـوم          هدف پروژه فوق ایجاد     . چگونه در دسترس قرار خواهند گرفت     
مربیان از سراسر دنیا قادر خواهند بود وب سایت را مالقات کننـد و              د که در آن صورت      می باش کامپیوتر  

بـا  . اطالعاتی که در مورد آزمایشگاههایی که در کالسهای درسشان از آن استفاده می کنند بدست آورند               
 آوری  جمـع (on line)اطالعات برای کتابخانه باید از طریق واگذاری پیوسته : این تعریف می بینیم که

شود، مخاطبین مورد انتظار، مربیان علوم کامپیوتری در سراسر دنیا می باشند، و داده ها بایـد از طریـق                    
. تمام این مطالب در گسترش یک کتابخانه دیجیتال باید در نظر گرفتـه شـود          . وب قابل دسترسی باشند   

  .  روشن ارائه شودقبل از آنکه شروع به طراحی تفصیلی و گسترش کتابخانه شود، باید یک طرح
  

   پایگاه داده ها یا ساخت بایگانی -ذخیره
چندین انتخـاب  . تصمیم گیری بزرگ بعدی آن است که فایلهای کتابخانه دیجیتالی چگونه ذخیره شوند          

دو تا از روشهای ممکن استفاده از پایگاه داده ها و ایجاد یک دایرکتوری ویژه و ساخت            . امکان پذیر است  
 و میکروسـافت    MSQL و   oracleچندین پایگاه داده برای انتخاب وجود دارد مانند         . دبایگانی می باش  
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 پایگـاه داده    احتماالAccessً استفاده می کنید PCاگر شما از یک . (Microsoft Access)اکسس 
 انتخاب خوبی برای پایگاه داده هـا        Oracle.  می باشد  NTانتخابی خواهد بود، چرا که خیلی سازگار با         

در هـر   .  می باشد چرا که خیلی قابل اطمینان و نسبتاً قابل انعطاف می باشد             UNIX روی ماشینهای    بر
مـشکل اصـلی نقـص    . حال بعضی مشکالت وجود دارد که برخاسته از استفاده از پایگاه داده ها می باشد         

گر الزم باشدکه یـک     بعد از آنکه یک پایگاه داده ایجاد شد، ا        . قابلیت انعطاف پذیری پایگاه داده می باشد      
بر روی تعدادی از سیستم هـا،       . فیلد جدید اضافه شود، الزم است که یک پایگاه داده جدید ساخته شود            

  . انتقال داده ها از پایگاه قدیمی به پایگاه جدید مشکل و وقت گیر خواهد بود
ه، موضـوع آزمایـشگاه و   این فایل شامل اطالعات درباره آزمایشگاه از قبیل نام نویسنده، عنوان آزمایـشگا         

 کـه نـام آن از       ه شد برای هر آزمایشگاه بطور فعال یک دایرکتوری ساخت       . اطالعات مربوط دیگر می باشد    
این کار به ما در مورد نام دایرکتوری واحد بـرای هـر             . نام نویسنده و عنوان آزمایشگاه درست شده است       

 نوشـنه شـده    PERLقطعه قطعـه کـه در زبـان    آزمایشگاه اطمینان می داد و نیز با استفاده از کدهای 
  . است می تواند این کار انجام گیرد

این طراحی قابل انعطاف تر    . تمام فایلهای مربوط به هر آزمایشگاه در دایرکتوری مناسب ذخیره می شود           
اند  می تو  CGIفیلدهای جدید فقط با تغییر اسکریپت       : برای مثال . از استفاده از پایگاه داده ها می باشد       

  . اضافه شود
  

  وضوح باال یا وضوح پایین /  استانداردHTML یا Javaقابلیت دسترسی ـ 
 

 کاربران می باشد و این شامل تصمیم گیـری در           (accessibility)موضوع مهم بعدی قابلیت دسترسی      
باید تعیین شود که آیا وب سایت باید بوسیله هر کس بـدون توجـه بـه                 . مورد مخاطبین هدف می باشد    

بـا  . اختصاصات سیستم یا تنها بوسیله کاربرانی با سخت افزار و نرم افزار پیشرفته قابـل دسترسـی باشـد         
. پیشرفتهای کامپیوتر، در حال حاضر اختالفات زیادی بین سرعت ارتباط استفاده کننـدگان وجـود دارد               

ا کامپیوترهایی کـه     استفاده می کنند ت    9600bpsطیف کامپیوترها از آنهایی که با مودمهایی با سرعت          
این یک مشکل است چرا که مـی توانـد بـر تعـداد              .  وصل شده اند متغیر است     T3 به یک خط      مستقیماً
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برای کامپیوترهایی بـا سـرعت ارتبـاط    . گرافیکهایی که بطور معقول باید در وب سایت باشد تاثیر بگذارد         
  . وبرگردانی کاربر از سایت شوند گرافیکها می توانند باعث رنجش کاربر شوند و باعث ر خیلی کند،

 و وضـوح  (High – resolution)دو قسمت مجـزای بـا وضـوح بـاال     بایستی برای غلبه بر این مشکل 
بخـش وضـوح پـایین شـامل صـفحات وب          . طراحی شـود   برای سایت وب     (Low-resolotion)پایین  

HTML 2.0همچنین .  بدون گرافیک می باشدJava یا Java Script  در ایـن صـفحات    یـا تـصاویر 
این صفحه باندازه کافی سریع بارگذاری می شود که از طریق تمام ارتباطات قابـل اسـتفاده                 . وجود ندارد 

 Text only)باشد و نیـز مـی توانـد از طریـق جـستجوگرهایی کـه فقـط مـتن را شـامل مـی شـوند            

browser)   مانند Lynx  وضـوح بـاال     همچنین یک سایت پیـشرفته تـر بـا        در این طرح    .  مشاهده شود 
این از جهـت بـصری جـذاب تـر     .  می شودJava scriptکه شامل تصاویر، گرافیکها و شده است ایجاد 

  . است و خیلی عملکردی تر؛ اما در هر حال محتوا مانند بخش با وضوح پایین می باشد
  

  موتور جستجو 
دی وجـود دارد کـه از   گزینه های مختلف زیا. قسمت مهم هر کتابخانه دیجیتال موتور جستجو می باشد        

شما می توانید وقت صرف کنید و موتور جستجوی خودتان را ایجاد کنید یا یـک                . بین آنها انتخاب شود   
بعضی از مزایای بارگذاری از اینترنت شـامل سـرعت،   . موتور جستجوی مجانی از اینترنت بارگذاری کنید   

 مـی  wwwwais 1.5شـده  تفاده اسـ در این طرح موتور جستجوی تجاری که . قیمت و زمان می باشد
این موتور جستجو را می توانید بدون هزینه بر روی وب بیابیـد، ایـن موتـور جـستجو عملگرهـای                     . باشد

  . بولی را بکار می گیرد و بطور خودکار پیوندهایی به نتایج جستجو ایجاد می کند
  

   امتیازات و برتریهای فایل –ایمنی و اطمینان 

، اول، بزرگتـرین    شوددی الزم است تا وب سایت را بطور موفقیت آمیزی ایمن            کوششها و وقت بسیار زیا    
بـه منظـور ذخیـره    باشـد  سایت باید قادر . سروکار داشتن با اجازه فایلها بودبروز خواهد کرد    مشکلی که   

 "ID"یـک سـرور وب اسـتاندارد    . اطالعاتی که از صفحه وب گردآوری می شود فایلهایی را ایجـاد کنـد     
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 درسـت   CGIتمام فایلهایی کـه بـا اسـکریپت         .  را راه اندازی می کند     "nobody"حت عنوان   کاربری ت 
این امر ایجاد یک خطر امنیتی مـی کنـد          .  را بعنوان مالک فایل خواهند داشت      "nobody"شده اند نام    

جـرا  چرا که اجازه های فایل باید جوری تنظیم شود که در تمام دنیا قابل خواندن، قابل نوشتن و قابـل ا                    
 در  "chown"یـک راه حـل اسـتفاده از فرمـان           . یک جفت راه حل برای این مـشکل وجـود دارد          . باشد

انه در بعضی سیـستم هـا امکـان اسـتفاده از ایـن فرمـان                فکه متاس .  شما می باشد   CGIاسکریپت های   
 یک راه حل شدنی و بادوام تر دیگر آن است که یک سـرور وب نـصب و راه انـدازی مـی شـود و                . نیست

  . کاربر که سرور وب راه اندازی می کند می تواندIDبدین طریق، . فایلهای پیکر بندی دستکاری شوند
 و  NCSAهـر دوی وب سـرورهای       . ت که مناطق خاصی از وب سـایت را امـن کـرد            سگزینه دیگر آن ا   

Apache      در یک فایل پیکربندی که    .  این کار را انجام می دهند"htaccess"تفاده اس.  نامیده می شود
وقتـی  . کنندگانی که اجازه دارند به مناطق خاصی از وب سایت دسترسی داشته باشند تعریف شـده انـد     

یک کاربر سایت را مرور می کند و سعی می کند به صفحه وب در یک منطقه امن دسترسی پیدا کنـد،                      
 اجـازه    صـحیح  Password و   Loginتنهـا   . جعبه کلمه رمز و اجازه دخول به سیستم آشکار می شود          

، این کار با    NCSAدر وب سرور    . خواهد داد که استفاده کننده به آن بخش از وب سایت دسترسی یابد            
 .  به دایرکتوری که می خواهید ایمن شود انجام می گیرد(htaccess.)اضافه کردن فایل

  

  زبانها 
   CGIاسکریپتهای 

.  نتیجه گیری استفاده مـی شـود   برای گرفتن اطالعات از وب، دستکاری کردن آن وCGI Scriptیک 
دو تـا از مـشهورترین زبانهـا بـرای          . این اسکریپتها در تعداد زیـادی از زبانهـا مـی تواننـد نوشـته شـوند                

 PERL. توصیه شـده انـد     PERLبدالیل متعدد استفاده از     .  هستند PERL و   CGI  ،Cاسکریپتهای  
 String)لکردهای دستکاری رشته ای  می باشد و تعدادی عمCنحو و ترکیبی دارد که خیلی شبیه به 

Manipulation Functions)بعالوه احتیاجی به گـردآوری و تـالیف   .  دارد که بسیار مناسب هستند
)Compilation (     ندارد چرا که تفسیری(Interpreted)           می باشد و یک زبـان اسـکریپتینگ خـالص 
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(Pure)  سکریپت از یک بـروزر وب،     کتابخانـه            برای غلبه بر مخارج کلی تبدیل داده ها به ا         .  می باشد
  . های مجانی قابل استفاده ای وجود دارند

 خودمان بدون هیچ هزینه ای بر روی وب CGI برای تبدیل اطالعات به اسکریپت       cgi-lib.pl کتابخانه
 . قابل استفاده است

.  می باشد  CGIپت  سرور وب باید بداند که اسکریپت یک اسکری       .  اجرا شود  Scriptبه منظور اینکه یک     
 extensionاول، به بروزر بگویید تمام فایلهایی کـه بـه یـک    . این کار به دو صورت می تواند انجام شود   

، پسوند  CGIبرای مثال می توان به تمام اسکریپتهای        .  هستند CGIخاص ختم می شوند اسکریپتهای      
".cgi"        د که یک فایل را با آن اکستنشن        وقتی سرور سعی می کن    .  داد و سرور وب را اینطور تنظیم کرد

بارگذاری کند، درمی یابد که آن فایل یک اسکریپت است و بنابراین سعی خواهـد کـرد کـه آن را اجـرا                       
اگر یک اسکریپت با هر اکستنش دیگری ذخیره شود، سـرور وب محتویـات آن اسـکریپت را فقـط                  . کند

نتیجه اسـتفاده از چنـین   .  آن را اجرا کند اعاده خواهد کرد و نمی تواند      (plain)بصورت یک متن ساده     
  . روشی آن است که اسکریپتها می توانند در هر مکانی ذخیره شوند

وقتـی یـک سـرور      . به سرور وب باید گفته شود کدام دایرکتوریها شامل اسکریپتها هستند          دوم  روش  در  
 لحاظ کـرده  CGIیپت سعی می کند به هر فایلی در آن دایرکتوری دسترسی پیدا کند، آن را یک اسکر       

هر اسکریپتی که در این دایرکتوری ذخیره نشده باشد بعنوان یک فایل            . و سعی می کند آن را اجرا کند       
 داده مـی  CGI کـه بـه ایـن دایرکتوریهـای         (Typical)یک نام نوعی    . متنی ساده پردازش خواهد شد    

 تنظیم  srm.conf فایل    می تواند به   cgi-bin یک   NCSAبرای وب سرور    .  می باشد  cge-binشود،  
 .شود

 user" از "www/cge-bin" در دایرکتـوری  CGIاین خط به وب سرور می گوید که اسـکریپتهای  

name"  نتیجه این روش آن است که یک مکان ذخیـره مرکـزی بـرای اسـکریپتهای                 .  قرار دارندCGI 
چرا کـه بـه آنهـا       . دهداین روش همچنین به مدیران انعطاف پذیری بیشتری می          . فراهم آورده می شود   

اگـر یـک    .  هستند CGIاجازه می دهد تعیین کنند کدامیک از کاربران مجاز به استفاده از اسکریپتهای              
  .  نخواهد دادcgi-binمدیر نخواهد که یک نفر این اجازه را داشته باشد، به او دایرکتوری 
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Java Script  
ای آن ایجاد شده است تا وب سـایتهایی را           برای استفاده در بروزره    Netscape توسط   Javaاسکریپت  

 توانایی تعیین بروزر مناسب و بارگـذاری  Java Script.  اجازه دارد حمایت کندHTMLبیش از آنچه 
از .  همچنین می تواند وب سایت را پویاتر کنـد Java Script. صفحه وب مربوط به آن را دارا می باشد

Java Scriptری به وب سایت، از قبیل  برای اضافه کردن جلوه های بصhigh light  کردن اطالعـات 
 . می شودمتنی وقتی که نشانه موس بر روی آن قرار می گیرد، استفاده 

  

   نتیجه

مهمتـرین ایـن    . وقتی یک کتابخانه دیجیتالی ایجاد می شود مطالب زیـادی بایـد در نظـر گرفتـه شـود                  
باشد، داده های مهم براحتـی مـی توانـد گـم            اگر سایتی امن ن   . مطالب امنیت و انعطاف پذیری می باشد      

اگر سایتی منعطف نباشد، ساعتها وقت باید صرف شود تا یک تغییـر جزیـی ایجـاد                 . شود یا خراب گردد   
اگـر یـک کتابخانـه      . موضوع مهم دیگر حفظ کیفیـت داده هـا در کتابخانـه دیجیتـالی مـی باشـد                 . شود

. تماال شامل مقدار زیادی اطالعات غیرمفید خواهد شد    دیجیتالی تمام واگذاریهای به آن را قبول کند، اح        
، داشتن یـک سـردبیر بـرای سـایت یـا            گرفته شود  برای غلبه بر این موضوع بکار        ی بایست راهی را که م   

 که بطور انتقادی اطالعات عرضه شده جدیـد را نگـاه   Peer reviewersگروهی از مرورکنندگان همتا 
  . می کنند

 هنـوز خیلـی جـوان اسـت و          www.  در حـال تغییـر اسـت         تکنولوژی دائماً  سرانجام، مهمترین مطلب،  
مهم است که تمام استاندارهای سـاخته شـده بـرای وب در نظـر گرفتـه                 . پیشرفتها همچنان ادامه دارند   

 مـی  (meta data) عنـصر از فـراداده   15 شامل DC.  می باشدDubline coreنمونه ای از آن . شود
  . در منابع الکترونیکی را تسهیل کندباشد که قصد دارد جستجو 

این یک روش شناسـی و زبـانی بـرای تـشریح منـابع              . می باشد )) داده دربارۀ داده  (( فراداده بطور ساده    
  .  می باشد که جستجوی موثر را تسهیل می کندon lineیادگیری 

 ناشـر، همکـار،     عنوان، موضوع، توصیف، منبع، زبان، ارتباط، پوشـش، خـالق اثـر،           :  شامل DC عنصر   15
  . حقوق، تاریخ، نوع، فرمت و معرف می باشد
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 HTML هستند که در بخـش بـاالیی یـک سـند     HTML کدهای (meta tags))) فرا برچسب ها((
  . قرار می گیرند

 
 Dublineقسمتی از عناصر هسته دوبلین )) فرا برچسب ها(( مشخص می کند که این "DC"عالمت 

coreا خالق سند را نشان می دهد کـه در ایـن مـورد    اولین برچسب ه.  می باشند"John Doe"  مـی 
تمـام  . اسـت )) کتابخانه های دیجیتـالی   ((برچسب دوم موضوع سند می باشد که در مورد مثال ما            . باشد

برای مثال اگر یک برچسب عنوان سند را نشان         . عناصر هسته دوبلین از الگوی مشابهی پیروی می کنند        
عنوان سند در فیلد محتویات برچسبی که ایجاد شـده اسـت        .  خواهد بود  "Dc.title"دهد، نام برچسب    
  . قرار خواهد گرفت

 از طریق روزآمد نگاهداشتن آن با آخرین تکنولوژی و استانداردها برای هـزاران              الکترونیکیک کتابخانه   
 . نفر از کاربران آن مفید واقع خواهد شد
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ه  قادر باشند اطالعات خود را میان یکدیگر مبادله و تعامل نمایند الزمست              برای ایجاد  کتابخانه هائی ک     
اسـتانداردهای ذیـل را بـرای    ) 1998(و همکـارانش  » دمپـسی  « پیش از آن استانداردهائی را بپـذیریم        

  . عرضه می کنند(eLib)استفاده در پروژه یک کتابخانه الکترونیکی 

 

  رابط کاربر •
   (Common Web Browser)یا وب برازر مشترک  -

  
  پردازش و تبادل داده ها •

   Group 4 Fax، و JPEG ،TIFF ،GIF ،PNG ،CGNهای گرافیکی   فرمت-  
  :های نوع تصویری و فیلمی اعم از ثابت و متحرک و سه بعدی  فرمت-  

AVI, MPEG, ViviActive, Real Video, QuickTime GIF&qA, VRML   
   XML, HTML, SGML: های سند و مدرکی  فرمت-  

  
  فراداده ها •

   Dublin Core, WHOIS++, Templates US- MARC, TEI:  توصیف منابع-
 و استانداردهای ویژه (Open Sources)، منابع در دسترس عام (Headers) سر صفحه ها -

  قلمروهای الکترونیکی
   URN, PURL, DOI, SICI:  تعیین هویت منابع-

حفظ مستندات  ديجيتالي آردن و استانداردهاي مربوط به
  ديجيتالي شده
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  دالت پول الکترونیکیخدمات حراست، تائید اعتبار و مبا •

   ایجاد استانداردهائی برای تجارت الکترونیکی در حال ظهور-
  

  
  

  MARC21سوابق 
 شناسـی مربـوط بـه       ها ، اطالعات کتاب     کاربران ، نیازهای آموزشی ، اطالعاتی و تفریحی دارند؛ کتابخانه         

گذارند بـه ایـن ترتیـب کـاربران           ی ما را به شکل کاتالوگ در اختیار کاربران می           آمار موجود در مجموعه   
  .ی ما تصمیم گیری کنند توانند در خصوص استفاده یا عدم استفاده از آثار ارائه شده می

بـه  ( داردهای خاص رعایت گردد؛   در هنگام ارائه اطالعات کتاب شناسی به کاربران ، باید مقررات و استان            
  ).خانه های کتاب ی کاتالوگ خوانی بین اطالعات ارائه شده در کلیه دلیل حفظ هم

  

  
  شناسی ی کتاب ی مأخذ برای هر سرفصل در سابقه سابقه
های ما شایان ذکـر اسـت در          خانه  ای برای هر نسخه یا مجلد آن عنوان موجود در کتاب            ی مجموعه   سابقه

های مأخذ ، نیستند؛ از همین رو ، ممکن است شما بـا ایـن                 ها دارای سابقه    خانه  ی کتاب   حال حاضر همه  
کنـد،    ی ما راثبت مـی      گیری انجام شده    های مأخذ ، در یک سرفصل ، تصمیم         سابقه. سابقه مواجه نشوید    

ـ     (Personal name)به این ترتیب در سابقه مأخذ برای نام شخصی  ه  ، نام را بـا همـان عنـوانی کـه ب
یا احتماال مورد اسـتفاده     (مورد استفاده قرارگرفته است     ) به عنوان ارجاع متقابل     ( شخص داده می شود     

باشـند نیـز      های مربوط تصمیمات اخذ شده ، که از نظر ما مهـم مـی               سایر یادداشت ) قرار خواهند گرفت  
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 See also و See referenceبـه نـام   ( شوند ایجاد عنـاوین و ارجاعـات متقابـل     وارد این سوابق می

references  شود که کاربران دائمی        باعث می(Patrons)  تـر مطالـب خـود را بیابنـد؛ از             بتوانند راحت
  .گونه خدمات استقبال نمایند های بیشتری ، از این خانه همین رو امیدواریم که کتاب

هـای    ، سـابقه  هـای دیگـز بـا آن مواجـه نـشوید              خانـه   یکی دیگر از چیزهایی که ممکن اسـت در کتـاب          
دلیـل هـم ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر بـسیاری از         . باشـد   مـی (holdings records)ای  مجموعه
 ای ای را ، بـه جـای اسـتفاده از سـوابق مجموعـه      ها ، اطالعات مجموعـه  خانه های مکانیزه کتاب سیستم

MARC طـور کـه تمـام    همان . کنند شناسی وارد یا اخذ می های خاص سوابق کتاب با استفاده از حوزه
کسانی که درگیر گذر از یک سیستم به سیستم دیگر هستند، اذعان دارند، نبود اسـتانداردها در سـوابق                   

ای یکی از مشکالتی است که در هنگام تبدیل سیستم و استفاده از یک سیستم جدید گریبـان                    مجموعه
کنند که ایـن توانـایی را در           می ها به این سو حرکت      خانه  به همین دلیل، کتاب   . شود  ها می   خانه  گیر کتاب 
ای را بـا فرمـت        هـا بتواننـد سـوابق مجموعـه         ی خود ایجـاد کننـد تـا ایـن سیـستم             های مکانیزه   سیستم
  . ایجاد کنندMARC21ای  مجموعه

 
البته این دو بـه انـدازه سـه قالـب قبلـی مـورد       .  نیز موجود استMARC21 دیگر (format)دوقالب  

  .گیرند استفاده قرار نمی
هـا     ، که حاوی اطالعاتی راجع به وقایع جامعـه و سـازمان            MARC21ابق اطالعاتی جامعه    سو .1

ی محلی، که در کاتالوگی است که در          این قالب معموالً برای قرار دادن اطالعات جامعه       . باشد  می
  .ها ، تصاویر و صداها ضبط شده قرار دارد آن اطالعات کتاب

ایـن  . های طبقـه بنـدی اسـت         در مورد شماره    حاوی اطالعاتی  MARC21سوابق طبقه بندی     .2
 عـالوه حالـت    DDC و   LCCبندی مانند     های طبقه   شوند که طرح    سوابق برای این استفاده می    

ها وجـود     این سوابق در جایی که فراخوانی شماره      . چاپی، از روی شبکه نیز قابل دسترسی شوند       
هـای خـاص در سـوابق         وزههـای فراخـوانی بـه حـ         شـوند؛ دلیـل هـم شـماره         دارد، استفاده نمی  

این مکان هم وجود دارد که از این سوابق برای بررسی           : کنند  شناسی یا مجموعه اشاره می      کتاب
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البته ایـن احتمـال     . های فراخوانی و به عنوان سوابق کنترلی مأخذی استفاده شود           اعتبار شماره 
  .ها برخورد نکنید وجود دارد که شما مستقیماً با هیچ یک از این قالب

 

 در بسیاری جاها با هم شباهت دارد ولی باز هـم آنقـدر بـین                MARC21ی انواع مختلف سوابق       برنامه
  . کند ها تفاوت هست که سوابق را خیلی از هم متمایز می آن

ی    همان معنی سابقه   MARC21شناسی    ی کتاب   به این ترتیب نباید به هیچ وجه فرض شود که سابقه          
. شناسـی تمرکـز شـود       ی سوابق کتاب    در این کتاب قصد نداریم که به برنامه       متاسفانه  . مأخذ آن را دارند   

  .شناسی سرو کار دارند علت هم این است که اغلب افراد بیشتر با سوابق کتاب
از همین رو بار دیگر ممکن است این سئوال         . شوند  تر می   رسد که این موارد روز به روز پیچیده         به نظر می  

   نیاز هست؟MARCپیش آید که چرا به سوابق 
  

  .کنیم  را که قبالً نیز ذکر کردیم مجدداً ذکر مییلیدالدر اینجا 
هـا میلیـون      در حال حاضـر، ده    . توان سوابق را به به اشتراک گذشت         می MARCبا استفاده از     .1

 MARCها نسخه برداری کرد، ولـی باداشـتن           توان از آن     وجود دارد که می    MARCی    سابقه
  .ی خود ایجاد و اضافه کنید  هر عنوان ، سوابق اصل را در مجموعهدیگر نیازی نیست برای

 MARCهای    از آنجایی که سابقه   . توان منابع را به اشتراک گذاشت        می MARCبا استفاده از     .2
قـرار داد    ) OCLCمثـل   ( توان در یک کاتالوگ واحد        خانه که باشد، را می      ، مربوط به هرکتاب   

تـوان امانـت دهـی بـین           بـه راحتـی مـی      MARCاد، لذا بـا     یا به یک کاتالوگ مجازی پیوند د      
 MARCدر صـورتی کـه شـما از    .  اجـرا کـرد   (inter Library loaning)ای را خانـه  کتاب

 جا ، ما دو دلیل دیگر نیـز بـه            در این .شوید  مند می   استفاده کنید از مزیت تسهیم منابع نیز بهره       
  :افزاییم دالیل باال، می

3. MARC   ای تقریبـاً بـر اسـاس         خانـه   ی کتـاب    هـای مکـانیزه     اغلب سیستم .  یک استاندارد است
کننـد پایگـاه     استفاده میMARC کسانی که استاندارد. شوند  طراحی میMARC استاندارد

از یـک   . شـود   ها محسوب می    ترین دارایی آن    ها ، مهم    ی آن    که پس از مجموعه    –ی خود را      داده
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جا دیگر نیازی نیست که سوابق خود را در قالـب           در این   . سیستم به سیستم دیگر منتقل کنند     
ای   هـای کتـاب خانـه       ها سیستم    خانه  الزم به ذکر است که بسیاری از کتاب       . جدید تعریف کنند  

  .دهند  سال و یا زمانی در حدود آن ، تغییر می5خود را هر 
هـای الزم را در        آسان است، البته این امر در حـالتی صـادق اسـت آمـوزش              MARCیادگیری   . ٤

البته قبول داریم که باور کردن ایـن مـسئله          . ( خصوص آن طی گردد، نه اینکه خودآموزی شود       
  ).ها مشکل است برای برخی

  
 

   :MARCمنابعی برای نسخه برداری از سوابق 
  های تسهیمی مجانی سیستم •

ای   ی کتاب خانه    ها با همکاری یکدیگر و مشترکاً سیستم مکانیزه           تاب خانه گاهی اوقات گروهی از ک    
ای،    خانـه   توانند با ایجاد کنسرسیوم کتـاب       ی عمومی مجزا می     برای مثال، ده کتاب خانه    . کنند    ایجاد می 

 به صورت   MARCای را خریداری و نگهداری کنند که در آن سوابق             ی کتاب خانه    یک سیستم مکانیزه  
  .ی تسهیمی منفرد تعریف شده باشد یگاه دادهیک پا

ی دیگـری در      ی شما بخشی از یک سیستم تسهیمی باشد و کتاب خانـه             در صورتی که کتاب خانه    
کـرده    های منطبق با موجودی شما را دریافت و یـا ایجـاد مـی               این سیستم ، قبالً سوابق مربوط به عنوان       

ی جدیدی برای خود ایجاد کنید، بـه   داری شوید یا سابقهتوانید، بدون اینکه مجبور به نسخه بر    است، می 
مربوط به بخش خـود     ) ، هزینه عنوان و غیره      مانند بارکد ، شماره فراخوانی    ( ها    سادگی اطالعات مجموعه  

 نیـز   (Linking)به این رویه گاهی، اضافه کردن عنوان یا پیوند          .  ضمیمه کنید  MARCی    را به سابقه  
  .باشد  همان نسخه برداری کاتالوگ میشود، که در اصل گفته می

  

   (LC)ی کنگره  خانهکتاب •
ی ملی معرفی نشده      هنوز رسماً به عنوان کتاب خانه     ( ی غیر رسمی ملی ایاالت متحده         کتاب خانه 

تـرین تولیـد    یعنی کتاب خانه کنگره، هنوز بزرگ ) reluctant de facto national libraryاست،  
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امروزه این امکان ایجاد شده است که بتوان مستقیماً از طریق سایت            . اشدب   می MARCی سوابق     کننده
LC                   یـا  (  به کاتالوگ روی خط آن مراجعه و بر اساس عناوین خود سوابق را جستجو و یا نسخه بـرداری

ی کتـاب     نموده این سوابق ، سوابقی هستند که در ماژول کاتالوگ سازی سیستم مکـانیزه             ) وارد سیستم 
   )http://catalog.loc.gov( ه صورت مجانی و رایگان قابل دسترسی هستند ای ما ب خانه

ممکن است این سئوال پیش آید که منظور از امتناع چیست؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که            
ی در اسـتفاده از امکانـات       ها سع    همیشه پرتراکم است و تعداد زیادی از کتاب خانه         LCاتصال روی خط    

هـایی را بـرای اتـصاالت خـود           های خاصـی از روز ، محـدودیت          ، در زمان   LCبه همین خاطر    . آن دارند 
ی   ها نتوانند در ساعت کاری ایاالت متحـده         به این ترتیب، ممکن است که کتاب خانه       . تعریف کرده است  

ها پایین خواهد     رعت تبادل اطالعات آن   امریکا به این سایت متصل شوند وگاهی اگر هم متصل شدند، س           
 ، ممکن است راه     MARC مربوط به سوابق     LCی    با این حساب، دسترسی مستقیم به پایگاه داده       . بود

ی کوچـک     البته گاهی اوقات ، تنها راهی که یک کتاب خانه         .  نباشد MARCموثری برای کسب سوابق     
  .ستقیم به این پایگاه استها نسخه برداری کند، دسترسی م تواند از کاتالوگ می

  

  
   :MARCبرای نسخه برداری سوابق غیر رایگان منابعی 

   خدمات کتاب شناسی غیر رایگان
بـه طـور مثـال،      ( شـوند     این خدمات خاص کسانی که عضو خدمات کتاب شناسـی محـسوب مـی             

RLIN    با آدرس WWW.rlg.org   یا OCLC    با آدرس WWW.OCLC.Org .    اعضاء دسترسی
توانند   ولی با این حال کسانی که عضو نیستند نیز به طور محدود می            . های موجود دارند    کامل به کاتالوگ  

ای مناسـب بـه نظـر         هـای کوچـک، شـیوه       البته این شیوه برای کتاب خانه     . به برخی سوابق دست یابند      
  . رسد می

 در سوابق کتاب شناسی اصالً ارزان نیست، اما باید توجه داشت کهه این تـسهیالت حـاوی          عضویت
 میلیون سـابقه    12 که   LC در مقایسه با     OCLCبرای مثال   . باشند  ای از سوابق می     های ارزنده   مجموعه
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یار هـا، بـس     برای بـسیاری از کتـاب خانـه       . باشد  ی منحصر به فرد است می        میلیون سابقه  50دارد، دارای   
ی استفاده از این تسهیالت را بپردازند؛ چرا که به این صـورت بـه تعـداد                   مقرون به صرفه است که هزینه     

عالوه بر این،   . توانند فرایند کاتالوگ سازی را تسریع کنند        یابند و می    زیادی از سوابق دسترسی فوری می     
از همـین رو،  . دهند ارائه می ، تسهیالت دیگری را نیز       MARCخدمات کتاب شناسی و عالوه بر سوابق        

یکـی دیگـر از     . کننـد   ها اسـتفاده مـی      بسیاری ازکتاب خانه از این تسهیالت برای نسخه برداری کاتالوگ         
ی خود را به هـر        های عضو، کدهای کتاب خانه      مزایای این تسهیالت این است که اگر یکی از کتاب خانه          

توانـد بـه    ی سوابق تسهیمی حاصل نیز مـی   ایگاه داده پ. کنند اضافه نمایند    ای که نسخه برداری می      سابقه
به ایـن ترتیـب ، کـاربران        . ای مورد استفاده قرارگیرد       عنوان کاتالوگ واحد جهت امانات بین کتاب خانه       

هـای کتـاب      تواننـد از مجموعـه      ی کتاب خانه شما وجود دارد، مـی         شما عالوه بر مطالبی که در مجموعه      
  .حد عضو هستند و مشارکت دارند نیز استفاده کنندهایی که در کاتالوگ وا خانه

  

  MARCی  فروشندگان سابقه
هـایی اسـت کـه سـوابق      همان طور که قبالً ذکر شد، تعاونی کتاب خانه، یکی از نخـستین شـرکت      

MARC              ایـن  . ها گذاشت    مربوط به کتاب خانه کنگره را برای نسخه برداری در اختیار سایر کتاب خانه
ــ ــاز و ســپس ســوابق  شــرکت کــارخود را ب  را روی  LC واقعــی MARCا اســتفاده از میکــروفیش آغ

  .رام قرار داد دی سی
ایـن نـرم افـزار کـه        .  بـود  DOSبرد مبتنی بر سیستم عامـل         نرم افزاری که این شرکت به کار می       

Bibliofile        ای     نام داشت کار جستجو در کل پایگاه دادهLC      از خیلی پـیش،    .  را آسان و کارا کرده بود
 دسترسـی مـستقیم     LCی    ی اینترنت به پایگاه داده      های کوچک ، از طریق شبکه       بسیاری از کتاب خانه   

 منطبق با خود را ویرایش و نـسخه بـرداری و            LC ، سوابق    Bibliofileداشتند و با استفاده از نرم افزار      
ی دیگـر از  در حـال حاضـر بـسیار   . کردنـد   مـی (down load)ی خود بارانـداز   های مکانیزه در سیستم

دهـد کـه      کنند و یا از طریق اینترنت این امکان را به مشتریان خود می              رام ارائه می    دی  فروشندگان ، سی  
 فروشندگان که از منـابع      MARCها دسترسی یابند و به محتویات و یا سوابق             آن LCی    به پایگاه داده  

  .مختلف دیگری اخذ شده اند متصل شوند و نسخه برداری کنند
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 ، چگونـه ایـن فروشـندگان        LCآید که با وجود سوابق مجانی از طریق             ن پرسش پیش می   حاال ای 
هـایی را کـه در دسترسـی مـستقیم وجـود دارد و                کسب و کار پر رونقی دارند؟ در اینجا باید محدودیت         

ی ایـن فروشـندگان اسـتفاده و یـا      در اینجا وقتـی از لـوح فـشرده   . پیشتر به آن اشاره کردیم اشاره شود      
از طرفـی کـاربران     : شـود   گیرد، زمان پاسخ مستمر تضمین مـی        ها اتصال برقرار می     تقیماً به سایت آن   مس
کنـد، قبـل از وارد        ها عرضـه مـی      توانند با استفاده از نرم افزاری که فروشنده جزء خدمات خود به آن              می

  .کردن سوابق به سیستم خود، این سوابق را ویرایش نمایند
 

  (outsourcing)پيمان كاري 

یک ازکارهای مربوط به کاتالوگ سـازی و          در نهایت، اگر سازمان شما فاقد منابع باشد و نتواند هیچ          
 را بـرای نـسخه بـرداری برخـی          MARCحتی نسخه برداری را نیز انجام دهد و یا اینکه نتواند سـوابق              

اتالوگ سازی سازمان   مطالبی که جمع آوری کرده اند نسخه برداری کند، باید برای انجام برخی یا کل ک               
پیمان کاری، در این مفهوم، به طور واضح به این معنی است که شما پولی به شـخص       . پیمان کار بگیرید  

یـک حالـت پیمـان کـاری اخـذ سـوابق            .  شما را برایتان انجـام دهـد       MARCدیگری بدهید تا سوابق     
MARC       تر برای هر عنوانی      ی کوچک ها  بسیاری از کتاب خانه   . باشد   خود از تولید کننده مطالب تان می

این سرویس را فروشندگان کتاب مثـل       .کنند   نیز دریافت می   MARCکنند یک سابقه      که خریداری می  
Follett، Baker ftaylorاین وضعیت شبیه به زمانی است که در . کنند  و گاهی ناشران نیز عرضه می

البته . کردند  ای کارت را نیز دریافت می     ه  کردند مجموعه   ها با هر خریدی که می       ایام گذشته ، کتاب خانه    
به این مفهوم که ، فردی      . در گذشته در خصوص مسائلی چون کیفیت وصحت جای سئوال وجود داشت           

 وارد باشـد و  MARCهـای کاتـالوگ سـازی و     داشت  که کامالً به مقولـه      باید در کتاب خانه حضور می     
  .ز نظر کیفی مشکل دارندباشند و یا ا تشخیص دهد که سوابق تهیه شده صحیح می

ی کاتالوگ ساز است که برای آن        یکی دیگر از انواع پیمان کاری ، ارسال مطالب برای یک فروشنده           
  . را ایجاد کندMARC مطالب، سوابق

ها برای انجام کاتالوگ  ها اصالً پرسنل کاتالوگ ساز ندارند تعدادی از کتاب خانه     برخی از کتاب خانه   
باشند، منابعی در اختیـار   مطالب خود یا مطالبی که به زبان خاص و از این قبیل می        سازی برخی از انواع     
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اید ، باز هم به شخصی نیاز دارید که دانش            ی گرانی را انتخاب کرده      با این همه ، اگر چنین گزینه      . ندارند
 انجـام    داشته باشد و بتواند بر کارهایی که فروشـندگان پیمـان کـار             MARCکافی از کاتالوگ سازی و      

  .دهند نظارت نماید می
  :كنترل كيفيت 

 شما، از هرجایی که تهیه شـده باشـند،      MARCخواهیم بر کنترل کیفیت سوابق        در اینجا ما نمی   
با این حال باید از کامل بودن ، صحت و کدبندی صحیح این سوابق، از هرجـا                 . تاکید بیش از حد نماییم    

  .که تهیه شده باشند، مطمئن شد
مثالً کـد بنـدی آن غیـر معتبـر        ( ه سوابق شما چندان خوب شکل بندی نشده باشند          در صورتی ک  

  .، مشخص است که سیستم چندان خوب کار نخواهد کرد)باشد
هـا وقـت کـافی ندارنـد و اغلـب           ایـم کـه آن      های مختلف شـنیده     بارها و بارها از پرسنل کتاب خانه      

از همـین رو  .  مقررات کاتالوگ سازی است خیلی کمتر از فراگیری MARCشان به فراگیری      عالقمندی
ی این پرسنل برای ایجاد سوابق کاتالوگی کارکردهای یک           وقفه  ، باعث تأسف است اگر با وجود تالش بی        

  )در فصل جزییات این مسئله مورد بحث قرار خواهد گرفت(کاتالوگ به طور مناسب انجام نشوند
  

ه درستی انجام دهید؛ بایـد وقتـی بـه دسـت            اگر وقت ندارید که برای بار اول ، کاری را  ب           
  آورید که آن کار را دوباره انجام دهید

  گمنام                  

  
 

سوابق کاتالوگی، برای اینکه مفید باشند باید اطالعات کافی را در اختیار کاربران دائمـی کتـاب                    
 کنند و به آن دسترسـی  خانه را جستجو، شناسایی، انتخاب ها بتوانند، مطالب کتاب     خانه قرار دهند تا آن    

 در صورتی که سوابق ، فاقد اطالعات کتـاب شناسـی صـحیح یـا کـافی باشـند و                     (IFLA2000).یابند
هـا    ها نامناسب باشد، توانایی کاربران دائمی کتاب خانـه           آن MARCنویسی    چنین کدبندی یا برنامه     هم
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، انتخـاب و دسترسـی بـه مطالـب          ، در رابطه با جستجو، شناسایی     ILLاعم از کاربران محلی یا از طریق        
  .شود محدود می

پیوندنـد، در   ی تسهیم منـابع مـی   شوند و به جامعه هایی که از حالت انزوا خارج می        معموالً کتابخانه 
این امر بـه ایـن   . باشند  ها برای مقاصد اشتراکی و تسهیمی غیر مناسب می          ی آن   یابند که سوابق اولیه     می

هـا    توانند به اشتراک بگذارند که از سایر کتاب خانه          ا فقط سوابقی را می    ه  مفهوم است که این کتاب خانه     
باشـد و      که اغلب حـاوی مطالـب ارزشـمندی مـی          –برداری کرده باشند و سوابق ساخت خودشان          نسخه

 مناسـب نیـستند و    OCLC برای جوامع کاتالوگی مانند      -باشد  ها عناوین منحصر به فرد می       برخی از آن  
ی امـروزی ، کـامالً    هـای تـسهیمی سـابقه     در محـیط  . کنند  مجازی به خوبی عمل نمی    در کاتالوگ واحد    

مشخص شده است که اگر کاتالوگ سازی بر اساس استانداردها و مقررات انجام نشود، حاصـلی مناسـب                  
  .نخواهد داشت

  

  MARC:های  سوابق مجموعه
  .ندها، پشتیبانی ک  را برای مجموعهMARC-21سیستم پیشنهادی باید فرمت  .1

  
 ، در سوابق کاتالوگ توصیفی      MARC-21های    سیستم پیشنهادی، نباید سوابق مجموعه     .2

  .های مجزا در سیستم دیده شوند قرار دهد، بلکه این سوابق باید به عنوان سابقه
  

هـای   ی مجموعـه  سیستم پیشنهادی بایـد ایـن امکـان را داشـته باشـد کـه بتـوان سـابقه             .3
MARC-21صیفی   را با سابقه کاتالوگ توMARCیکی کرد .  

  
های سریال موسسه استانداردهای      سیستم پیشنهادی باید مطابق با فرمت نمایش مجموعه        .4

  . قابلیت نمایش منسجم را به کاربران ارائه کندZ39.44 (ANSI)ملی آمریکا 
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 ایاالت متحده را بـه      MARCهای    ی مجموعه   سیستم پیشنهادی باید به طور کامل سابقه       .5
  .پرسنل نمایش دهد

  
سیستم پیشنهادی باید دارای ایـن امکـان باشـد کـه بهـره بـردار مجـاز بتوانـد هریـک از            .6

  . را ویرایش کندMARC-21های  ی مجموعه های سابقه داده
  

باشـد تـا بتـوان هریـک از           گر کل سابقه    سیستم پیشنهادی باید مجهز به نرم افزار ویرایش        .7
 دسـت   MARC-21هـای     ی مجوعـه   ی ثابت را در سـابقه       هایی، چون اطالعات حوزه     داده

  .کاری کرد و تغییر داد
  

سیستم پیشنهادی باید این امکان را به بهره بردار مجـاز بدهـد تـا در داخـل هـر یـک از                        .8
  .گذاری کند های اضافی اطالعاتی را جای سوابق، حوزه

  
 های  سیستم پیشنهادی باید این امکان را داشته باشد که بهره بردار مجاز بتواند، کل حوزه               .9

  .اطالعاتی درون سابقه را پاک کند
  

ای را بـرای ایجـاد دسـتی سـوابق            هـای برچـسب زده شـده        سیستم پیشنهادی بایـد فـرم      . 10
  .  تامین نمایدMARC-21های  مجموعه

  
سیستم پیشنهادی باید این امکان را داشـته باشـد کـه بتـوان ذخیـره در داخـل سیـستم                  . 11

های کاتـالوگ توصـیفی مـرتبط         ه را به هریک از سابق     MARC-21های    ی مجموعه   سابقه
  :نمود

a. الف .MARC) تک نگارنده ها(  
b. ها سریال. ب  
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c. غیره. ج  
  

های سریال     مرتبط با فایل   MARC-21های    سیستم پذیرش سابقه، برای سوابق مجموعه      . 12
  . را تولید کندMARC-21های  ی مجموعه باید به طور خود کار سابقه

  
هـای    شد که بتوان سـوابق متعـدد مجموعـه        سیستم پیشنهادی باید این امکان را داشته با        . 13

MARC-21    ی کاتالوگ توصیفی       را به یک سابقهMARC         تکی مرتبط کرد و بـه طـور 
  . پیوند داد یکپارچه

  
سیستم پذیرش پیش بینی کننده ی ماژول سریال های فروشنده، بایـد بتوانـد بـرای هـر                   . 14

ور خودکـار سـوابق     که به طور تسهیمی از سیستم استفاده می کنـد، بـه طـ             » خانه  کتاب«
  . تولید کندMARC-21ای  مجموعه

  
سیستم پذیرش پیش بینی کننده ماژول سریال های فروشنده، باید بتواند برای هر مکـان                . 15

  . را تولید کندMARC-21، به طور خودکار، سوابق مجموعه ای »کتاب خانه«داخل هر 
هـای   و سـوابق مجموعـه  هـای مجـزا    خانه این امکان باید وجود داشته باشد که بتوان کتاب     . 16

MARC-21همراه یک سابقه کاتالوگ توصیفی  MARCرا به یکدیگر مرتبط نمود .  
  

هـا و     خانـه   ی داخـل کتـاب      های جداگانـه    این امکان باید وجود داشته باشد که بتوان مکان         . 17
 را بـه    MARCی تکی کاتالوگ توصیفی        همراه سابقه  MARC-21های    سوابق مجموعه 

  .یکدیگر مرتبط نمود
  

سیستم پیشنهادی باید این امکان را ایجاد کند که بتوان در کاتـالوگ دسترسـی عمـومی                  . 18
  .فروشنده، ابزار جستجو را برای مجموعه های یک کتاب خانه ی تکی، محدود کرد
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سیستم پیشنهادی باید این امکان را ایجـاد نمایـد کـه بهـره بـردار مجـاز بتوانـد سـوابق                       . 19

  .خارجی وارد نماید را از منابع MARC-21های  مجموعه
  

هـای    سیستم پیشنهادی باید این امکان را ایجاد نماید که بهره بردار مجاز بتواند مجموعـه               . 20
MARC-21را صادر کند .  

  
سیستم پیشنهادی باید این امکان را داشته باشد که بهـره بـردار مجـاز بتوانـد سـوابقی را                     . 21

  .برای صدور، انتخاب کند
  

 را فراهم کند، تا بدون هیچ هزینه اضافی و بدون اینکـه             سیستم پیشنهادی باید این امکان     . 22
 را از طریـق سیـستم       MARC-21به فروشـنده نیـاز باشـد، بتـوان کلیـه ی داده هـای                

  .فروشنده وارد یا صادر کرد
  

خـوان بـا      ی بیشتری را طلب کند، کاتـالوگ هـم          سیستم پیشنهادی باید بدون آنکه هزینه      . 23
  .  را تامین نمایدZ39.50ی سوم  نسخه
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  MARC  برای بازیابی سوابق Z39.50نرم افزار 
، های متصل به شبکه از استانداردهای معمول کتاب شناسی استفاده کنند            درصورتی که کتاب خانه   

در حـال  . دهـد   های کتاب شناسی را نیز در اختیار آن قرار می           تسهیم منابع عالوه بر ارائه اطالعات ، داده       
 خود را در دیگران قرار      (OPAC)ها ، کاتالوگ دسترسی عمومی روی خط          حاضر بسیاری از کتاب خانه    

هـا   ا متصل شـوند و داده ی امریک ی کنگره  کتاب خانه  OPACتوانند به     برای مثال، اشخاص می   . داده اند 
 ISBNی شما اخیراً بـه   در صورتی که کتاب خانه.  بازیابی کنند MARC21   (Format)را با قالب 

هـا را بـه    هـا را بازیـابی و آن   توانیـد داده  ما نیز یافت شود، مـی   aاسناد مجهز شده باشد و سند مورد نظر         
 یکـی از کلیـدهای      ISBNیان ذکـر اسـت کـه        شا. ی خود منتقل نمایید     خانه  ی محلی کتاب    پایگاه داده 

هـا    تـوان خـود را از وارد کـردن داده           بینیـد کـه مـی       به این ترتیب مـی    . باشد   می LCجستجو در سایت    
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(dataentry)    البته یکی از مشکالت این کار این است که سایت           . نیاز کرد    و کاتالوگ سازی بیLC   بـه 
 ها شـوید و هریـک از        ISBN شما باید یکی یکی وارد       کند ، به این مفهوم که       ها عمل می    ترتیب فعالیت 

توانیـد    ها را یکـی کنیـد و بعـد از آن مـی              ی فایل   ای بارانداز و درنهایت همه      های جداگانه   ها روی فایل    آن
 ی حالت دلخواه این است که بتوان همـه . ی محلی خود منتقل کنید های یکپارچه را به پایگاه داده داده

ISBN    چنین بتوان به سـایت   ده را در یک فایل ذخیره کرد و هم        های اسناد اخذ شLC   متـصل شـد و 
 (batch)ای  به عبارت دیگر، دسترسی و بازیابی باید در حالت دسته     . های یافت شده را بازیابی نمود       داده

  .انجام گیرد
بـا  همخـوان   ) سـرور ( های سـرویس دهنـده        ها دارای رایانه    با توجه به اینکه بسیاری از کتاب خانه       

Z39.50  توان برای این مشکل از پروتکل          هستند، میZ39.50   در اینجا فقط بایـد نـرم       .   استفاده کرد
خوشبختانه ، بسیاری از ابزارهای مورد      .  را در رایانه خود نصب کنیم        Z39.50افزار هم خوان با پروتکل      

 سیـستم مجهـز بـه پروتکـل         در ایـن سـند    . ای ، نرم افزارهای با منبع باز هـستند          نیاز برای چنین رایانه   
Z39.50   ی     که از برنامهPerl  کند و روی سیستم عامل لینـوکس           استفاده می(Linux)  7,1ی     نـسخه 
RedHat با CPU شود، توصیف خواهد شد  اینتل اجرا می.  
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  Z39.50افزار نرم 
   Z39.50       های سـاخت     در اینجا سیستم  . باشد  ها می    یکی دیگر از استانداردهای مهم کتاب خانه

 Z39.50بنـابراین پروتکلـی بـه نـام     . های مختلف باید بتواند به سـوابق یکـدیگر دسـت یابنـد      فروشنده
یگر دسترسـی   یکدMARCهای مختلف بتوانندبرای جستجوی نتایج، به سوابق        طراحی شد که سیستم   

فقط کافی است که مطمئن شوید کـه        . در این جا نیازی نیست که این نرم افزار آموزش داده شود           . یابند
 را اجرا کند، پس از آن شـما قـادر   Z39.50تواند استاندارد  ماژول کاتالوگ ساز سیستم مکانیزه شما می   

ای را    ی صدها سیستم کتـاب خانـه        ادههای د    پایگاه (Interface)ها    خواهید بود که با استفاده از واسطه      
هـای     را از آن پایگاه    MARC به سوابق دست یافته وسوابق       Z39.50ی  جستجو کنید و حتی به واسطه     

  .داده بار انداز کنید
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و یـا اگـر شـما کتـاب         (  باشـد    Z39.50ای شما ، فاقد قابلیـت         در صورتی که سیستم کتاب خانه     
 خریداری و آن را روی (Stand alone)که نرم افزار خود ایستا ، مجبور هستید ) ای نداشته باشید خانه

  .ی شما به قابلیت جستجو و بازیابی مجهز شود رایانه خود پیاده کنید تا رایانه
 

   نیازها
PERL  

 بـه انـضمام   7,1 نـسخه  (Redhet) و سیستم عامـل لینـوکس   perl  (Perl compiler)مفسر 
  .باشند ر می از ضروریات کا perl برنامه5,6ی  نسخه

  
YAZ TOOLKIT   

 ILL (Inter Loanچنـین    و هـم Z39.50ی سـرویس گیرنـده و سـرورهای     نـه  برای نصب رایا

Protocol)      نیاز به تولکیت ، YAZ   نویسی    های برنامه    مربوط به برنامهC و C++ سیستم عامـل   .  دارند
ی ایـن تولکیـت    داراMS- Windowsهـای عامـل    لینوکس و بسیاری از سکوهای یونیکس و سیستم

) باشـند   میZ39.50یکی از سرویس گیرنده  ( BOOKwhere 2000در حقیقت نرم افزار . باشند می
تــوان بــه ســایت  بــرای بارانــداز کــردن تولکیــت ، مــی. شــود  نــصب مــیYAZبــا اســتفاده از تولکیــت 

WWW.indexdata.dk/yaz/.  شـود کـه جـای فایـل           توصـیه مـی   .  مراجعه کردrpm    فایـل Yaz-

1.5.tar.gzرا بارانداز نماید .  
  

  مراحل بارکردن تولیکت یاز
  . کنید(COPY)های خود نسخه برداری  فایل مذکور را در یکی از دایرکتوری ) 1
  . کنید(unzip) فایل را باز yaz-1.8.5.tar.gzبا استفاده از فرمان ) 2
   را باز کنیدtar فایل tar xvf yaz- 1.8.5.tarبا استفاده فرمان ) 3
  . دایرکتوری را وارد کنیدcd yaz-1.8.5.tarبا فرمان ) 4
  . را وارد کنیدconfigureفرمان ) 5
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  . را وارد کنیدmakeفرمان ) 6
  )ی ریشه دارد نیاز به گذرواژه ( make installفرمان ) 7

  

EVENT.PM   
توان در    این فایل را می   .  نیاز دارد    Event-0.85.tar.gz برای پرداخت وقایع به فایل       perlماژول  

   ./WWW.cpan.org/modules/by-module/Netserver/JPRITسایت 
  .وارد کنیدهای زیر را   ، فرمانtarها   و بازکردن فایل(un zip)های فشرده  پس از باز کردن فایل

• cd Event-0.85   
• Perl makefile.Pl  
• make 
• make install ) نیاز به گذر واژه ریشه دارد.(  

  

NET: Z3950   
NET:: Z39.50های  ای از ماژول  مجموعهperl باشـد کـه بـرای پروتکـل       مـیZ39.50  بـسیار 

 را Net-Z3950-0.27 . tar.gzفایـل  . این مجموعه را مارک تیلور ایجاد کـرده اسـت  . ضروری است 
 و باز کـردن   (un zipe)های فشرده  پس از باز کردن فایل.  یافتperl.z3950.orgتوان در سایت  می
  . توضیح داده شده را دنبال کنیدEvent.pmای را که در بخش   ، رویه(untar)های تار  فایل

  

MARC.PM   
-MARCگیـرد      مـی   مورد اسـتفاده قـرار     MARCها با فرمت       که برای اجرای فایل    perlماژول  

1.14.tar.gzتوان در سایت  این ماژول را می. باشند  میmarcpm.sourceforge.netیافت .  
 را دنبـال    Event.pmی ذکر شده در بخش         رویه tarهای    های فشرده و فایل     پس از بازکردن فایل   

  . کنید
  

   Z39.50سرویس گیرنده 
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 را از مقصد    MARC21تواند سوابق     امه می این برن .  نوشته شده است   perlی    در سطور بعد، برنامه   
  . بازیابی کندZ39.50خاص 

ــه  ــاب خان ــه از ســایت کت ــن برنام ــاه  ای ــره و درگ ــاه داده 7090ی کنگ ــد، voyager و پایگ  مانن
ایـن برنامـه   . شـوند   هـا وارد مـی  ISBN ها در فایـل  ISBN. کند ، استفاده می 128.151.244.116

 ISBN و (download)بارانـداز   » out« در فایلی به نـام  2709 را به فرمت ایزو    MARC21سوابق  
  .کند  ذخیره میerrهای یافت نشده را در فایلی به نام 

  

  
  گیری نتیجه

 2709منظـور از فرمـت ایـزو        .  ارائه کند  2709این برنامه قادر است خروجی خود را به فرمت ایزو           
 CDS/ISISن، تولید خروجـی بـه فرمـت         های آ   از دیگر قابلیت  . باشد  ی سوابق می    ارائه یک خطی کلیه   

 » ^«ای     کاراکتر و شناسه زیـر حـوزه       80 ، پس از هر      31باشد که در این فرمت به جای فرمت اسکی          می
ها، این امکان نیز وجود دارد که بـا اسـتفاده از              در صورت اخذ داده   . دهد  کاراکتر خط جدیدی را ارائه می     

در اینجـا   .  دیگری را جستجو کـرد     err (  ،OPACایل  ذخیره شده در ف   ( های پیدا نشده    ISBNلیست  
تـوان بـا      برای یافتن فهرسـت سـرورهای هـم       .  نمود WINSISها را وارد      توان داده   برای تست برنامه می   

کـافی  . توان از موتور جستجوی گوگول یا سایر موتورهای جستجو اسـتفاده کـرد                 می Z39.50پروتکل  
تـوان شـماره    در اینجا می. ی جستجو وارد کنید را در پنجره list of Z3950 targetsی  است که واژه

IP یا آدرس IPی مورد استفاده برای برنامه را به دست آورد  درگاه و نام پایگاه داده  ، شماره.  
 


