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  دهيچك

اي توصيف هدف از اين پژوهش تعيين احتماالت مختلفي است كه با استفاده از طرح فراداده: هدف
  .توصيف كردبا آن را . رآ .يب .رآ .هاي گروه دوم افوجوديتتوان مشيء مي
ها و مقادير طرح از اجزاي اصلي، فرعي، ويژگيآن در تطبيقي بوده و حاضر پژوهش  روش: روش
  .استاستفاده شده. رآ .يب .رآ .هاي گروه دوم افنيز موجوديت اي توصيف شيء وفراداده
 تيمسئول داراي تنالگان ايشخص  ممكن است ،شدهگرفتهبا توجه به احتماالت در نظر :هايافته
در  و يا رندهيگامانت  ايو  تيمالك يدارا اياثر و  كيكننده  ميتنظ ايكننده، سازنده  جاديا، دآورندهيپد

و يا نسبت  از آن استفاده شود يقراردادعنوان  كيدر ساختن  ممكن است نيزو  باشدارتباط با عنوان 
به  تواندمي تنالگان ايشخص همچنين . يتي داشته باشد و يا موضوع منبع قرار گيردمي ديگر ارجحابه اس

رسد با توجه يمبه نظر . اورديبرا به وجود  يا فراداده نهيشيپ كيو يا  از عنوان اثر باشند يبخشصورت 
و  اشخاص هايي كه انواع نقش فيتوصامكان طرح مورد پژوهش،  دواز تطبيق آمده  به دست جينتابه 
 .با استفاده از بستر نحوي ايكس ءيش فيتوص يا فرادادهدر طرح در منابع مختلف دارند،  هاتنالگان اي
 يها تيموجود فيتوصتوان به يم، ينحوبستر  نياوجود دارد و با استفاده از  ياديز زانيمبه . 3لا .ما

  .پرداخت يفيتوصمختلف  يها گاهيجاگروه دوم در 
 تيموجود، يكتابشناخت يها نهيشيپ يكاركرد، ملزومات ءيش فيتوص يا رادادهفطرح : يديكلهاي واژه

  4هاي مستنده، ملزومات كاركردي پيشينتنالگان تيموجودشخص، 
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  همقدم
انجام  يمختلف يها روش بر اساس ربازيدمنابع از  فيتوصو  يسازمانده

به و ودند روبرو ب يچاپمختلف كتابداران با منابع  يمتماد يها سال. رديپذ يم
و  ابنديمنابع دست  نيامتناسب با  يسازمانده يبرا ييها روشمرور توانستند به 

 ديجد ياطالعات يها محملد وبا ور. نظر در آن اهتمام ورزند ديتجدبرگسترش و 
در  يچاپاز منابع  يتاليجيد يها نمونه جادياو  يتاليجيدمنابع  ازو استفاده كاربران 

 يراتييتغمنابع به  يسازماندهكنندگان و كاربران، همراجع توسط هاكتابخانه
 انيمروابط ها و تيخصوص ،تنوع منابع. كرد دايپ اجياحت ديجد يايدنمتناسب با 

آنكه رغم يعل ؛ابدي رييتغ ياطالعات منابع فيتوص باعث شد تا اساس ها آن
 يها افتهيبر اساس  ياطالعاتع بمنا فيتوصو  يدرسازماندهگسترده  راتييتغ
. ميهست يمتفاوت يها ينوآور شاهدت از جها ياريبساما در  استاستوار  يقبل
 يكتابشناخت يها نهيشيپ يكاركردملزومات  يانتزاع يالگو ،هاينوآور نيااز  يكي
 –موجوديت  الگويك  به ازينبر اساس . رآ .يب .رآ .اف. است .رآ .يب .رآ .اف اي

است كه رابطه  6تيموجودسه گروه  ياراد. رآ .يب .رآ .اف. به وجود آمد 5رابطه
 ).2010كويل، (است  الگو ارائه شده نيادر  ها آن اتيخصوصها و تيموجود نيا

 فيتوص يبرا يبستربه  ،الگو نياشده در مطرح يها تيموجوداستفاده از  يبرا
توان از يم، ريپذ گسترش يگذار نشانهزبان  يها تيقابلكه با توجه به  است اجياحت
 اي ءيش فيتوص يا فرادادهطرح . استفاده كرد فيتوص يبرا ينحوبستر  نيا

كه به منظور  ييها برچسبزبان استفاده كرده و با استفاده از  نيااز مودس 
 يبرارا  يمناسبتواند بستر يم ،شده در نظر گرفته ،همان منابع ايو  اءياش فيتوص
استاندارد توصيف و چون  ياستاندارد نيقوانها در قالب تيموجود يريكارگبه 

  .)2009، ...8كتابخانه كنگره ( فراهم سازد) 7يا .يد .آر(ع دسترسي به منب
 

  مساله پژوهش
بر اين است كه بر  يسع ،ديجد نيقوانها و طرح زدر حال حاضر با استفاده ا 

 نيا اگر بتوان با استفاده از .منابع غلبه شوداشكال مختلف مشكل سازماندهي 
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همگام تا  افتيدست  يروشبه  گريكديبا  ها آن يسازگارو  قيتلف يحتها و طرح
ها آن يسازماندهو  فيتوصدر  ،ياطالعات اد منابعدانواع و تع ريچشمگ شيافزابا 

 .كرد هيتككاربر  يازهاينبر  يمبتن يراهكارتوان به يم، برقرار شود يمشخصنظم 
را در  يمهمنقش  ،يكتابشناخت يها نهيشيپشده در  فيتوص يها تيمسئول
 يبستربه  اجياحت ،مرتبط با منبع يها تيمسئول فيتوص. كنديم فايامنبع  ييشناسا

با استفاده  .دارد كه بتوان به ارائه اطالعات معنادار به كاربر پرداخت فيتوص يبرا
توان به يم ،يارتباطمنبع در هر نقش و  كيمرتبط با  يها تنالگان اياز اشخاص 
  .كمك كرد منابعو استفاده از  يابيباز، صيتشخكاربران در 

 شيپ مسأله ،مطلوبو  نهيبه يابيباز يبرامنابع  يسازمانده تياهمبا توجه به 
به توصيف تواند اي توصيف شيء ميكه آيا طرح فرادادهآن است  يرو

هاي مختلفي كه براي ارتباط يك شخص ؟ با توجه به امكانبپردازد ها تيموجود
 .نحوي ايكس در بستر ها آنآيا امكان توصيف  ،ك منبع وجود دارديا تنالگان با ي

شود يم يسعاين پژوهش در د؟ اي توصيف شيء وجود دار طرح فرادادهو  لا .ما
 .گردد يبررس اين مسايل

  
  پژوهش يها پرسش

 فيتوص يبرا يياجزا ايجزء  ءيش فيتوص يا فرادادهدر طرح  ايآ .1
  وجود دارد؟ )تنالگان ايشخص (. رآ .يب .رآ .هاي گروه دوم اف موجوديت

موجوديت فيتوصبه  توانديمچگونه  ءيش فيتوص يا فرادادهطرح  .2
 بپردازد؟ )و تنالگانشخص (. رآ .يب .رآ .هاي گروه دوم اف

در طرح  ها و مقاديري، فرعي، ويژگيياصلاجزاء تركيبي از چه  .3
 .رآ .دوم اف هاي گروهموجوديت فيتوصبه توانند يم ءيش فيتوص يا فراداده

 بپردازند؟ )تنالگان ايشخص (. رآ .يب
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  ابزار پژوهش و روش
 يالگو گروه دوم تيموجوددو  و با استفاده از يقيتطبپژوهش به روش  نيا

، ياصل ياجزا زينو  )آر .يب .رآ .اف( يكتابشناخت يها نهيشيپ يكاركردملزومات 
 فيتوص يا فرادادهطرح  از 4/3نسخه  مرتبط موجود در ريمقادها و يژگيو، يفرع
 و سطح باال ياصل ءجز 20 ،اي توصيف شيءفراداده طرح .استانجام گرفته ءيش

ها و يژگيواجزاء،  نيا يتمام. شوديمشامل  را يفرعء اجزا ياديزتعداد  به همراه
همچنين قابل ذكر است كه  .استمورد بررسي قرار گرفته ها آنط با مرتب ريمقاد

 .در الگوي مفهومي اف. رآ .يب .رآ .وه دوم الگوي مفهومي افهاي گرموجوديت
ها و روابط آنها به مورد بررسي و شرح قرار گرفته و ويژگي) فراد(. يد .يا .رآ

  .تفصيل بيان شده است
  

  ينظر فيتعار
 هاي كتابشناختيبراي الگوي ملزومات كاركردي پيشينه فاليا يمطالعاتگروه 
در استكهلم  1990در سال  كه فاليا يسيفهرستنونس بعد از كنفرا 1991در سال 

 يالگو كيتوسعه  و جاديابه  ميتصم ،گروه نيا. شكل گرفت ،برگزار شد
بود كه  يچارچوب جاديامعطوف به  ها آنتوجه  .گرفترابطه  -تيموجود
 يكتابشناخت نهيشيپ كيرا آنگونه كه از  فيوظامشترك و شرح  يها تيمسئول

 يبرا يكتابشناخت نهيشيپ كيسازد و آنچه را كه از  رود مشخصيمانتظار 
 و عرفان منش( دينمارود ارائه يمانتظار  ياطالعات يازهاينبه  ييپاسخگو

  ).1997، ...9؛ گروه مطالعاتي ايفال1387، يجهرم انيريبص
 ياجزاشود كه يم) اءياش( هاتيموجودرابطه شامل  -تيموجود يالگو كي
 نيبالگو شامل رابطه  نيا نيهمچن. دهديم ليتشكرا  شده جاديا يها داده ياصل

كه  يفيوظابر  الگو نيادر . گردديم زينها تيموجود اتيخصوصها و  تيموجود
 1998الگو در سال  نيا يينهانسخه . است هشد ديتاككاربر انجام دهد  كي ديبا

 2009و  2008 يها سالدر  .رآ .يب .رآ .اف شده روزبه  يها نسخه. ارائه شد
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 بنا شده يقبلنسخه  هياولاصول  هيپااست و بر  يكم راتييتغ يدارامنتشر شد كه 
 فيوظااست و  تيموجودسه گروه  يدارا. رآ .يب .رآ .اف .)2010، 10كويل( است

كاربران در نظر  يبرارا  14يدسترسو  13، انتخاب12ييشناسا، 11افتنيمشخص 
ه در واقع نسل ك به منبع يترسدسو  فيتوصقواعد  جادياالگو در  نيا. استگرفته
  .به كار گرفته شد زين، است كنيامراز انگلو  يمتفاوتو  ديجد

  :صورت است نيبد .رآ .يب .رآ .شده در طرح اففيتعر يها تيموجود
و  17ينينمودع، 16انيب، 15شامل اثر گروه منابع يعني، گروه اول يها تيموجود

  . است 18مورد
  .باشديم 20هاو تنالگان 19امل اشخاصهاست و شتيمسئولگروه دوم، گروه 

، 22ءيش، 21مفهوم يها تيموجودگروه سوم، گروه موضوعات است و شامل 
  .است 24و مكان 23رخداد

رابطه با  را در يگوناگون يها تيمسئولتواند يم. رآ .يب .رآ .گروه دوم از اف
 نيادر  .رديگمنبع قرار  كيتواند موضوع يم زينمنابع مختلف داشته باشد و 

 نيهمچن. است شده فيتعر تيفرد كيه عنوان ب، شخص يانتزاع يالگو
سازمان اي ها وتيفرداز  يگروه ايازمان س«: صورت است نيبدتنالگان  فيتوص

همچنين در  .)1997، ...گروه مطالعاتي ايفال( »كننديم تيفعالواحد  كيها كه در 
. ر معنوي يا هنري استاين الگو مسئوليت توليد، اشاعه فيزيكي يا نگهداري آثا

هاي كه به موجوديت. رآ .يب .رآ .همچنين در الگوي بسط يافته از الگوي اف
 در، براي كاربران چهار وظيفه )فراد(. يد .يا .رآ .پردازد، با نام افگروه دوم مي

ن گذاشتبافتدر يافتن، شناسايي، : نظر گرفته شده است كه به اين ترتيب هستند
 منتشر شد 2007نسخه نهايي اين الگو در سال  .26توجيه و) 25نماييزمينه(
، ينيالعابد نيز يحاج ؛اهللا رحمت ،يفتاح ؛يمرتض ،يكوكب ؛نيعبدالحس پهلو، فرج(

  .)1389محسن، 
 .است ءيش فيتوص يا فرادادهطرح  پژوهش نيادر  مورد استفاده گريدطرح 

 اتييجز فيتوصبه  اجياحتو  يكيالكترونو  يچاپمنابع به صورت  شيافزا
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 .كسيا ينحومارك با بستر  يهماهنگ نديفرامنبع باعث شد تا در  كياز  يشتريب
طرح با استفاده از زبان  نيا .ديآبه وجود  ءيش فيتوص يا فرادادهطرح  .ال .ام
 21مناسب است و با مارك  يكيالكترونمنابع  يسيفهرستنو يبرا .لا .ما .كسيا

طرح توسط گروه  نيا) 0/1ه نسخ(ه ياوله نسخ .دارد ياديزو مطابقت  يسازگار
به مدت شش ماه به  2001ل در سا كايامرگره نكتابخانه ك در 21مسئول مارك 

، 27مك كالم( شد ارائه 0/2نسخه  2003منتشر شد و در سال  يشيآزماصورت 
 27در  1/3، نسخه 2003در دسامبر  0/3نسخه  ،بيترتو بعد از آن به  )2004
و  2008 هيژانو 15در  3/3، نسخه 2006ژوئن  1در  2/3، نسخه 2005 يجوال

منتشر  0/4ه نسخ يزودبه  .است  شدهمنتشر  2010ژوئن  10در  4/3نسخه 
و  ياصل 28جزء 20 يداراطرح  نيا. است يگريد راتييتغ يداراخواهد شد كه 

و  29اتيخصوص ،ءاجزا نيااز  كيمنابع است كه هر  فيتوص يبرا سطح باال
كتابخانه ( .باشد زين 31يفرع ياجزا يداراو ممكن است  دارد يمختلف 30ريمقاد

 يدارامنابع  فيتوصبر زبان،  يمبتن يها برچسب ازبا استفاده  )2009، ...كنگره
توان يمها برچسب نيا زبا استفاده ا .است يشتريب يريپذ خوانشانعطاف و 

البته  .)٢٠٠٨، 32جرد( كرد فيتوصرا قالبي در هر  ،منبع كيمختلف  يها جنبه
 دباشد كه نتوان هم وجود داشته يمواردطرح،  نيا ياجرا نديفراممكن است در 

  .اضافه گردد يبعد يها نسخه رد ديباد كه شو فيتوصها برچسب نيابا 
  

  پژوهش نهيشيپ
 افتيدر خارج از ايران  ياريبس يها پژوهشم شده، انجا يجستجوها به با توجه
پرداخته بودند و  ءيش فيتوص يا فرادادهرح به ط اي به صورت جداگانه شد كه

 .رآ .اف يالگوكه به استفاده از  ييها نهيشيپاما تعداد  .رآ .يب .رآ .اف يالگوبه  اي
 يبررسبه  ،كي چيهو  كم بود اريبسپرداخته باشند  يا فرادادهدر طرح  .رآ .يب

 نيادر  .ندبودنپرداخته  يا فرادادهدر طرح  الگو نياگروه خاص از  كيكاربرد 
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فقط يك پژوهش پژوهشي در ايران به صورت كامال مرتبط يافت نشد و ، نهيزم
  :اي توصيف شيء در آن استفاده شده استانجام گرفته است كه از طرح فراداده

با طرح  RDAبررسي سازگاري «در پژوهشي با عنوان ) 1389(ش درخو
 »هاي فارسيينهاي توصيف شيء و ارائه الگوي پيشنهادي براي پيش فراداده

اي توصيف هاي استاندارد توصيف و دسترسي منبع را با طرح فرادادهدستورالعمل
هايي تركيبها با شيء مطابقت داده و به سازگاري صد در صد اين دستورالعمل

اي توصيف شيء كه با محتواي دستورالعملاز اجزاء اصلي و فرعي طرح فراداده
  .ها متناسب هستند، دست يافت

در  .رآ .يب .رآ .د كه از افاروجود د ييها پژوهشخارج از ايران،  در
  :انداستفاده كرده ءيش فيتوص يا فرادادهبه جز طرح  يمختلف يها پروژه
اثر در  كيمفهوم «با عنوان  يپژوهشدر  )2003( »33لين«و  »ييالوو«، »بنت«

با  .يس .لا .يس .اُ، در فهرست مشترك ».رآ .يب .رآ« .از اف يكاربرد : 34وردكت
اثر را جستجو  كيمفهوم  ،يكتابشناخت يها تيموجوداستفاده از سلسله مراتب 

به  ااز اثرها ب يا نمونهساختن  يبرا يروش ييشناساپژوهش به  نيادر . كند  يم
 افتهيوردكت  يها نهيشيپ يتصادفانتخاب  يبرا .رآ .يب .رآ .اف يالگو يريكارگ
از  يبعض فيتوصتعداد اثرها در وردكت و  نيتخم يبرانمونه  نيا .استشده
 يايمزا تياكثردهد كه يمنشان  جينتا. استاستفاده شده ها آن يديكل يها يژگيو

درنظرگرفتن  لهيوسبه تواند يموردكت  يبرا .رآ .يب .رآ .اف يريكارگمرتبط با به 
  .ديآبدست  دهيچيپ ياثرهااز  يكمارتباط تعداد 
استفاده  گريكديا از هر دو طرح مذكور در رابطه با هنهيشيپاز  گريددر گروه 

  :، ماننداستشده
با  يپژوهشدر ) 2006(»35موتويسوگ«و  »لينو«، »يناگامور«، »يموروزوم«

، »يدسترسمنابع قابل  يسازگارانتخاب و  يبرا .رآ .يب .رآ .استفاده از اف«عنوان 
 جينتا. پردازنديم ديجد طيمح يبرا .رآ .يب .رآ .اف يالگوتناسب  يبررسبه 

 يها نسخه ييشناسا، ما را به تيموجود كيموجود از  فيتعرنشان داد كه 
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يمتوانا  ينيعنمود  كيجداگانه و مشخصات منحصر به فرد از هر نسخه از 
طرح  كي. رآ .يب .رآ .اف نكهيااست كه با ها نشان داده شدهيبررسدر . سازد

 يا فرادادهمانند طرح  يا فراداده يها حطراما با استفاده از  ستين يا فراداده
يم <relatedItem>مانند  ها آناز  يخاص ياجزاو با استفاده از  ءيش فيتوص

تواند باعث يممساله  نيارا نشان دهد و  يها تيموجود نيبتواند رابطه 
  .شود ديجد يتاليجيد طيمحر در آ .يب .رآ .اف يالگو يسازگار

 يها و استفاده از فرمت يطراح«خود با عنوان نامه انيپادر ) 2008(» جرد«
 يها طرح و الگو نيا يبررس، به ».رآ .يب .رآ .اف الگو يبرا .لا .ما .كسيا

در . اندشده يطراح .لا .ما .كسيا ينحوپردازد كه براساس بستر  يم يا فراداده
 ديتاكبا  .استپرداخته شده زين ءيش فيتوص يا ها به طرح فرادادهطرح نيا انيم

 يريپذ خوانش، به ءيش فيتوص يا فرادادهطرح بر زبان در  يمبتن يها برچسببر 
بر اساس  ييالگوپژوهش،  نيادر . استطرح اشاره شده نياو كاربرپسند بودن 

 ءيش فيتوص يا فرادادهطرح  ياجزااست كه شده يطراح .رآ .يب .رآ .اف يالگو
مساله اشاره  نياو پژوهشگر به كند يمها كمك تيموجودرابطه  جاديادر آن به 

  .باشديم زين يعمل يها جنبه يدارا يشنهاديپ يالگوت كه ساردهك
ها نشان داد كه در هاي موجود، نتايج همه پژوهشپيشينه با توجه به بررسي

اي توصيف شيء براي ارائه موجوديتهاي مختلفي كه از طرح فرادادهاستفاده
و نيز اجزاي . لا .ما .است، بستر نحوي ايكس تهانجام گرف. رآ .يب .رآ .هاي اف

اند به ارائه و توصيف موجوديتاي توصيف شيء توانستهمختلف طرح فراداده
هاي مختلف و با مقاصد در پايگاه. رآ .يب .رآ .گانه در افهاي سههاي گروه

  .گوناگون بپردازند
  

  پژوهش يها افتهي
است شده ليتشكالگان تن و شخص ياه تيموجود از .رآ .يب .رآ .افدوم  گروه

د و نمورد باش كي ايو  ينيع نمود كي، انيب كياثر،  كي دآورندهيپدند نتوايمكه 
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بر عهده داشته  رهيغ، ساخت و عيتوزانتشار،  اي جاديادر  يمتفاوت يها تيمسئول اي
  .رنديگاثر قرار  كيموضوع  ايد و نباش

توان از يمد كه اروجود د ييها برچسب ءيش فيتوص يا فرادادهدر طرح 
  :گروه دوم در آن استفاده كرد يها تيموجود

1.  <titleInfo> 
<partName> 

چون . دهد ليتشكاثر را  كياز عنوان  يبخشتنالگان ممكن است  ايشخص 
 رندهيدربرگتواند ينم ييتنهابه  ،است 37جزء روكش كي ،36اطالعات عنوان زءج

اگر . آن آورده شوند مرتبط با يفرع اجزاءلب در قا ديباها دادهها باشد و داده
 يفرع جزءدر  تنالگان باشد، ايشخص  كينام  رندهيدربرگ ،عنوان منبع مورد نظر

partName شوديماطالعات عنوان آورده  ياصل جزء ريز. 
  :مثال

<titleInfo> 
<title>Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, 
Infektionkrankheiten und Hygiene</title> 
<partName>Hygene. Krankenhaushygiene. Betriebshygiene, 
Präventive Medizin</partName> 

</titleInfo> 
2.<name>  

 يها داده، ءيش فيتوص يا فرادادهنام، در طرح  يباالو سطح  ياصلجزء 
در خود  ،اثر را دارند كي جاديا تيمسئولكه  ييها تنالگانمربوط به اشخاص و 

 ياصلجزء  ريز ،يفرعها در اجزاء نام نيامربوط به  ياجزا يتمام. دهديم يجا
يم ارائهاجزاء  يها يژگيوكه در قالب  ها آنمربوط به  ريمقادشود و يمآورده 
  .كنديمها كمك ر نامتيجزئ فيتوصبه  ،شود

را  ياطالعات يها دادهتواند ينمخود  يخودروكش است كه به  جزء كي نام،
  .شوديمآن گنجانده  يفرع ياجزااطالعات در در خود بگنجاند و 

نام را نشان  اتييجزاستفاده كرد كه  ييها يژگيوتوان از يمدر ارائه اطالعات 
 41، كنفرانس40، سازمان39شخص ريمقادكه  38نوع يژگيومانند استفاده از  دهند؛ يم
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از  ازيندر صورت  نيهمچن. دهنديمشود را نشان يمكه ارائه  ينامنوع 
كاربرد  43طرح به صورت عام كه در سراسر ييها يژگيو، و 42تيسند يها يژگيو

  .شوديمدارند، استفاده 
اثر  كي جاديادر  يتيمسئول يداراتنالگان كه  اينام شخص  فيتوص يبرا

 :استفاده كرد ريز يفرع اجزاءاز توان يمقسمت  نيادر هستند، 
1 -2 <name><namePart>  هيتجز يها بخشتوان يم يفرع جزء نيادر 

توان يمشده ارائه يها يژگيوبا استفاده از  جزء نيادر . اندجشده نام را گن
  :دكر انيب شده،استفاده نامِ يبراتر را يجزئاطالعات 

  :<namePart> يبراشده ارائه يها يژگيو
2 -1-1<date>  ظر مرتبط با نام مورد ن خيتار ،شدهمقدار ارائه ،يژگيو نيادر
را در در مورد نام  ياطالعاتبلكه  ستنديناز اسم  يجرئها در واقع خيتار نيا .است

 خيتارمثال  .كنديممشابه كمك  يها نامنام از  ييشناساكه به  ،گذارنداختيار مي
شود يمآورده  يژگيو نيااما در  ؛ستيناز نام او  يجزئشخص اگرچه  كيتولد 

ها نام سازمان يبرا يژگيو نيا .داد صيتشخ گريدتا بتوان فرد را از افراد همنام 
  .شودينماستفاده 

2 -1-2<family>  يژگيو نيامقدار در  كيفرد به صورت  يخانوادگنام 
  .شوديمآورده 
2 -1-3<given>  از نام فرد  يبخشنام كوچك فرد به عنوان  يژگيو نيادر

  .شوديمآورده 
2 -1-4<termsOfAddress> كه  ياعدادو  نيعناوثبت  يبرا يژگيو نيا
 اي، يعلممثل درجه  ينيعناو. شود، كاربرد دارديماستفاده  ها نام يبعض يبرا
يمورده آبخش  نياها در و شاهزاده نيسالطمنسوب به شاهان و  يعدد بيترت

 .شود
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2 -2  <name><displayForm> نام  افتهين فرم ساختار يبرا يفرع جزء نيا
كه در منبع استفاده  يرساختاريغفرم  .شوديمتفاده اس ،كه در منبع آمدهيصورتبه 

  .دشويمآورده  نايعشده 
2 -3  <name><affiliation> در مورد  ياطالعاتارائه  يبرا يفرع جزء نيا

وابسته است، به  ها آنبه منبع  جاديادر زمان كه فرد  ،سسه و مانند آنؤسازمان، م
و  يسازمان يوابستگغول است و مش تيفعالبه  يسازماندر  يفرداگر  .روديمكار 
  .شوديم فيتوص يفرع جزء نيادر  ،به آن دارد يادار

2 -4  <name><role> جزء كي ،نام ياصل جزءمانند  زين يفرع جزء نيا 
كه نقش  يا واژه. كنديمارائه  يفرع اجزاءروكش است و اطالعات را به واسطه 

تواند يم جزء نيا. شوديمثبت  نجايادهد در يمنام را در ارتباط با منبع نشان  كي
توان نقش يم تيسندنوع و  يژگيوبه كار رود و با  <roleTerm> يفرع جزءبا 

معتبر مانند فهرست  كيتوان از يم تيسنددر قسمت . كرد نييتعنام را 
marcrelator  اي يمتننوع و در قالب  يژگيواستفاده كرد و نقش نام را به صورت 

معتبر مارك در  ستيلتوان در يم سندهينو يبرامثال  .ردشده به كار ب يكدگذار
  .استفاده كرد autشده از  يكدگذارو در قالب  authorاز  يمتنقالب 
2 -5 <name><description>  را يمتن فيتوصتوان يم يفرع جزء نيادر 

  .استفاده كرد ،كنديمكمك  گريدمشابه  يها نامنام از  صيتشخكه به 
  :<name> يلاص جزء يبرا يمثال

<name type=”personal”> 
  <namePart type=”termOfAddress”>Dr.</namePart> 
  <namePart>Brown, B.F.</namePart> 
  <affiliation>Chemistry Dept., American University</affiliation> 
  <role> 
   <roleTerm type=”text”>author</roleTerm> 
   <roleTerm type=”code”>aut</roelTerm> 
  </role> 
</name> 

 ،است يدكتردرجه  يداراشخص است و  كيكه  سندهينونام  ،مثال نيادر 
وابسته است و در قسمت  كايآمردانشگاه  يميشگروه فرد به  نيا. است ارائه شده
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role ارائه  ،منبع است سندهينوكه  اونقش  ،يكدگذارو  يمتنبه دو صورت  زين
معتبر  ستيل كيشود از يمنوع نقش استفاده  يبراكه  ييكدهاما مسل .است  شده

  .شوديممستند مارك وام گرفته  ستيلمانند 
<name type=”conference”> 
  <namePart>Paris Peace Conference(1919-1920)</namePart> 
</name> 

 يفرع جزءشده به صورت كنفرانس بوده كه در  نام ارائه ،در مثال باال
namePart است گنجانده شده.  

 name ياصلجزء  يبرا  typeيژگيو يبرا familyمقدار  4/3ه در نسخ. 6- 2

ه اين موجوديت نيز در بعضي مواقع جزء با توجه به اينك. است اضافه شده
توان شود، در مودس نيز مينام برده مي. رآ .يب .رآ .هاي گروه دوم افموجوديت

نشان توان يممقدار  نيابا استفاده از  .ن پرداختبه توصيف اطالعات مرتب با آ
 يبرا شتريب يژگيو نيا. خانواده است كيمربوط به  ،داد كه نوع نام اضافه شده

  .كاربرد دارد يويآرشمواد 
 :مثال

<name type=”family”> 
  <namePart>Brooks family</namePart> 
  <role><roleTerm type=”text”  
  authority=”marcrelator”>creator</roleTerm> 
</name> 

2-7<titleInfo nameTitleGroup>  و<name nameTitleGroup>  در
است كه در اضافه شده يقرارداد نيعناو يبرا يژگيو كياز طرح،  ،4/3ه نسخ
 يژگيومورد از  نيادر . نديآ يم بيترك كيو عنوان در  تيمسئولآن 

nameTitleGroup  ياصلجزء  يبراهم  يژگيو نيا. شوديماستفاده titleInfo  و
عنوان و نام موردنظر ارتباط  نيبشود و يماستفاده  name ياصلجزء  يبراهم 

  :تواند چند حالت داشته باشديممورد  نيا .كند يمبرقرار 
  :ابدينام همراه با عنوان اختصاص  كيچند نام، فقط  نيباز )الف
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<titleInfo> 
  <title>Beethoven`s Emperor concerto, lecture rectional</title> 
</titleInfo> 
<titleInfo type=”uniform” nameTitleGroup=”1”> 
  <title>Concertos, piano, orchestra, no.5, op.73, Eÿ  
  major</title></titleInfo> 
<name type=”personal” nameTitleGroup=”1”> 
  <namePart>Beethoven, Ludwig van</namePart> 
  <namePart type=”date”>1770-1827</namePart> 
</name> 

با دو بخش با  يمنبعمانند پيشينه  كيعنوان در  كياز  شتريبنام با  كي)ب  
  :سندهينو كيمختلف اما با  نيعناو

<name type=”personal” nameTitleGroup=”1”> 
  <namePart>Twain, Mark</namePart> 
  <namePart type=”date”>1835-1910</namePart> 
</name> 
<titleInfo type=”uniform”nameTitleGroup=”1”> 
  <title>Adventures of Tom Sawyer</title> 
</titleInfo> 
<titleInfo type=”uniform” nameTitleGroup=”1”> 
  <title>Adventures of Huckleberry Finn</title> 
</titleInfo> 
 

 يموضوع يها سرعنوان يبراكدام از دو مورد ذكر شده چيه: نكته كي حيتوض
  .كاربرد ندارد ،عنوان هستندم كه به صورت نا

 يژگيو. استشده ديق ديجدبا مقدار  ههمرا يژگيو كي ،4/3ه نسخدر  8- 2
usage  همراه با مقدارprimary  ياصلجزء براي name  شوديماستفاده.  
 يبرامنبع  كيمسئول در  يها نام انيمنام از  كيدهنده انتخاب نشان )الف

 سندگانينو يها نام انيمنام از  كيبه انتخاب  هيشبمورد  نيا. استناد به منبع است
به عنوان  Palestinaبه نام  يشخص، ريزدر مثال . سرشناسه است يبرامنبع  كي

 شدهه نسبت به اسامي ديگر ارجحيت داد يريتعب هب ايو انتخاب شده  ياصلنام 
  .است
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<titleInfo> 
  <title>Canticum canticorum</title> 
</titleInfo> 
<titleInfo type=”uniform” nameTitleGroup=”1”> 
  <title>Motets</title> 
  <partNumber>(1583)</PartNumber> 
</titleInfo> 
<name type=”personal” nameTitleGroup=”1” usage=”primary”> 
  <namePart>Palestrina, Giovanni Pierluigi da</namePart> 
  <namePart type=”date”>1525?-1594</namePart> 
</name> 
<name type=”personal”> 
  <namePart>Picotti, Livio.</namePart> 
</name> 
<name type=”corporate”> 
  <namepart>Capella Ducale</namePart> 
</name> 

  
نام  ،اثر كيكننده  ميتنظاستفاده شود كه  يزمانممكن است  يژگيو نيا )ب
كننده نسبت  ميتنظمثال نام  نيادر  .را به خود اختصاص داده باشد پيشينه ياصل

  .است افتهي تيارجح سراترانهبه نام 
<name type=”personal” usage=”primary”> 
  <namePart>Manoloff, Nick</namePart> 
  <role> 
   <roleTerm type=”code”  
   authority=”marcrelator”>arr</roleTerm> 
   <roleTerm type=”text”  
   authority=”marcrelator”>Arranger</roleTerm> 
  </role> 
</name> 
<name type=”personal”> 
  <namePart>Field, Carl</namePart> 
  <role> 

<roelTerm type=”code” 
authority=”marcrelator”>lyr</roleTerm> 
<roleTerm type=”text” 
authority=”marcrelator”>Lyricist</roleTerm> 

  </role> 
</name> 
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3.  <originInfo><publisher> ياصل جزء originInfo ،است  يروكش جزء
 جزء نيا. كنديمارائه  ديآ يمآن  ريزكه  يفرع اجزاءكه اطالعات را در قالب 

، ساخت، توزيع انتشارمكان  اي أمنبع كه شامل مكان منش أمورد منش در ياطالعات
مرتبط با  يها خيتار، و كننده و غيره ، سازنده، توزيعوجودآورنده ،، ناشرو غيره

  .منبع است را دربردارد
 publisher يفرع جزء ،ياصل جزء نيابه كار رفته در  يفرع اجزاءاز  يكي
تنالگان باشد ارائه  ايتواند فرد يمام ناشر كه اطالعات ن ،يفرع جزء نيادر . است

منبع را منتشر تواند باشد، عالوه بر اينكه پديدآور ميكه  يتيموجودنام . شوديم
كرده  ديتول ايكرده، اجازه انتشار داده، صادر كرده و  عيتوزكرده، چاپ كرده، 

  .رديگ يمقرار  جزء نيا ريزدر  ،است
<originInfo> 
  <publisher>Library of Congress</publisher> 
</originInfo> 
 
<originInfo> 
  <publisher>F. Lucca</publisher> 
</originInfo> 

  .استناشر آورده شده يفرع جزءباال دو ناشر در  يها مثالدر  
4. <note> يباالو سطح  ياصل جزء note  مرتبط  يها ادداشتيكه مربوط به

عام طرح  يها يژگيو ريسانوع و  يژگيو يدارا ،است فيتوصبا منبع در حال 
  .است
كه در رابطه با  يشنهاديپدو مقدار  توان ازيم ،نوع يژگيودر  .1- 4

  :است، استفاده كرد .رآ .يب .رآ .افگروه دوم  يها تيموجود
4 -1-1Performers: اي شينما كي گرانيباز اي اجراكنندگان يبرامقدار  نيا 
مانند  يعالئمافراد با  نيا. روديمتنالگان باشد به كار  ايتواند فرد يم كه يقيموس

  .شونديمكاما از هم جدا 
4 -1-2 statementOfResponsibility:  ديباكه  يتيمسئول انيب، مقدار نيادر 

   .ديآ يمهمراه با نام مسئول  ،آورده شود ادداشتيدر قسمت 
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 چيه ،شوديمنوع استفاده  يژگيو يبراكه  يريمقاد ،ادداشتيدر قسمت 
ها و افراد مرتبط تيمسئول يبرا يمتنوع يها ادداشتيتوان يمندارد و  يتيمحدود
  .كرد جاديابا منبع 

<note type=”performers”>Anne Baxter(Louise), Maria  
  Perschy(Angela), Gustavo Rojo(Bill), Reginald  
  Gilliam(Mr.Johnson)</note> 
 
<note type=”statementOfResponsibility”>written by Burt  
  Kimmelman</note> 
 
<note type=”ownership”>wiliam Parker</note> 

آمده  ادداشتي كيدر قالب  ها آنو نام نقش  گرانيبازباال نام  يها مثالدر 
در  .آمده است ادداشتي كيدر قالب  سندهينو كينام  يبعداست و در مثال 

يمآورده شده كه  تيمالكبه صورت  ادداشتينشده از ترلكن نوعِ كي ،مثال سوم
  .منبع استفاده شود رندهيگ امانت ايها مجموعه تيمالكتواند در مورد 

5. <subject> شده در  روكش است و اطالعات ارائه جزء كيموضوع  جزء
از  يبعضاستفاده با  تيخاص ،جزء نيا. نشان داده شود يفرع اجزاءتوسط  ديباآن 
كه نام  يزمان. نام است ياصل جزء ها آناز  يكيداراست كه  زينرا  ياصل ءاجزا

 جزء ريزنام در  ياصل جزء، از رديگمنبع قرار  كيتنالگان، موضوع  ايفرد  كي
  .شوديمموضوع استفاده  ياصل

<subject authority=”lcsh”> 
  <name> 
   <namePart>Garcia Lorca, Federico</namePart> 
   <namePart type=”date”>1898-1936</namePart> 
  </name> 
<subject> 

 كويفدربه نام  يفرددهد كه موضوع منبع مورد نظر، يممثال نشان  نيا 
با  نيهمچن. است 1936 و 1898 تولد و وفات او خيتارلوركا بوده كه  ايگارس

موضوع از  نياموضوع،  يبراشده  استفاده "lcsh"تيسندتوجه به مقدار 
  .است استفاده شده كايامرموضوعات مستند كنگره 
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6. <relatedItem> اطالعاتاست كه  ياطالعاتدربردارنده  ياصل جزء نيا 
 جزء نيا ريزدر . كنديم ييشناساكه با منبع مورد نظر مرتبط هستند را  يگريد

توانند يم زين ءيش فيتوص يا فرادادهطرح  گريد ياصل اجزاء يتمام ،ياصل
گروه دوم  يها تيموجوددر مورد  نيااز  شيپكه  يموارد يتمام. شوند گنجانده

  .رنديگقرار  جزء نيا ريزدر  توانند يماشاره شد  .رآ .يب .رآ .اف
  :لمثا

<titleInfo> 
  <title>Dictionary of computer assisted research in  
  musicology</title> 
</titleInfo> 
<relatedItem type=”succeeding”> 
  <titleInfo> 
   <title>Computing in musicology</title> 
  </titleInfo> 
  <name type=”personal”> 
   <namePart type=”given”>John</namePart> 
   <namePart type=”family”>Sullivan</namePart> 
   <role> 
    <roelTerm type=”text”>editor</roleTerm> 
  </role> 
  </name> 
</relatedItem> 

  
 relatedItem جزءدر . استورده شدهآمنبع  ياصلدر مثال باال ابتدا عنوان  
با توجه به مقدار (ت اس منتشر شده هياولارائه شده كه بعد از منبع  يمنبع

succeeding(  نام سپس  .است آن آورده شده راستاريوهمراه با  منبعو عنوان
 نجايادر  .است مربوط به نام مورد نظر آورده شدهو نقش ، يخانوادگكوچك، نام 

  .است استفاده شده editorنقش فرد مورد نظر به صورت  يمتنفقط از مقدار 
7.<extension>  مودس  اجزاءرا كه در  ياطالعاتتوان يم، ياصل جزء نيادر

 ريذپ گسترش يگذار نشانهزبان  گريد يها طرحاز . است استفاده كردشامل نشده
در مورد  ياطالعاتبخش استفاده كرد كه در صورت وجود  نياتوان در يم
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يمارائه شود  ،فيتوص در ديباو  دهينگنجمودس  اجزاءكه در  يتنالگان ايشخص 
  .استفاده كرد گريد يها طرحتوان از 

8.<recordInfo> يا فراداده نهيشيپدر مورد  ياطالعات يدارا ياصل جزء نيا 
 تيريمدجهت  يضرورروكش است و اطالعات  جزء كي يصلا جزء نيا. است

محسوب  يفرع جزءبه درون هر  ييها يورود ،هادرواقع داده. فراداده را دربردارد
  .گردنديم

1 -8<recordInfo><recordContentSource>  نام  اي، كد يفرع جزء نيادر
اصالح كرده  ايده دا رييتغن را آ ايكرده است  جاديارا  ياصل نهيشيپ ايكه  يسازمان

 يژگيومعتبر و همراه با  ستيل كيتواند از يمنام  نيا. شوديماست آورده 
  .ورده شودآ تيسند

  :مثال
<recordInfo> 
  <recordContentSource  
  authority=”marcorg”>CStmoGRI</recordContentSource> 

<descriptionStandard  
authority=”marcdescription”>cco</descriptionStandard> 

</recordInfo> 
و با استفاده  Getty Research Instituteمورد نظر توسط  نهيشيپدر مثال باال، 

در . استشده جاديا Cataloging Cultural Objectsر شده دمشخص نيقواناز 
مقدار  زينو  44مارك يها سازمانمستند  ستيلانتخاب مقدار معتبر نام تنالگان از 

 .است استفاده شده 45مارك فيتوصمستند  ستيلتاندارد از معتبر اس
  

  يريگ جهينت
 ايكه ممكن است شخص  ييها تيموقع يتمامشد تا به  يسعپژوهش  نيادر 

 يبرا .پرداخته شود ،گردد فيتوص ءيش فيتوص يا فرادادهتنالگان در طرح 
 ،نالگانت اي، شخص آمدهبه دست جينتابا توجه به  پژوهش و يها پرسشپاسخ به 

اثر  كيكننده  ميتنظ ايسازنده  ،كننده جاديا ،دآورندهيپد تيمسئول به مثابه دارنده
 .دارد فيتوص، در طرح مذكور امكان رندهيگ امانت ايو  تيمالك يدارا ايو 



     59   __________________________   ... براي توصيف ١ءيش فيتوص يا فرادادهبه كارگيري طرح  

  

و در ساختن  رديگتنالگان در ارتباط با عنوان قرار  ايشخص  كيممكن است 
 اينشان دادن شخص  يبرا نيهمچن. از آن استفاده شود يقراردادعنوان  كي

طرح  از يياجزاتوان از يم ابدي يم تيارجح نسبت به اسامي ديگركه  يتنالگان
 .گروه دوم اف يها تيموجودتوان يم زيندر بخش موضوع  .مذكور استفاده كرد

از عنوان اثر  يبخشتنالگان به صورت  اياگر شخص . كرد فيتوصرا . رآ .يب .رآ
 اي شخص كياست  ممكن. هستند فيتوصزء عنوان قابل در ج زينباشند 
 نيااز  ييجزتواند در يمكه  اورديبرا به وجود  يا فراداده نهيشيپ كي تنالگان،

 فيتوصبه دست آمده امكان  جينتارسد با توجه به يمبه نظر . شود فيتوصطرح 
صيف چه در موقعيت تو ءيش فيتوص يا فرادادهها در طرح تنالگان اياشخاص و 

 ياديز زانيمبه اطالعات  كننده مسئوليت ايجاد اثر، چه در موقعيت مديريت
 يها تيموجود فيتوصتوان به يم ،ينحوبستر  نياوجود دارد و با استفاده از 

بدين ترتيب پاسخ پرسش  .پرداخت يفيتوصمختلف  يها گاهيجادر  گروه دوم
هاي دوم و سوم همچنين در پاسخ به پرسشابتدايي پژوهش مثبت بوده و 

هاي پژوهش ارائه شده، نشان ميها و تركيباتي كه در قسمت يافتهپژوهش، مثال
اي توصيف شيء چگونه و با چه تركيباتي از اجزاي اصلي، دهد كه طرح فراداده

هاي گروه دوم در هر تواند به توصيف موجوديتهاي خود ميفرعي و ويژگي
 يبررسكه به  يقبل يها پژوهشدر  .بپردازدمنبعي و با هر مسئوليتي در آن منبع 

 فيتوص يا فرادادهدر طرح  ژهيوبه و  لا .ما .كسيا طيمحدر . رآ .يب .رآ .اف
 .بودند افتهيدست  فيتوصو امكان  يسازگار نيابه  زين ،شده بودپرداخته  ءيش

استفاده از  يبراالگو  كينامه خود به انيپادر ) 2008(» جرد« ژهيوبه 
 جينتابود كه  افتهيدست  اين طرحدر . رآ .يب .رآ .اف كيگروه  ياه تيموجود

 نيهمچن .كنديم دييتا در رابطه با گروه دوم را يسازگار نياپژوهش حاضر 
 يسازگار يبررسبه  زين) 2006(» موتويسوگ«و  »لينو«، »يناگامور«، يموروزوم

مختلف  يها طرح يبررساند كه با پرداخته يتاليجيد طيمحدر . رآ .يب .رآ .اف
دست  يسازگار نيا دييتابه  ،ءيش فيتوص يا فرادادهطرح ازجمله  يا فراداده
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 يها پژوهش زينپژوهش حاضر و  يها افتهيبا توجه به  رسديمبه نظر  .اندافتهي
در و  ديجد طيمحتواند در يم يكتابشناخت يها نهيشيپ يكاركردملزومات  ،يقبل

 شيافزا نديفراالبته در  .منابع كمك كند فيتوصبه  .ال.ما .كسيا ينحوبستر 
ها وجود دارد كه اشخاص و تنالگان يگريد يها نقشامكان  ها آنمنابع و تنوع 

نشده  ينيب شيپطرح  نيادر  منبع داشته باشند و كيممكن است در رابطه با 
 يا فرادادهطرح  يبعد يها نسخهدر  ديجد يها نقش ديباصورت  نيادر  باشد،
  .در نظر گرفته شود ،به روز شده است راتييتغ يداراكه  ءيش فيتوص
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 :1پيوست 
گي تعريف شده است كه قابليت اين را دارند كه به صورت در طرح فراداده اي توصيف شيء سه گروه ويژ

  :باشند ها بدين شرح مي اين ويژگي. عام در سرتاسر طرح استفاده شوند
  

Values (maybe from 
authoritative list). 

AttributesAttributes and 
values  

 
General Attributes 

Iso 639-2/bLang  
Language and 

related attributes 
Rfc3066Xml:lang

Iso15924script
-- transliteration

w3cdtf,iso8601,marcencoding  
 

Date attributes 
Start, endpoint

yes keydate
approximate, inferred, 

questionable
qualifier

-- ID (link internally).   
Linking attributes -- Xlink (link externally) 

 
  

 
 


