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1زاده ميترا پشوتني

چكيده
زبانهـاي گونـاگون، بايـد    هـا در موضـوعات و   ها با توجه به تهيه منابع در انواع قالـب امروزه كتابخانه مقدمه:
هاي كامل و خدمات كتابشناختي مناسب و مورد نياز كاربران باشند. اسـتفاده از مـارك در شـبكه هـاي     داراي فهرست

 كتابشناختي  كتابخانه ها را به خوبي در انجام اين مسئوليت ياري مي رساند.
جهـان مـورد اسـتفاده قـرار     هـاي ديگـر در   بـيش از مـارك   21در حال حاضر، يوني مارك و مارك  هدف:

اند. هدف از اين مطالعه آن است كه تـا بـا مقايسـه ايـن دو و مشـخص شـدن نقـاط ضـعف و قـوت آنهـا، بـراي            گرفته
ها اين امكان را فراهم كند كه مارك مناسب با نيازهاي خود را براي مبناي شـبكه كتابشـناختي خـود انتخـاب     كتابخانه

كنند. 
هاي در دسترس يـوني مـارك (ويـرايش    مارك با استفاده از آخرين ويرايش در اين پژوهش، اين دو روش:

هـاي مختلـف تاريخچـه، عملكـرد،     ) از جنبـه 2015( 21) و مارك 2012با در نظر گرفتن فيلدهاي روزآمد شده  2008
و نقاط ضعف هـر   هاها، قابليتاند و تفاوتمحتوا و ساختار كلي، روزآمدي و پشتوانه سازماني مورد مقايسه قرار گرفته

 يك در اين مقوالت مشخص شده است.
هاي بيشتري نسـبت بـه   قابليت 21جمع بندي داده ها نشان داد كه از تمامي جوانب ياد شده مارك  يافته ها:

 يوني مارك دارد.
 اي، شبكه كتابشناختيهاي رايانه، يوني مارك، فهرست21مارك  كليدواژه ها:

  :24/09/1394تاريخ پذيرش مقاله 

M.pashootanizade@edu.ui.ac.ir  استاديار علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه اصفهان. 1



مقدمه
هـاياي شـگرفي در زمينـه هـاي نشـر، توليـد اطالعـات و فنـاوري       هـ امروزه پيشرفت

اطالعاتي و ارتباطي به وجود آمده است. ولـي از سـوي ديگـر بـاال رفـتن سـرعت زنـدگي
هاي زماني و مكاني بيشتر براي دسترسي بـه اطالعـات كتابشـناختي و نيـز اصـلمحدوديت

. به همين دليل در عصر حاضر،منابع توسط كاربران و متقاضيان اطالعات پديد آورده است
هـا و ايجـاد نظـام ملـي(وسازي فهرست كتابخانهضرورت روزآمد سازي سريع و يكدست 

المللـي) بـيش از پـيشاي ملـي (و بـين  رساني يا شـبكه كتابشـناختي رايانـه   المللي) اطالعبين
و در هـا و مراكـز اطالعـاتي بـه راحتـي     شود، به نحـوي كـه كـاربران، كتابخانـه    احساس مي

كمترين زمان بتوانند به اطالعات كتابشناختي يكديگر دست يابنـد. بـه همـين منظـور بـراي
در كتابخانه كنگره امريكا طراحي شد، يعني زماني 1950از اواخر دهه  1نخستين بار، مارك

خوان مـورد بررسـي نويسي به شكل ماشينهاي فهرست كه در اين كتابخانه امكان تهيه داده
هايي كه در اين زمينه انجام شد، سرانجام به تهيه فرمـت مقـدماتي منجـر . تالشقرار گرفت

خـوان، نويسـي ماشـين  ). مارك يـا فهرسـت  1385نام گرفت (كوكبي، 2شد كه مارك يك

1. MARC
2. MARC I 
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اسـت. بـا اسـتفاده از Machine Readable Cataloging (MARC)اي براي كلمات آغازه
اي آمـاده سـاخت كـهبرگـه را بـه گونـه   هاي موجود در يك فهرسـت  توان دادهمارك مي

اي مناسب عملها باشد و برابر دستور، بر روي هر داده به گونهكامپيوتر قادر به خواندن آن
گذاري عناصر كتابشناختي بـراي ذخيـره ). مارك در واقع نظام برچسب1381، 1كند (تيلور

).1385هاست (كوكبي، الكترونيك پيشينه
هاي مختلفي در جهان و كشـورهاي مختلـف ايجـاد شـد.پس از مارك يك، مارك

هاي ديگر در جهان مورد استفاده قـرار گرفتـهولي در حال حاضر دو مارك بيش از مارك
را  كتابخانـه كنگـره آمريكـا پديـد آورده 21اند كه يوني مارك را سازمان ايفال و مارك 

اند تا نقاط ضعف و قوتمي با يكديگر مقايسه نشدهاست. تاكنون اين دو مارك به طور عل
هر يك مشخص گردد. به همين دليل، انجام پژوهشي در اين زمينه، اين امكان را فراهم مي

ها در يك كتابخانه، منطقه يـاآورد كه براي اخذ تصميم به استفاده از هر يك از اين مارك
هـاصورت استفاده از يكي از اين مـارك  كشور، بتوان با آگاهي اقدام كرد. نيز مي توان در

ها برآمد و از نقـاط قـوت آنتوان با شناخت نقاط ضعف آن، در پي رفع آندر گذشته، مي
به طور بهينه بهره برد.

عمراني در مصاحبه خود با ليزنا اذعان داشت كه: در ايـران داده مـاركي سـالم بسـيار
كه از ابتدا در رسا ورود اطالعات شده اند هاي جديد كتابخانه مليمحدود است. شايد داده

به اين سو) و يكي دو كتابخانه كه از ابتدا داده هاي خود را كامـل 1385(احتماالً داده هاي 
و با همه جزئيات و در محل درست وارد كرده باشند. تعداد اين ركوردهاي سـالم بـه يـك

).1393ميليون هم نمي رسد (ليزنا، 
) در پـژوهش خـود بـر روي سـطوح مختلـف1383كوكبي (همچنين همان طور كه 

نويسي توصيفي اشاره كرده است، كتابخانه ملي ما بين دو سطح دو و سـه توصـيففهرست
هـايهـا ماننـد انـواع كتابخانـه    كند. ايـن در حـالي اسـت كـه شـماري از كتابخانـه      عمل مي

اطالعات نياز نداشـته ها و غيره ممكن است به اين سطح تفصيل ازكودكان، مساجد، زندان

1. Taylor
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هاي سنتي باشند، اين امر زمان و هزينه آنـان را درباشند. اگر آنان همچنان پايبند به فهرست
هاي اضافي باال مي برد.  ايـن مشـكل در حـالي وجـود داردزمينة نيروي انساني و تهيه برگه

شـينه، بـر حسـبكه مي توان ترتيبي در مارك ايران اتخاذ نمود كـه هـر كتابخانـه از هـر پي    
نويسي انتخابي خود، عناصر اطالعاتي الزم را استخراج كند. به عالوه ربيعـيسطح فهرست 

نويسي پيش ازكنند كه با وجود اين كه هدف از فهرست) ذكر مي1390و باب الحوائجي (
جويي درنويسي، صرفهانتشار (فيپا)، ايجاد دقت، صحت، سرعت و يكدستي در امر فهرست

نويسي بعد از انتشارهاست؛ بين فيپا و فهرست كاري در كتابخانهو پيشگيري از دوبارهبودجه 
هـا ممكـن(فاپا) مقداري ناهمگوني وجود دارد. اين در حالي است كه شماري از كتابخانـه 

است از اطالعات فيپاي كتاب براي بخش ورود اطالعات كتاب در سيسـتم توسـط نيـروي
احتماالً خطاهاي انساني را در بر خواهد داشت. همه اين مشـكالت،كنند كه انساني استفاده 

توان با استفاده از يك سيستم كتابشناختي مبتني بـر مـاركها را ميها و عدم يكدستيهزينه
حل نمود.

توان براي مجموعه اي از مشكالت كتابشناختي كه در كشور وجود دارد،بنابراين مي
مارك را پيشـنهاد نمـود؛ ولـي ضـرورت جـدي بـراي ايـن يك شبكه كتابشناختي مبتني بر

شبكه كتابشناختي، انتخاب فرمت مناسب مارك براي آن اسـت. اكنـون از يـوني مـارك و
ها در جهان استفاده مي شود.  مقايسه ايـن دو مـارك، نقـاطبيش از ديگر مارك 21مارك 

انتخـاب فرمـت قوت و ضعف هر يك را نشان مي دهد. پـس از آن، تصـميم گيـري بـراي    
مناسب براي شبكه كتابشناختي مبتني بر مارك آسان خواهد شد. پژوهشگر حاضـر اشـراف

هاي مـارك در حـال اسـتفاده هسـتند(هرچند بـه صـورت نـهدارد كه اكنون در ايران، داده
چـارچوب كتابشـناختي در دوران"، 2011چندان ايده آل) و كتابخانه كنگره نيـز در سـال   

اي براي توصيف كتابشناختي براي جايگزيني تـدريجي آنعنوان مدلي دادهرا به  "ديجيتال
با مارك پيشنهاد كرده است. ولي شواهد حاكي از آن است كه اين مدل هنوز مراحل اوليه

هاي مختلف كه اكثرا نيز در آمريكـا هسـتند، مـي گذرانـد. ازآزمايش خود را در كتابخانه
هاي ماركي به محيط جديد را فراهم كرده است و هنـوزسويي اين مدل قابليت انتقال داده 
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مدل جديد در حال تكامل است، پس بهتر است در ايران در مورد مشـكالت مـارك فعلـي
تصميماتي گرفته شود و از هر امكاني براي ارتقاء و اصالح آن استفاده گردد.

در كشـور اگر ما داده هاي سـالم مـاركي  "بيان داشت كه:  1393عمراني نيز در سال 
ايـم كـه در آن ازداريم، تا روزي كه محيط جديدي بر اساس مدل مفهـومي ايجـاد نكـرده   

و ســاير ابزارهــاي مــورد اســتفاده در وب معنــايي RDFهمــه امكانــات داده هــاي پيونــدي، 
طـور كـه استفاده كنيم، بايد نرم افزارهاي ماركي خود را نگهداري كنـيم تـا بتـوانيم همـان    

BibFrame حسن بـاقري"يد، از توصيف مجدد اطالعات در آينده جلوگيري كنيمگومي .
مهابادي نيز در بارة  مارك و جايگزيني آن با الگوهاي مفهومي گويد:

چگونه مي توانيم در حالي كه ساختار استانداردي در ايران توليد نشده و زمان كافي"
تار استاندارد بعدي باشـيم تـابراي توليد آن اختصاص نيافته است، همواره منتظر ظهور ساخ

عقب افتادگي خود در اين گام را، در گـام بعـد جبـران كنـيم؟! غافـل از آنكـه زيرسـاخت
تـر و همـوارتر خواهـداستاندارد، زمان را براي رسيدن بـه سـاختار اسـتاندارد بعـدي كوتـاه     

."نمود

ذشته و انتظـاربنابر اعتقاد پژوهشگر بر اصالح مارك فعلي و عدم ادامه روند اشتباه گ
هـايبراي اجرايي شدن چارچوب كتابشناختي كتابخانه كنگره، ايـن دو مـارك را از جنبـه   

هاي هر يك، براي بهبـود سـاختار مـاركيمختلف  مقايسه كرده است تا با شناسايي قابليت
و 21ايران تدابيري انديشه شود. بنابراين در اين پژوهش، پس از معرفي مختصري از مارك 

ها، از جمله موارد تاريخچـه، عملكـرد، محتـوا و سـاختارمارك، به برخي از اين جنبهيوني 
كلي، روزآمدي و پشتوانه سازماني اشاره مي شود.

روش پژوهش
هاي در دسترس يوني مارك (ويـرايشبراي انجام اين پژوهش، ابتدا آخرين ويرايش

) و تمامي مدارك2015( 21) و مارك 2012با در نظر گرفتن فيلدهاي روزآمد شده  2008
هـايهـا  مطالعـه شـده و سـپس در گـروه     هـاي آن و اطالعات موجـود بـر روي وب سـايت   
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داده "پشـتوانه سـازماني  "و  "روزآمـدي "، "محتوا و ساختار كلي"، "تاريخچه و عملكرد"
هاي جمع آوري شده با يكديگر مقايسه شدند.

يافته ها

مارك  21ـ
، مـارك1990، مارك در آمريكا مورد استفاده بود؛ ولي از اواخر دهه 1960از سال 

هـاي كتابشـناختي و اطالعـاتبا تركيب مارك آمريكا و كانادا و به منظـور تبـادل داده   21
چـونالمللـي هـم  مربوط به آن، به وجود آمد. در ساختار آن، از اسـتانداردهاي ملـي و بـين   

ANSI Z39.2  وISO 2709     بـر اسـاس 21استفاده شد و محتـواي عناصـر داده اي مـارك
استانداردهايي همچون قواعد فهرست نويسي انگلو امريكن، سرعنوانهاي موضوعي كنگره،

بندي كتابخانه ملي پزشكي و ... تهيه گرديد.رده
فرمت زير است: 5داراي  21مارك 

وصيف، بازيـابي و كنتـرل. فرمت كتابشناختي كه شامل عناصر داده اي الزم براي ت1
هاي مختلف مواد كتابشناختي است و يك فرمت منسجم بـراي شناسـايي و توصـيفشكل

نخسـتين روزآمـد و 2001براي نخستين بار تهيه، در سال  1999مواد مختلف است. در سال 
، بيستمين روزآمد آن منتشر شده است.2015سال 

بـه اطالعـات موجـودي و محـل . فرمت موجودي كه شامل عناصر داده اي مربـوط 2
نخستين روزآمـد و در 2001براي نخستين بار تهيه، در سال  2000انواع مواد است. در سال 

، بيستمين روزآمد آن منتشر شده است.2015سال 
. فرمت مستندات كه شـامل عناصـر داده اي الزم بـراي شناسـايي يـا كنتـرل مسـتند3

براي نخسـتين بـار تهيـه، در 1999تي است. در سال محتوا و محتوا نماها در فرمت كتابشناخ
 ، بيستمين روزآمد آن منتشر شده است.2015نخستين روزآمد و در سال  2001سال 

. فرمت رده بنـدي كـه شـامل عناصـر داده اي مربـوط بـه شـماره هـاي رده بنـدي و4
ماهـايسرفصلهاي مربوط به آنهاست. پيشينه هاي رده بندي براي نگهداري و گسـترش فران 
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نخسـتين 2001براي نخسـتين بـار تهيـه، در سـال      2000شوند. در سال رده بندي استفاده مي
 ، بيستمين روزآمد آن منتشر شده است.2015روزآمد و در سال 

. فرمت جامعه كه به پيشينه اين امكان را مي دهد كه اطالعات درباره وقـايع، برنامـه5
ين اين اطالعات مي تواند در فهرست عمومي به عنوانها، خدمات و ... را در بر گيرد. بنابرا

2001براي نخستين بار تهيه، در سال  2000نوع ديگري از پيشينه در دسترس باشند. در سال 
 ، بيستمين روزآمد آن منتشر شده است.2015نخستين روزآمد و سال 

تابخانـههـاي فهرسـت ك  هاي كتابشناختي و مستندات، اساساً براي تبـادل پيشـينه  فرمت
ها ايجاد شدند و رابطه نزديكي با فعاليتهـا و نيازهـاي كتابخانـه هـايكنگره با ديگر سازمان

آمريكاي شمالي در رابطه با مجموعه جهاني دارند. به عالوه اين فرمتهـا  كـدهاي فهرسـت
هو ادار 1نويسي متفاوت و مورد نياز، هم براي كتابخانه ها و هم براي آرشيوها دارند (ماربي

بـراي تسـهيل 21). از آنجايي كه مـارك  1996استاندارد و توسعه مارك كتابخانه كنگره، 
تبادل داده هاي كتابشناختي و اطالعات مربوط به آن به وجود آمده است، سعي شـده تـا بـا
ديگر فرمتهاي ملي و بين المللي همچون مارك انگلستان و يوني مارك و ... سازگار باشد.

مي توانند از راههاي زير نظرات و ديدگاه هاي خود را دربـاره 21مارك همچنين كاربران 
بيان كنند: 21فرمتهاي مختلف مارك 

.گروه بحث مارك1
، گـروه كانـادايي بـراي2. كميته هاي ملي ماننـد گـروه مشـاوره مـارك در آمريكـا     2
4و گروه استانداردهاي كتابشناختي بيك3مارك

اداره اسـتانداردها و توسـعه شـبكه مـارك در كتابخانـه. ادارات ملي مـارك ماننـد   3
و بخش اسـتانداردهاي ابـرداده اي و5كنگره، بخش استانداردهاي كتابخانه و آرشيو كانادا

).2011(كتابخانه كنگره،  6كتابشناختي كتابخانه انگلستان

1. MARBI: American Library Association's ALCTS/LITA/RUSA Machine-Readable Bibliographic Information 
Committee
2. U.S. MARC Advisory Committee
3. Canadian Committee on MARC
4. BIC (Book Industry Communication)Bibliographic Standards Group
5. Standards division at the Library and Archives Canada
6. Bibliographic & Metadata Standards section at the British Library.
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تر، به، عالوه بر نسخه هاي قديمي21هاي مارك دسترسي به آخرين نسخه و ويرايش
از طريق وب سايت كتابخانه كنگره آمريكا در دسترس اسـت 1دو صورت كامل و مختصر

و آخرين تغييرات و روزآمد سازي ها با استفاده از رنگ قرمز متمايز شـده انـد. در قسـمت
در وب سايت كتابخانه كنگره بخشـها، خـدمات و مسـتندات مختلفـي 21استاندارد مارك 

هـا اشـاره، به مهمترين آن21نمايش صفحه نخست مارك ديده مي شود كه در زير پس از 
 مي شود:

21: صفحه وبي مارك 1تصوير 

1. Full & Concise
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و هر گونـه ترجمـه اي كـه از 21فرمت مارك  5هاي . دسترسي به آخرين ويرايش1
ها موجود است.آن

كــه در واقــع يــك 21بــراي فرمــت كتابشــناختي مــارك  1. وجــود نســخة كوچــك2
بــه صــورت كامــل اســت و تمــامي عناصــر 21ناختي مــارك زيرمجموعــه از فرمــت كتابشــ

ضروري و مورد نياز براي توصيف كتابشناختي اثر را در بر دارد.
 ها، كشورها و ...ها، زبان. ارائه كد ليست مارك براي سازمان3

تـا 1998. ارائه دستنامه و راهنماي چگونگي استفاده از فرمت كتابشناختي (از سـال  4
)2011) و فرمت موجودي (2004)، فرمت مستندات (2003سال  17ويرايش 
 و بالعكس 21هاي ابرداده اي مختلف به مارك براي تبديل طرح 2. جداول تطبيقي5

(مكـان الكترونيكـي و 856. راهنماي كدگـذاري بـراي منـابع الكترونيكـي و فيلـد      6
 دسترسي)

فـي گروههـاي بحـث. معرفي مارك، اخبار و اطالعيه ها، پرسش هـا متـداول و معر  7
 21مرتبط با مارك 

. معرفي مختصر كارگزاران، خدمات، ابزارهـا و نـرم افزارهـايي كـه از پيشـينه هـاي8
پشتيباني مي كنند. 21مارك 
 . ارائه مارك اكس.ام.ال.، مادز، متس و مدز9

. امكان مطالعه و دسترسي به پروپوزالهايي كه براي افزودن، ويرايش يـا تغييـر هـر10
 د يا هر نشانگري به كتابخانه كنگره ارائه شده است.فيل

بـه صـورت كامـل همـراه بـا 21مـارك   2012. امكان بارگذاري فرمـت خالصـه   11
 تغييرات

بخش دفتر يادداشت مـارك كـه شـامل انـواع مثالهـا و دسـتورالعملها و فايلهـاي. 12
 متفرقه و مفيد مرتبط با مارك و انواع ابرداده هاست.

21گيري از آر.دي.اي. و اف.آر.بي.آر. در مارك بهرهشيوه . 13

1. MARC Lite
2. mapping 
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هـا واز آر.دي.اي. مربوط به روابط بين منبع، افـراد، خانـدان   Iبه عنوان مثال، پيوست 
(كـد 4$(عبـارت مـرتبط كننـده) و     e$نيز اين نوع ارتباط را در 21ها است. مارك تنالگان

از e$فرمـت كتابشـناختي و در   از  8XXو  1XX, 6XX, 7XXمرتبط كننـده) از فيلـدهاي   
رعايت شده است. 5XXو  1XX, 4XXفيلدهاي 
21امكان تماس با مسئولين مارك . 14

يوني مارك ـ
هاي مختلف ملي، كار تبادل داده هاي كتابشناختي در سطح بين المللـيظهور مارك

يـوني ،1977را با مشكل مواجه كرده بود. به همين سبب ايفال تصـميم گرفـت تـا در سـال     
هاي كتابشناختي ملي و برخوان بين سازمانمارك را به هدف تسهيل تبادل داده هاي ماشين

مـارك منتشـردستنامه يـوني  1983به وجود آورد. پس از آن نيز در سال  ISO 2709مبناي 
ISBDهـا و پياينـدها و اسـتفاده از    نويسي تك نگاشـت شد. در ابتدا، بيشتر توجه به فهرست

اين ضرورت احساس شد كه يوني مارك براي ديگـر منـابع نيـز 1980بود، ولي در اواسط 
1991ها به همين جا ختم نشد، بلكه  فرمت جديد مسـتندات در سـال   ايجاد گردد. گسترش

به وجود آمد.
به مرور، كاربران يوني مارك متوجه شدند كه يوني مـارك نيـاز بـه پشـتيباني مـداوم

ليل كميته دائمي يوني مارك كه مسئول نظارت كاربران يوني مـارك نيـزدارد.  به همين د
وابسته1هست، به وجود آمد و زير نظر برنامه مارك بين المللي و كنترل كتابشناختي جهاني

به ايفال فعاليت خود را ادامه داد.
با وجودي كه يوني مـارك فرمتـي بـراي تبـادل داده هـاي كتابشـناختي اسـت، ولـي

از كشورها از آن به عنوان يك فرمت ملي براي پردازش و تبـادل داده هـا  اسـتفادهبسياري 
).1999مي كنند (ايفال، 

فرمت زير است: 4يوني مارك داراي 

1. Universal Bibliographic Control and International MARC Programme (UBCIM)
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بـراي سـومين مرتبـه نشـر 2008براي نخستين بار و در  1977كتابشناختي: كه سال . 1
ويرايش مجدد شد. 2012يافت و در سال 

هاي مستند و ارجاعي بـراي مـديريت نقـاطظور امكان ايجاد پيشينه. مستندات: به من2
ايـن فرمـت بـه وجـود آمـد. 1991دستيابي مهار شده در پايگاههاي كتابشـناختي، در سـال   

مـورد روزآمدسـازي قـرار 2012است كـه در سـال    2009آخرين نسخه آن مربوط به سال 
گرفته است.

دائمي يوني مارك تعيـين شـده بـود، بـه. رده بندي: كارگروهي كه از سوي كميته 3
ايجـاد كـرد و 1997هدف مديريت و كنترل داده هـاي رده بنـدي، ايـن فرمـت را در سـال      

 است. 2000آخرين ويرايش آن مربوط به سال 

كارگروهي از سـوي كميتـه دائمـي يـوني مـارك 1999. موجودي: در اواخر سال 4
كتابشناختي تعيين شد و نخسـتين ويـرايشبراي كار بر روي فرمت موجودي مرتبط با آثار 

اصالحاتي بر روي آن انجام شد. 2007ايجاد، ولي در  2006آن در سال 
هاها در دو صورت كامل و خالصه منتشر مي شوند، ولي فرمت خالصه آناين فرمت

 فقط شامل محتوا نماها و نشانگرها بدون هيچ گونه توضيحي است.

كه متعلق به انتشارات كميته دائمـي يـوني مـارك و در صفحه اي از وب سايت ايفال
برنامه مارك بين المللي و كنترل كتابشناختي جهاني است، آخرين انتشارات و مقاالت ايـن
دو بخش درباره يوني مارك معرفي شده اند، ولي دسترسي رايگان فقط بـه برخـي از آنهـا

پذير است. ه زبان ديگر) امكان(از جمله مدارك قديمي، فرمتهاي خالصه و يا ترجمه هاي ب
راهنما براي منابع و شرايط مختلف مانند راهنماي استفاده از يـوني مـارك بـراي 8همچنين 

)، بـراي نسـخ خطـي (ويـرايش2005)، بـراي موسـيقي (ويـرايش    2007نشريات (ويـرايش  
)2000) و براي منابع الكترونيكـي (ويـرايش   1999)، براي مواد چند بخشي (ويرايش 1998

 و ... در اين قسمت وجود دارد.

قابل مشاهده است، جداول تطبيقـي 2در اين صفحه وبي، كه بخشي از آن در تصوير 
اي و بـرعكس، و همچنـين گـزارشهـاي ابـرداده  مـارك بـه برخـي طـرح    براي تبديل يوني

هاي ساالنه كميته دائمي يوني مارك قابل دسترس هستند.گردهمايي



)1394زمستان  ، اولشماره سال اول، علوم و فنون مديريت اطالعات ( فصلنامه///  174

يوني مارك از وب سايت ايفال: صفحه وبي 2تصوير 

مقايسه تاريخچه و عملكرد ـ
انـد وتهيـه شـده   ISO 2709و يوني مارك،  هـر دو بـر مبنـاي اسـتاندارد      21مارك 

هـاياند؛ ولي تفـاوت هاي ارتباطي هستند، بدين روي مشابه عمل كردهداراي بلوك شناسه
هـاهايشان است كه در زير بـه آن آنها درباره تاريخچه و نحوه عملكردشان، بيش از شباهت

شود:اشاره مي
  نزديك به دو دهه قدمت دارد، ولي سـابقه 21يوني مارك نسبت به مارك

بهره گيري و اسـتفاده از مـارك در آمريكـا و تركيـب دو مـارك كانـادا و
اي ارزشمند در زمينه مـارك شـده و امكـانآمريكا، زمينه ساز ايجاد تجربه

رت كاملتر و منسجم تر را فراهم آورد.به صو 21طراحي مارك 
 هر دو وب سايت جداول تطبيقي دارند، ولي كتابخانه كنگره در ايـن زمينـه

 داراي تنوع و روزآمدي بيشتري است.

  فرمت جامعه دارد كه يوني مارك از آن بي بهره است. 21مارك
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  تمامي مدارك و مستندات الزم را به صورت رايگان و كامل بـر 21مارك
ي سايت خود قرار داده است، در حالي كه يوني مـارك فقـط در مـوردرو

پاره اي از منابع به اين شكل عمل كرده است.
    اسـت 21تعداد راهنماهاي يوني مارك براي منابع مختلف بـيش از مـارك

براي ديگـر 21(اگرچه تاريخ آنها چندان روزآمد نيست)؛ در مقابل مارك 
وجودي) نيز دستنامه و راهنمـا ارائـه كـردههايش (مانند مستندات و مفرمت
است.

  توضيحات نيـز دارد، ولـي فرمـت خالصـه يـوني  21فرمت خالصه مارك
مارك فقط داراي محتوانماها و نشانگرهاست.

  مارك اكس.ام.ال.، مادز، مدز و متس ارائه شده21در صفحه وبي مارك ،
سـخن 21ارك و از شيوه بـه كـارگيري آر.دي.اي. و اف.آر.بـي.آر. در مـ    

هـا در وب سـايت ايفـال اشـاره اي نشـدهرفته است، ولي به هيچ يك از آن
است.

  هايي كه براي تعيين وها و پورپوزال، امكان دسترسي به بحث21در مارك
تأييد هر فيلد و محتوانمايي صورت گرفته است، وجود دارد؛ ولي در يـوني

است. مارك اين امكان بر روي سايت درنظر گرفته نشده

مقايسه محتوا و ساختار كلي ـ
هر دو داراي سـطح حـداقل و كامـل پيشـينه هسـتند. سـطح 21يوني مارك و مارك 

حداقل شامل فيلدهايي الزامي براي سطح حداقل و فيلدهايي اسـت كـه در صـورت امكـان
هيچ اطالعاتي در مورد الزامي 21شوند. در فيلدهاي مارك پذير بودن، الزامي محسوب مي

اي بـه معرفـيدر فايـل جداگانـه   21ها وجود ندارد، بدين روي مـارك  اختياري بودن آن و
براي دو فرمـت كتابشـناختي و مسـتندات مـي 21سطح حداقل و سطح كامل (ملي) مارك 

دهد كه اين فايل براي كتابخانـه هـاي ايالـت متحـده تعريـفپردازد. اين برنامه توضيح مي
هـا تبـادل دادهخواهد بـا آن هايي كه مينياز خود و سازمانشده است و هر كشوري بسته به 
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-اي متفاوت عمل مـي داشته باشد، در تعيين اين فيلدها آزاد است. ولي يوني مارك به شيوه

كند، الزامي و اختياري بودن را نيـز مشـخص مـي دارد وكند و در هر فيلدي كه معرفي مي
اسـت. بـراي تعيـين سـطح حـداقل در فرمـت هايش انجـام داده اين كار را براي تمام فرمت

كتابشناختي نيز راهنمايي را به تفكيك انواع منابع تهيه كرده است؛ ولـي در مـواردي ديـده
انـد، در ايـن راهنمـا،مي شود كه فيلدهايي كه در فرمت اصلي كتابشـناختي اختيـاري بـوده   

كه اختياري و پيشنهاد شده 005اند. مانند فيلد براي سطح حداقل، الزامي در نظر گرفته شده
 كه اختياري است، ولي در اين راهنما الزامي درنظر گرفته شده است. 102است، يا فيلد 

، يـازده فيلـد الزامـي بـراي منـابع الكترونيكـي21به عنوان مثال، سطح حداقل مارك 
يفيلد الزامـي اسـت و در صـورت    9دارد؛ ولي يوني مارك با توجه به برچسب پيشينه داراي 

فيلد ديگر مي تواند به آن اضافه گردد. 3كه پديد آورنده نيز داشته باشد، 
نشـان مـي دهـد كـه يـوني 21مقايسه برچسب پيشينه يوني مارك و راهنماي مـارك  

نويسه، تنها يـك نويسـه را تعريـف نكـرده 24از  21نويسه و مارك  3نويسه،  24مارك از 
و "نوع كنتـرل "هاي به ترتيب داراي نويسه 9و  8اي هاي نويسهدر جايگاه 21است. مارك 

هـا بـي بهـره اسـت. ولـي درمـوردست كه يـوني مـارك از آن  "هاطرح كدگذاري نويسه"
فهرست راهنما، تطابق كاملي بين هر دو مارك وجود دارد.

از آنجا كه يوني مارك از ابتدا به عنوان يك فرمت بين المللي طراحي شـد، بـه هـيچ
فهرستنويسي خاصي خود را پايبند نكرد تا قابليت استفاده در تمامي كشورها را داشتهقواعد 

هايش نيز به خوبي بيانگر ايـن امـر هسـتند. بـه عنـوان مثـال،باشد. ترتيب قرار گرفتن بلوك
قرار گرفته است. در حالي كه بر طبق 7و شرح مسئوليت در بلوك  3ها در بلوك يادداشت

انگلوامريكن، شرح مسئوليت بر ناحيه يادداشـت، اولويـت دارد. ولـي نويسيقواعد فهرست
، ترتيب فيلدها بر اساس قواعـد فهرسـت نويسـي انگلـو امـريكن درنظـر21در مورد مارك 

هـاي كـد شـده، نخسـتين قسـمتگرفته شده اسـت، لـذا  پـس از اطالعـات كنترلـي و داده     
ب عنـوان، توصـيف فيزيكـي و ...اطالعاتي، مربوط به فيلدهاي سرشناسه و سـپس بـه ترتيـ   

كننـد،تواند براي كشورهايي كه از اين قواعد فهرست نويسي استفاده مياست.  اين امر مي
تر سازد.يك مزيت باشد و به خاطر سپاري فيلدها را آسان
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اساساً براي تبـادل 21هاي كتابشناختي و مستندات مارك قبالً نيز اشاره شد كه فرمت
انـد و رابطـه نزديكـي بـاهـا ايجـاد شـده   ت كتابخانه كنگره با ديگر سازمانهاي فهرسپيشينه
هاي آمريكاي شمالي در رابطه بـا مجموعـه جهـاني دارد. بـههاي و نيازهاي كتابخانهفعاليت

هـايها و نيازمنـدي توان فيلدهايي را ديد كه با توجه به نگرشمي 21همين دليل در مارك 
نظر گرفته شده اند. مانند فيلدهاي زير:هاي آن منطقه در كتابخانه

شماره كنترل كتابخانه كنگره   010
شماره فراهم آوري خارجي   025
شرح كتابخانه كنگره از كپي، نسخه و چاپ مستقل   051
 شماره راهنماي كتابخانه ملي پزشكي   060

 شرح كتابخانه ملي پزشكي از نسخه   061

ملي كشاورزيشماره راهنماي كتابخانه    070
شرح كتابخانه ملي كشاورزي از نسخه   071

ولي در يوني مارك هيچ فيلدي را براي كتابخانه خاصي در نظر نگرفته و به صـورت
بين المللي عمل كرده است.

بخش دارد: تعريف، چگونگي كاربرد، نشانگرها، فيلدهاي 8هر فيلد در يوني مارك 
فيلدهاي مرتبط، مثال و سابقه. ولي براي هر فيلد مـاركفرعي، نكاتي درباره محتواي فيلد، 

اي يـا توضـيحبخش ارائه شده است: سياهه محتوانماها، جايگاه نويسه 5، توضيحات در 21
فيلد و محدوده آن، راهنما براي چگونگي به كارگيري محتوا نماها به همراه نمونه، شـرايط

 نماها. گذاري و تاريخچه و سابقه محتواو قوانين نشانه

يوني مارك بخشي براي فيلدهاي مرتبط متمايز كـرده تـا امكـان شناسـايي و مقايسـه
فراهم آورد. در مقابل مـارك 21ها را با فيلد مورد نظر به نحو مؤثرتري نسبت به مارك آن
گيـريبا سياهه كردن محتوانماها در ابتداي هر فيلد، امكـان شناسـايي و قـدرت تصـميم     21

آورد. زيـرا كـهي را براي انتخاب فيلـد، نسـبت بـه يـوني مـارك فـراهم مـي       بهتر و سريعتر
فيلدهاي فرعي و نشانگرها در يوني مارك تنها در محل خود و همراه با توضيحات مربـوط

آيند و شايد الزم باشد كه چندين صفحه براي وجود و يا عدم وجود يـك فيلـدبه خود مي
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ان نمونه، به بخش ابتدايي فيلد شابك در مـاركفرعي در يوني مارك  بررسي شود. به عنو
) به همان شكلي كه در متن هر يـك از010) و بخش انتهايي آن در يوني مارك (020( 21

ها ذكر شده، اشاره مي شود:فرمت
Subfield Codes 

$a - International Standard Book 
Number (NR)  
$c - Terms of availability (NR)  
$z - Canceled/invalid ISBN (R) 

$6 - Linkage (NR) 
$8 - Field link and sequence 
number (R)  

 020 - International Standard Book Number (R) 
First Indicator 
Undefined 
# - Undefined  

Second Indicator 
Undefined 
# - Undefined  

10 INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER 
Related fields 
011 ISSN 
A number similar in use to the ISBN but applied to continuing resources. 
013 INTERNATIONAL STANDARD MUSIC NUMBER (ISMN) 
A number similar in use to the ISBN but applied to printed music. 

شانگرها و فيلـدهاي فرعـي، ن21همان طور كه مشخص است، در فيلد شابك مارك 
در دو قسمت جداگانه، قبل از هرگونه توضيحي در ابتداي فيلد قرار گرفته اند، ولـي يـوني
مارك به اين شيوه عمل نمي كند. يوني مارك در بخش انتهايي هر فيلد، فيلدهاي مرتبط و

ايـن شـيوهبـه   21وجه متمايز كننده آنها نسبت به فيلد اصلي را معرفي مي كند، امـا مـارك   
كند و در توضيحات فيلد به اين موارد اشاره مي كند.عمل نمي

، روشـهاي متفـاوت آنهـا بـراي21يكي از مسائل متمايزكننده يوني مارك و مـارك  
هايي كـه بعـد، نشانه21هاست. در توضيحات فيلدهاي فرعي مارك گذاري در پيشينهنشانه

گيـرد و در تهيـهته باشد، مورد اشاره قـرار مـي  اي الزم است كه وجود داشيا قبل از هر داده
ها نيز توجه داشت. ولي اين مسـئله در مـواردگذاريپيشينه مارك براي هر اثر، بايد به نشانه
افتد، يعني در اغلب مواقع، هر فيلـد فرعـي معـادل يـكمحدودي در يوني مارك اتفاق مي
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هـاي كتابخانـه،رك بـه كاربرگـه  نشانه است و به صورت خودكار در زمان تبديل پيشينه ما
نويس را از توجه به نحوه استفاده ازشوند.  همين امر، فهرستاين عالئم و نشانه ها ظاهر مي

نياز مي كند.عالئم نشانه گذاري و محل آنها بي
هاي قابل مقايسـه در هـر دو مـارك بـراي ايـن مـورد، فيلـد مربـوط بـهيكي از نمونه

هـايي از هـراز يوني مارك است. نمونه 210و  21از مارك  260مشخصات نشر يعني فيلد 
و 21از مـارك   260دو مارك براي اين مورد، فيلد مربوط بـه مشخصـات نشـر يعنـي فيلـد      

آنهـا كـه مربـوط بـه محـل نشـر و a$از يوني مارك است. در اينجا به فيلدهاي فرعي  210
هـاي نشـرنه قـالب بـراي مكـان   شـود. تنهـا در مـورد اسـتفاده از نشـا     پخش است، اشاره مي

پـس از 21ناشناخته يـا اشـتباه، در هـر دو فرمـت تـذكر داده شـده اسـت. ولـي در مـارك          
توضيحات مربوط به اين فيلد فرعي، متن زير نيز ديده مي شود:

a colon (:) when subfield $a is followed by subfield $b, a semicolon (;) when 
subfield $a is followed by another subfield $a, and a comma (,) when 

subfield $a is followed by subfield $c.
c$دوم و نشـانه (،) قبـل از    a$و نشـانه (؛) قبـل از    b$به اين معني كه نشانه (:) قبل از 

 هاي زير دقيقاً مي توان اين نشانه ها را مشاهده كرد.قرار مي گيرد و در مثال

260  ##$aNew York, N.Y.  :$bElsevier,$c1984. 
260  ##$aParis   ;$aNew York :$bVogue,$c1964- 

نيـز 21به غير از مورد قالب كـه در مـارك    a$اما در يوني مارك در زير فيلد فرعي 
وجود داشت، چنين دستوراتي ديده نمي شود و با آوردن جدولي، نشان داده شده است كه

 ).1شوند (جدول اي تبديل ميهر يك از فيلدهاي فرعي به چه نشانه
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ISBDهاي : تبديل فيلدهاي فرعي به نشانه1جدول

فیلدهای فرعی یونی 
 مارک

نام عنصر
بخش 

ISBD(G)
نشانه گذاری آغازین

$a ١٫٤ محل نشر، پخش و غیره 
ناحیه جدید (نشانه 

ندارد)

$a (تکرار) ؛ ١٫٤ دیگر محل نشر، پخش و غیره

$b ٢٫٤ نشانی ناشر و پخش کننده و غیره 

$c ٣٫٤ نام ناشر، پخش کننده و غیره :

$d ٤٫٤ تاریخ ناشر، پخش کننده و غیره ،

$e ٥٫٤ مکان تولید )

$e (تکرار)؛دیگر مکان تولید

$f نشانی تولیدکننده 

$g ٦٫٤ نام تولیدکننده :

$h ٧٫٤ تاریخ تولید ،

هرچند كه يوني مارك ادعا كـرده اسـت كـه در بخـش سـابقه، بـه بررسـي تغييـرات
پردازد، ولي در كمتر فيلدي اين بخش از اطالعـات ديـده اساسي انجام شده در آن فيلد مي

نيز كه مربوط به تغييرات است، اطالعـات مفصـلي نمـي تـوان Oمي شود. حتي در پيوست 
مالي، دو دليل داشته باشد:يافت. اين امر مي تواند به صورت احت

. عدم توجه و اهميت به سابقه هر فيلد، كه هيچ كدام2. عدم انجام تغييرات اساسي  1
در هر فيلد توضيحات كامل و مفصلي در رابطه بـا 21رسند. ولي مارك  به نظر مطلوب نمي

. حتـي درسابقه و تغييراتي كه بر روي فيلد و محتوانماهاي آن انجام شـده، ارائـه مـي كنـد     
ابتداي هر فيلد تاريخ آخرين روزآمدسازي آن را نيز ذكر مي كند.

مورد ديگري از تفاوت كه مي توان به آن اشاره كرد، نحوه ارائه مثالهاست. در يـوني
اي براي مثالها در نظر گرفته شده اسـتمارك همان طور كه قبالً گفته شد، بخش جداگانه

دهـد،هايي كـه ارجـاع مـي   برخي فيلدها، به شمارة مثالو همين امر باعث شده است كه در 
ارجاع داده شده است كـه 4به مثال  615از فيلد  a$اشكاالتي ديده شود. به عنوان مثال، در 
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كـه در 617در فيلـد   h$و  2كـه در مثـال    602از فيلد  j$اصالً وجود ندارد و يا فيلد فرعي 
بـا 21شـود. ولـي در مـارك    ) ديـده نمـي  9و  8، 6هاي ارجاع داده شـده ( هيچ يك از مثال

هايي مربـوط بـه آن نيـز در همـان قسـمت ارائـه مـي شـود كـهمعرفي هر محتوانمايي، مثال
نمايد.پيگيري و درك محتواي فيلد را تسريع مي

به نظر مي رسد كه برخي از آنها تكراري هستند ولـي 21با نگاهي با فيلدهاي مارك 
شـود كـه يكـي از فيلـدهاشـود، مشـخص مـي   ها خوانده مـي وقتي توضيحات مربوط به آن

تكميل كننده فيلد ديگر بوده و امكان اضافه كردن اطالعاتي كه در فيلد قبلي وجود نداشته
آورد. يعنـي در واقـع يـك فيلـدو يا به صورت مختصر و كدشده بوده اسـت را فـراهم مـي   

كـه 006ر اسـت. ماننـد ماننـد    داراي اطالعات كاملتر و ديگري داراي اطالعات خالصـه تـ  
كـه بـه 044و  041انـد را دارد و يـا   قـرار نگرفتـه   008امكان لحاظ كردن اطالعاتي كه در 

052هسـتند. همچنـين    17-008/15و  37-008/35ترتيب داراي اطالعات بيشتري نسبت بـه  

امكان لحاظ كردن اطالعات بيشتري را دارد. ولي در يوني مارك بـه نـدرت 043نسبت به 
فيلدهايي با همپوشاني محتوايي ديده مي شـود و تنهـا مـي تـوان بـه نمونـه هـاي محـدودي

براي كد دوره زماني اشاره كرد. 661و  122همچون 
، كه يـوني مـارك از آن بـي بهـره اسـت، امكـان21هاي مارك ولي يكي از ويژگي

) اسـت88X- 841ادغام كردن فيلدهاي بخش موجودي در پيشينه كتابشـناختي (فيلـدهاي   
كه دسترسي يك جا به اطالعات كتابشناختي و موجودي را امكان پذير مي سازد.

از يكـديگر مسـتقلند ولـي عناصـر داده اي بـراي 21هاي مارك با وجودي كه پيشينه
ت. ايـن پيونـد مـي توانـد از طريـق وجـود نقـاطها در نظر گرفته شده اسـ ارتباط بين پيشينه

-76Xدستيابي يكسان در پيشينه هاي مختلف باشد و يا از طريق فيلد شناسه هـاي ارتبـاطي (  

78X صورت گيرد. به عالوه كدي در (Leader مشخص مي كند كه آيا پيشـينه بـه پيشـينه
اداره استاندارد و توسعهديگري از طريق شماره كنترل پيوند داده شده است يا نه؟ (ماربي و 

). يوني مارك نيز براي ارتباط بين آثار مختلف داراي بلوك1996مارك كتابخانه كنگره، 
) به نام شناسه رابط است. فيلدهاي اين بلوك به نحوي طراحي شده اند كه بـراي--4چهار (

شناسايي پيشينه اثر مرتبط يا خود اثر كمك كنند.
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-به نيازها و اسـتفاده  9يوني مارك، اختصاص بلوك  و 21از ديگر مشتركات مارك 

(فيلـدهاي مـرتبط و شـماره هـاي 8$هاي محلي در هر كشور و استفاده از فيلـدهاي فرعـي   
8$(داده هاي رابط بـين فيلـدي) در يـوني مـارك اسـت. فقـط        6$و  21متوالي) در مارك 

ب را نيز نشان دهنـد ولـياين مزيت را دارد كه شماره هاي آن، مي توانند ترتي 6$نسبت به 
دهنده ترتيب نيستند.در يوني مارك، شماره ها، الزاماً نشان

، مـي تـوان فيلـدهاي مـرتبط بـه يكـديگر را بـا21در فيلدهاي مارك  8$با استفاده از
توالي مشخصي شناسايي كرد و براي اين كه بتوان يك فيلد را به بيش از چند فيلـد مـرتبط

ود دارد. اين فيلد فرعي داراي ساختار زير است:كرد، امكان تكرار آن وج
 [نوع فيلد ارتباطي]\[شماره متوالي].[شماره ارتباط دهنده] $8

اي اسـت كـه در تمـام فيلـدهاي كـه بـا يكـديگر مـرتبطشماره ارتباط دهنده، شماره
مـي  "."هستند بايد تكرار شود و حتماً بايد وجود داشته باشد. بعد از گذاشتن عالمت نقطـه  

توان به صورت اختياري از شماره متوالي استفاده كرد تا بتواند ترتيب قرار گرفتن فيلـدهاي
از بخشـهاي اوليـه جـدا شـده و دربرگيرنـده \مرتبط را تعيين كرد. بخش بعدي بـا عالمـت   

c(فعاليـت)،   aكدي است كه نوع و دليل ارتباط را مشخص مي كند. اين كدها عبارتند از: 

(وجود توالي). مثال زير نمونـه اي از كـاربرد ايـن فيلـد فرعـي x(بازتوليد) و r(اجزاء اثر)، 
است.

541 ##$81.1\a$3Public School and College Authority and Trade School and 
Junior College Authority project files$aFinance Dept.$cTransferred  
583 ##$81.2\a$aAppraised$c198712-$ltjb/prr  
583 ##$81.3\a$aScheduled$c19880127$ksrc/prr  
583 ##$81.4\a$aArranged$c19900619$kmc/dmj  
583 ##$81.5\a$aProcessed level 2$b90.160$c19901218$kmc/dmj 

در يوني مارك نيز حـاوي اطالعـاتي بـراي ارتبـاط بـا ديگـر فيلـدهاي 6$فيلد فرعي 
سـازي دليـل ايـن ارتبـاط وجـود دارد. درپيشينه است. در اين فيلد كدي نيز براي مشـخص 

اختيـاري 5-3اجبـاري و   2-0هـاي  صورت استفاده از اين فيلد فرعي، به كـارگيري جايگـاه  
زير قرار گيرند. بايد به ترتيب 6$است. داده هاي ضبط شده در 
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(خـط يـا شـكل گرافيكـي aكد توضيحي رابط، كه دليل ارتباط را با ارزشهاي  $6/0
(ساير داليل براي ارتباط) مشخص مي سازد. z(مربوط به يك نسخه) و  bبرابر)، 

عدد رابط، كار اين عدد اين است كه فيلدهاي رابط را با هم جفت كند و بـه $6/0-2
ترتيب نيست. هيچ عنوان نشانه شماره

شماره فيلد ارتباط يافته، كه شماره فيلدي كه ارتباط با آن برقرار مي شـود را $6/3-5
مشخص مي سازد.

مثال زير، نمونه اي از كاربرد اين فيلد فرعي است.
100 ##$a character positions 34-35 = ka [Korean] 
200 1#$6a01$a[Title in Korean characters] 
200 1#$6a01$7ba$a[Title romanized] 

روزآمدي ـ
2001، در سال 21فرمت مارك  5اگر روزآمدي را از جنبه زمان در نظر بگيريم، هر 

، هفدهمين روزآمد خود را منتشـر كردنـد ولـي در يـوني2013نخستين روزآمد و در سال 
) و1977 هاي كتابشناختي (نخسـتين ويـرايش در سـال   ها، فرمتمارك روزآمدترين فرمت

روزآمد ويـرايش سـوم2012) هستند كه در سال 1991مستندات (نخستين ويرايش در سال 
، پژوهشـگر بـه صـورت همزمـان از2013ژانويه  27آنها منتشر شده است. به عالوه در روز 

و يوني مارك بازديد كرد. تاريخ روزآمدسازي صفحه وبـي مـارك 21صفحه وبي مارك 
مارك برخالف بازديدهاي گذشـتهبود و صفحه وبي يوني  2013دسامبر  20، مربوط به 21

روزآمـد شـده بـود. تأكيـد 2013آگوست  10كه داراي هيچ تاريخ روزآمدسازي نبود در 
كتابخانه كنگره بر روي موارد روزآمد شده به حدي است، كه فيلـدهاي روزآمـد شـده بـر

هاي جديدي را كـه درايلسازد و فرا با رنگ قرمز مشخص مي 21روي نسخه وبي مارك 
متمـايز Updatedو  Newهـاي  رابطه با مارك بر روي صفحه خود قرار مي دهد با برچسب

) نيـز بـه تـازگي، فيلـدهايي از نسـخه سـالPUCسازد. البته كميته دائمي يوني مـارك ( مي
روزآمد شده و جديد هستند را در سايت خود سياهه، و دسترسي2012را كه در سال  2008

مشاهده تغييرات را ميسر كرده است.و 
سـال 17تـا ويـرايش    1998راهنماي چگونگي استفاده از فرمت كتابشناختي (از سال 

)، كدگـذاري منـابع الكترونيكـي2011)، فرمت موجودي (2004)، فرمت مستندات (2003
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)2003بــراي منــابع الكترونيكــي ( 856) و راهنمــاي اســتفاده از فيلــد leader/06 )2007در 
)،2007بر روي وب سايت آن موجود است. يـوني مـارك نيـز بـراي نشـريات (      21مارك 

)، توصـيفات چندسـطحي1999)، مـواد چندبخشـي (  1998)، نسـخ خطـي (  2005موسيقي (
ــينه1999( ــطح حــداقل ( )، پيش ــاي س ــا (1999ه ــابع الكترونيكــي1999)، ميكروفرمه ) و من

ور كه مشخص است با وجود تنـوع بيشـترط) داراي راهنماهايي است. همان2000(ويرايش 
21راهنماهاي يوني مارك، اكثـر آنهـا بـه غيـر از دو مـورد، از تمـامي راهنماهـاي مـارك         

تـرين) هسـتند كـه از قـديمي   2005) و موسيقي (2007ترند. فقط راهنماي نشريات (قديمي
اي منـابعبـر  856يعنـي راهنمـاي فرمـت كتابشـناختي، اسـتفاده از فيلـد        21راهنماي مارك 

) روزآمدتر هستند.2004) و راهنماي فرمت مستندات (2003الكترونيكي (
نويسي جديد وها، قواعد فهرستحال اگر روزآمدي را به معناي هماهنگي با فناوري

 اي تعريف كنيم، شرايط كمي متفاوت خواهد بود.هاي ابردادهطرح

هاي كتابشـناختي وبادل دادهبراي تسهيل ت 21كتابخانه كنگره معتقد است كه مارك 
-اطالعات مربوط به آن به وجود آمده است، به همين دليل سعي مي كند تا با ديگر فرمـت 

مارك و غيره سازگاري داشـته باشـد. هاي ملي و بين المللي همچون مارك انگلستان، يوني
انهـاي موجـود در جهـ   دهنده اين باشد كه هر چـه قـدر ديگـر فرمـت    شايد اين جمله نشان

نيز به موازات آنها روزآمد خواهد شد. ولي عالوه بر اين مطلب، 21روزآمد شوند، مارك 
بيش از يوني مارك به هماهنگي 21نكات ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد مارك 

هـايمند است و كتابخانه كنگره فعاليتهاي جديد عالقهبا استانداردهاي روز دنيا و ابرداده
را در اين رابطه نسبت به ايفال انجام مي دهد. عملي بيشتري

هـاي دنيـا وهاي كتابخانه كنگره براي همـاهنگي بـا فنـاوري   از جمله مهمترين فعاليت
اي مادز،هاي ابردادهپاسخگويي به نيازهاي جديد كاربران، ارائه مارك اكس.ام.ال. و طرح

ك از آنها توضيح داده شـد.در مورد هر ي 2هاي اوليه فصل متس و مدز است كه در بخش
را وجـود نسـخه اكـس.ام.ال. آن و 21هـاي مـارك   ) يكي از بزرگترين مزيت2007كيتو (

) نيـز مـارك2005دانـد. اسكورتسـوف، ژلوبينسـكايا و پشـكوا (    عدم نياز به ايجـاد آن مـي  
د.ترين طرح در محيط اكس.ام.ال. معرفي كردنترين و پراستفادهشدهاكس.ام.ال. را شناخته
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كتابخانه كنگره عالوه بر ارائه اين طرحها، در فهرست پيوسته خود نيـز بـا قـرار دادن
يك پيوند دائمي بعد از شماره كنترل كتابخانه كنگره در هر پيشـينه كتابشـناختي يـا پيشـينه
مســتندات، ايــن امكــان را فــراهم مــي كنــد كــه بــا كليــك بــر روي آن، فرمتهــاي مــارك

هـاي مـاركبلين كور ايـن پيشـينه در قسـمت كتابشـناختي و فرمـت     اكس.ام.ال.، مادز و دا
اكس.ام.ال. و مدز آن در بخش مستندات نمايش داده شوند.

تصميم گرفـت كـه بـر 2001اداره استاندارد و توسعه مارك كتابخانه كنگره در سال 
از سه جنبه مختلف زير مطالعات گسترده اي انجام دهد: 21روي مارك 
ر.؛مدل اف.آر.بي.آ .1
نويسي انگلوامريكن؛ ومدل قواعد فهرست .2
بايد از آنها پشتيباني كند. 21مجموعه اي از فعاليتهاي كاربران كه مارك  .3

بايـد بـه 21پس از بررسي بخش اول مشخص شـد كـه بـراي توسـعه دائمـي مـارك       
اف.آر.بي.آر. توجه كرد. در همان سال، اداره استاندارد و توسعه مارك كتابخانـه كنگـره،

منتشـر كـرد كـه بـه "و اف.آر.بـي.آر.  21نمـايش نسـخه تركيبـي مـارك     "ژوهشي با نـام  پ
هاي كتابشناختي بازيابي شـدهبندي پيشينهچگونگي به كارگيري اف.آر.بي.آر. براي خوشه

هـا،مارك مي پرداخت تا بدين وسيله كاربران بتوانند با استفاده از نمايش معنايي اين پيشينه
د نظر خود در مجموعه هاي كتابشناختي، به طور مؤثري عمل كنند. البتهدر انتخاب اثر مور

ــه   ــه كتابخان ــن ك ــراي اي ــد    ب ــد باي ــتفاده كنن ــان اس ــن امك ــد از اي ــا بتوانن ــايش"ه ــزار نم اب
كردنـد. ايـناست بارگذاري و نصـب مـي   XSLTرا كه يك برنامه تحت  1"اف.آر.بي.آر.

،"اثـر "بندي داده هاي كتابشناختي مربوط بـه  ابزار داده هاي كتابشناختي مارك را با گروه 
، به صورت معناداري نمايش مي دهد. اين ابزار انعطـاف2"قالب (فيزيك اثر)"و  "بيان اثر"

به 3پذير، پيشينه هاي از قبل ايجاد شده مارك را با استفاده از جعبه ابزار مارك اكس.ام.ال.
ند. در فايـل اكـس.ام.ال. از سـاختاركمارك اكس.ام.ال. و سپس به اكس.ام.ال. تبديل مي

كدگذاري اف.آر.بي.آر. و عناصر انتخابي مادز استفاده و در نهايت، نتيجه به صورت يـك

1. FRBR Display Tool 

 سه گروه اصلي تقسيم مي شود و اين سه عنصر، جزء گروه اول آن هستند.. بخش موجوديتهاي اف.آر.بي.آر. به 2

3. MARCXML Toolkit
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فايل اچ.تي.ام.ال. نمايش داده مي شود (اداره استاندارد و توسعه مـارك كتابخانـه كنگـره،
در كتابخانـه 21رك ) نيز با توجه به تجربيات خود در به كارگيري مـا 2007). كيتو (2009

گذر به اف.آر.بي.آر. براي كتابخانه هاي 21هاي سوئد معتقد است كه با استفاده از مارك 
 سوئد ساده تر شده است.

بــا وجــودي كــه اف.آر.بــي.آر. از ســوي ايفــال ايجــاد شــده و مقــاالتي نيــز از ســوي
) بر روي اين مقوله نوشـته2011( 1پژوهشگران مختلف همچون آلبرگ، پيسانسكي و زومر

شده است، ولي پژوهشگر هيچ گونه فعاليتي در سايت ايفال براي هماهنگي يوني مـارك بـا
اند كـه مـدلاف.آر.بي.آر. مشاهده نكرد. حتي اين سه پژوهشگر در مقاله خود اشاره كرده

تانداردهاي ديگـرياف.آر.بي.آر. بر روي آر.دي.اي. نيز تأثير گذاشته و متعاقباً بر روي اسـ 
هاي كتابشناختي در آينده تهيه مي شوند، تأثير مـي گـذارد و بـهكه براي كدگذاري پيشينه

انجام شده است. بنابراين ضـروري اسـت كـه يـوني 21همين دليل تغييراتي بر روي مارك 
كـه بـراي 21مـارك   8$مارك نيز خود را روزآمد سازد و از قابليتهايي همچون فيلد فرعي

اي، بهره ببرد (آلبـرگ،هاي بين فيلدي است و روش خاص آن براي فيلدهاي درونهاطارتب
).2011پيسانسكي و زومر، 

وجـود دارد كـه "آر.دي.اي. در مـارك "، قسـمتي بـه نـام    21در صفحه وبي مارك 
اسـت. در ايـن قسـمت بـه كاربردهـاي مختلـف آر.دي.اي. در 2012تاريخ آن برابر اكتبـر  

21اشاره و ذكر شده كه از روزآمدهاي نهم تا پانزدهم مـارك   21ارك فرمتهاي مختلف م
)، تغييرات الزم براي استفاده از آر.دي.اي. انجام شده است.2012(ژوئن 

اي نيـز بـه اسـتفاده از آر.دي.اي. در يـونيبه غير از اف.آر.بي.آر. هـيچ گونـه اشـاره   
تلف به بررسي امكان اسـتفاده ازها، توسط پژوهشگران مخمارك، به جز مقاالتي كه در آن

رسـد كـهشود. بنابراين به نظر مـي آر.دي.اي. در يوني مارك پرداخته شده است، ديده نمي
هاينسبت به يوني مارك چه از نظر ويرايشهاي جديد و چه از نظر كاربرد طرح 21مارك 
چون مـاركهاي جديدي همنويسي، و ارائه طرحاي جديد و استانداردهاي فهرستابرداده

اكس.ام.ال.، مدز، مادز و متس، روزآمدتر باشـد. هرچنـد شـايد دليـل ايـن مسـاله پايبنـدي

1. Aalberg, Pisanski & Zumer
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به پيشينه ها و داده هايي باشد كه در اختيار دارد و يوني مـارك ايـن پايبنـدي را 21مارك 
، و21ندارد. ولي به هر دليلي كه باشد مي تواند نشان از اهميت كنگره بـه كـاربران مـارك    

شدن كاربران يوني مارك به حال خود توسط ايفال باشد.رها 

پشتوانه سازماني ـ
به طور معمول هر نوع خدمات يا محصولي كه داراي پشتوانه سازماني قويتري باشـد،
داراي امكانات و موقعيت بهتـري اسـت و كـاربران بـا اعتمـاد و تضـمين بيشـتري اقـدام بـه

دو فرمت مارك نيز ايـن مسـئله صـادق، و بـه همـين استفاده از آن مي نمايند. در مورد اين
دليل بررسي پشتوانه سازماني آنها حائز اهميت است.

سـال 85المللي كتابداري در جهان، يعنـي ايفـال (بـا    هاي بينيكي از مهمترين سازمان
سابقه)، مسئوليت ايجاد و پشـتيباني از يـوني مـارك را بـه عهـده دارد. در مقابـل، كتابخانـه

ه آمريكا (با قدمتي بيش از دو قرن)، كتابخانـه و آرشـيو كانـادا (بـا بـيش از نـيم قـرنكنگر
هاي پشـتيبان مـاركسال سابقه) به عنوان سازمان 40سابقه) و كتابخانه انگلستان (با بيش از 

)، اگرچه مسئوليت اصلي آن با كتابخانه كنگـره2011اند (كتابخانه كنگره، شناخته شده 21
آمريكاست.

هاي حمايت كننده از يـك فرمـت، خـدماتيه غير از موضوع سابقه و تعداد سازمانب
ها براي كاربران خود فراهم مي كنند بيانگر ميزان اهميتـي اسـت كـهكه هر يك از سازمان

مـي تواننـد 21دهند. به عنوان نمونه كاربران مارك آنها به كاربران خود و نيازهاي آنان مي
بيان كنند: 21هاي مختلف مارك هاي خود را درباره فرمتو ديدگاه هاي زير نظراتاز راه

؛21گروه بحث مارك  .1
هاي ملي مانند كميته مشاوره مارك در آمريكا، كميته كانادايي بـرايكميته .2

مارك و گروه استانداردهاي كتابشناختي بيك؛ و
ــارك در .3 ــبكه م ــعه ش ــتانداردها و توس ــد اداره اس ــارك مانن ــي م ادارات مل

ابخانه كنگـره، بخـش اسـتانداردهاي كتابخانـه و آرشـيو كانـادا و بخـشكت
استانداردهاي ابرداده اي و كتابشناختي كتابخانه انگلستان (كتابخانه كنگره،

2011.(  
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در مقابل يوني مارك، براي برقراري امكان تماس براي كاربران يوني مارك، به جـز
يس كميتــه دائمــي يــوني مــارك (آلــننشــاني پســتي و تلفنــي، تنهــا پســت الكترونيكــي رئــ

) را فـراهم كـرده1هاپكينسون) و مدير فعاليتهاي اساسي يوني مارك (ماريا اينس كـورديرو 
)، يـك گـروه2009است. اگر چه در سايت قديمي ايفال (آخـرين تـاريخ روزآمدسـازي:    

هبحث نيز براي كاربران يوني مارك معرفي شده بود، ولي در سايت جديـد آن، هـيچ گونـ   
اطالعاتي از آن در دست نبود.

دهـد كـه يكـي ازنشان مي 21هاي يوني مارك و مارك سايتمقايسه محتوايي وب 
، صـفحه وبـي اسـت كـه بـراي آن طراحـي21خدمات كتابخانه كنگره در رابطه با مـارك  

ها، خدمات و اطالعات در آن قابل بازيابي است. از جملـه ايـنكرده كه انواع مختلف فايل
-هاي قـديمي ، عالوه بر نسخه21هاي مارك خدمات، دسترسي به آخرين نسخه و ويرايش

سـايت كتابخانـه كنگـره آمريكـا، و معرفـيتر، به دو صورت كامل و مختصر از طريق وب
21هـاي مـارك   مختصري از كارگزاران، خدمات، ابزارها و نـرم افزارهـاي پشـتيبان پيشـينه    

ها، امكان دسترسي به بحث21است. همچنين مارك  21رك براي كتابخانه ها و كاربران ما
نمـايي صـورت گرفتـه،هايي را كه براي تغيير، تعيين و تأييـد هـر فيلـد و محتـوا    و پروپوزال

، در صفحه وبي يوني مارك، به جز دسترسي بـه21ايجاد كرده است. ولي برخالف مارك 
مارك، هيچ يك از خدماتي كه يوني 2012هاي قديمي و فيلدهاي روزآمد شده سال فايل

ارائه كرده است، وجود ندارد. 21كتابخانه كنگره براي مارك 
روزآمد بودن نيز مي تواند به عنوان يكي از عوامل مهم براي ارزيابي پشتوانه سازماني

نسبت بـه يـوني مـارك از 21در نظر گرفته شود كه در بخش قبلي مشخص شد كه مارك 
 دتر است.جنبه هاي مختلف، روزآم

21تـر بـودن پشـتوانه سـازماني مـارك      عالوه بر اين اطالعاتي كه همگي بيانگر قـوي 
هايي كه از كتابخانـه كنگـره و مسـئولينهستند، تجربه شخصي پژوهشگر حاضر در پرسش

كند.به خوبي از كاربرانش حمايت مي 21مارك داشت نيز نشان مي دهد كه مارك 

1. Maria Ines Cordeiro 
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بحث و نتيجه گيري
و يـوني 21هـايي در مـارك   ظر تاريخچه و عملكرد نشـان دهنـده تفـاوت   مقايسه از ن

ها اشاره مي شود:مارك بود كه در زير به برخي از آن
  داراي فرمت جامعه است كه يوني مارك از آن بي بهره است. 21مارك
  مارك اكس.ام.ال.، مادز، مدز و متس ارائه شده21در صفحه وبي مارك ،

صـحبت 21آر.دي.اي. و اف.آر.بـي.آر. در مـارك   و از شيوه به كارگيري 
هـا در وب سـايت ايفـال اشـاره اي نشـدهشده است ولي به هيچ يـك از آن 

است.
  است. 21تعداد راهنماهاي يوني مارك براي منابع مختلف بيش از مارك 

در بخش محتوا و ساختار كلي نيـز نشـان داد كـه در 21مقايسه يوني مارك و مارك 
اي الزامي و اختياري با توجه به نيازهاي كتابخانه هاي ايالت متحده تعريففيلده 21مارك 

هايي كه مي خواهد بـا آنهـا تبـادل دادهشده است و هر كشوري بسته به نياز خود و سازمان
داشته باشد، در تعيين اين فيلدها آزاد است. ولي يوني مارك به شيوه اي متفاوت عمل مـي

نمايـد. ازفي مي كند، الزامي و اختياري بودن را نيز مشخص ميكند و در هر فيلدي كه معر
-هـا بـراي نشـانه   ، روشـهاي متفـاوت آن  21جمله مسائل متمايزكننده يوني مارك و مارك 

بـه برخـي قواعـد فهرستنويسـي از جملـه قواعـد 21ها و پايبنـدي مـارك   گذاري در پيشينه
به هـيچ گونـه قواعـد فهرستنويسـي فهرستنويسي انگلو امريكن و عدم پايبندي يوني مارك

، كه يوني مارك از آن بي بهره اسـت، امكـان21هاي مارك خاصي است. از ديگر ويژگي
) اسـت88X- 841ادغام كردن فيلدهاي بخش موجـودي در پيشـينه كتابشـناختي(فيلدهاي    

 كه دسترسي يك جا به اطالعات كتابشناختي و موجودي را امكان پذير مي سازد.

به 9در اين بخش مربوط به اختصاص بلوك  21رك يوني مارك و مارك نقاط مشت
(فيلـدهاي مـرتبط و 8$هاي محلي در هر كشور؛ استفاده از فيلدهاي فرعـي  نيازها و استفاده

(داده هـاي رابـط بـين فيلـدي) در يـوني مـارك؛ و 6$و  21شماره هاي متوالي) در مارك 
--4و بلوك چهار ( 21) در مارك 76X-78Xتباطي(كاربرد تقريباً مشابه فيلد شناسه هاي ار

) در يوني مارك به نام شناسه رابط است.
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2001، در سـال  21فرمت مارك  5مقايسه از منظر روزآمد سازي نيز نشان داد كه هر 
، هفدهمين روزآمد خود را منتشـر كردنـد ولـي در يـوني2013نخستين روزآمد و در سال 
) و1977هاي كتابشناختي (نخسـتين ويـرايش در سـال    فرمتها، مارك روزآمدترين فرمت

روزآمد ويـرايش سـوم2012) هستند كه در سال 1991مستندات (نخستين ويرايش در سال 
بسـيار 21اي جديد نيز، مـارك  هاي ابردادهها منتشر شده است. از نظر سازگاري با طرحآن

اف.آر.بي.آر و آر.دي.اي استفادههايي همچون مارك تالش كرده تا از طرحبيشتر از يوني
اي به اسـتفاده از آر.دي.اي. دركند در صورتي كه به غير از اف.آر.بي.آر. هيچ گونه اشاره

هـا، توسـط پژوهشـگران مختلـف بـه بررسـي امكـانيوني مارك، به جز مقاالتي كه در آن
ابراين بـه نظـرشـود. بنـ  استفاده از آر.دي.اي. در يوني مارك پرداخته شده است، ديده نمي

هـاي جديـد و چـه از نظـرنسبت به يوني مارك چه از نظر ويـرايش  21رسد كه مارك مي
هـاينويسـي، و ارائـه طـرح   اي جديـد و اسـتانداردهاي فهرسـت    هـاي ابـرداده  كاربرد طرح

جديدي همچون مارك اكس.ام.ال.، مدز، مادز و متس، روزآمدتر باشد.
ها و مدارك گونـاگون، خـدماترسي به فايل، دست21همين روزآمدي بيشتر مارك 

از طـرق مختلـف، و در 21پشتيباني از كاربران و امكان برقراري تماس با مسـئولين مـارك   
سازمان بزرگ كتابـداري در دنيـا (كتابخانـه كنگـره، كتابخانـه و آرشـيو 3نهايت پشتيباني 

21به نظـر رسـد مـارك    نيز موجب شده است كه  21كانادا و كتابخانه انگلستان) از مارك 
مارك مي باشد.داراي پشتوانه سازماني قويتري نسبت به يوني

-هـاي يـونيدر نهايت مي توان بيان داشت كه موارد ياد شده تنهـا بخشـي از تفـاوت   

هـا وانـدركاران كتابخانـه  است كه ايـن امكـان را بـه مسـئولين و دسـت      21مارك و مارك 
تري نسبت به انتخاب مـارك مناسـب بـراييد روشندهد كه با درساني ميمؤسسات اطالع

هـاي ديگـري،شود در پـژوهش هاي خود اقدام نمايند. به همين دليل پيشنهاد ميزيرساخت
هاي ديگر نيز با يكديگر مقايسه شوند تا نقاط قوت و ضعف هراين دو قالب مارك از جنبه

يك مشخص گردد.
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