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 مالحظاتي پيرامون جستجو در فهرستهاي پيوسته
 

 ١زهره عباسي
 

 چكيــده

 ايـن   هامـروز .  صـورت گرفتـه اسـت      اي  پيشرفتهاي زيادي در زمينه فهرستهاي پيوسته رايانـه       
توان عالوه بر اطالعـات      مي  که از طريق آنها    اند  ي اطالعاتي شناخته شده   ها  فهرستها به منزله دروازه   

 .دسترسي پيدا کرد....  وها کتابشناختي کتابها به صفحات وب، فايلهاي الکترونيکي، متن کامل مقاله
در اين مقاله به برخي چالشهاي موجود در ساخت و کار با فهرستهاي پيوسته از جملـه نگهـداري و                    

ي موضوعي و نيز حضور وب سـايتها         دشواريهاي جستجو  بويژهاداره آن، ويژگيهاي جستجو در آن       
 .در اين فهرستها پرداخته شده است

 اي فهرستهاي رايانه مديريت ،جستجوي موضوعي ،فهرستهاي پيوسته، اوپک :ها کليد واژه
 

 مقدمه 

ي ها، البتـه در شـكل  ه است هم حضور داشتهافهرست از زماني كه كتابخانه وجود داشته
ي بازيـابي  اهـ ي كتابي، فهرست برگـه و نظام هاتا فهرست در ذهن كتابدار اي مختلف از سياهه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دانشگاه فردوسي مشهدرساني اطالع كتابداري و يدانشجوي دكتر. ١
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 ١٢٥/ مالحظاتي پيرامون جستجو در فهرستهاي پيوسته       
 اي  سـياهه . " فهرست را چنين تعريف كـرد      ١٩٠٤ در سال    1كاتر ميچارلز ا . اطالعات پيوسته 

وي همچنـين انـواع فهرسـت از قبيـل فهرسـت            ." انـد    مرتب شـده   ياز كتابها كه با نظم خاص     
در .  اطالعات مشخص كرد   به ي مختلف دسترسي  هاعنوان، نويسنده و موضوع را براي روش      

 از منـابع كتابخانـه را   يمورد منابع چاپي، فهرست كتابخانـه موجوديـت واقعـي و قابـل لمـس      
كند، اما در شـرايط حاضـر و بـا اسـتفاده از فناوريهـاي جديـد و اينترنـت بـراي                     ميمنعكس  

از نظــر تــاريخي . اســت  ايــن مفهــوم نيــز تغييركــردههــا دسترســي بــه اطالعــات در كتابخانــه
گونه  جايگزين سلطه فهرست برگه شده است همان) OPAC(ي پيوسته كامپيوتري هاهرستف

 المعــارف بــين المللــي ةدايــر. ي كتــابي شــده بــودهاكــه فهرســت برگــه جــايگزين فهرســت
پايگـاه  ": گونه تعريف كـرده اسـت      رساني و كتابداري فهرست پيوسته همگاني را اين        اطالع

 خاص كه امكـان     اي   اغلب متعلق به مجموعه كتابخانه     ،اطالعاتي از ركوردهاي كتابشناختي   
." وجـود دارد   ميي عمـو  هـا   در آن توسط پايانه   ... لف و ؤ موضوع، م  ،جستجو از طريق عنوان   

: گونـه تعريـف كـرده اسـت        همچنين فرهنگ تخصصي انجمن كتابداران امريكا آن را ايـن         
كننـده    كـه اسـتفاده    ها  ايانهپايگاه اطالعات كتابشناختي كامپيوتري قابل دسترسي از طريق پ        "

تواند در آن بدون كمك واسط انساني نظير كاركنان متخصص كتابخانه به طور مستقيم                مي
 .)١٦٢ص : ١٣٧٨نقل از كوشا، (." ثر به جستجو و بازيابي ركوردهاي كتابشناختي بپردازدؤو م

ورد  كه اوپك نيز بخـشي از آن اسـت ركـ   ها ي يكپارچه كتابخانه  هاقالب اصلي سيستم  
ا يـ  ,BRS/Dataware, SGML/XMLيي نيز وجود دارنـد کـه از   هاسيستم. مارك است

SQL ها آن هاي اخير در زمينه اوپك    هاپيشرفت. کنند مي استفاده   ها   دوباره داده  ي قالب بند  يبرا 
كنـد   مـي ي اطالعـاتي را فـراهم       هـا ي اطالعاتي كه دسترسـي بـه پايگاه       ها  را به منزله دروازه   

ي الكترونيكـي، مـتن كامـل       هـا توان به صـفحات وب، فايل      مي هايق اوپك از طر . شناخته است 
 . دسترسي پيدا كرد ... وها مقاله

ــو  ــاي عم ــااوپك ميويژگيه ــده  ه ــاري خــدمت دهن ــد از معم ــده  / عبارتن خــدمت گيرن
)Client/Server(کــد، رابــط يونيويــژه اســتفاده از  هي مختلــف بــهــا ، پــشتيباني از نويــسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Charls Ammi cutter 
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 ٤شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٢٦

 ي بـر وب بـرا     ي مبتنـ  يکـ ي کتابدار و رابط گراف    يندوز برا يط و ي کاربرپسند در مح   يکيگراف
 داردـ استانــــاي هـانه، اســــتفاده از نظــــام پايگــــاه اطالعــــات رابطـــــران کتابخـــــکاربــــ

)System Relational Database(،     ٥٠,٣٩سـرور سـازگار بـا  Z،     انتقـال و تبـادل ركوردهـاي
  .)EDI) (Electronic Data Interchange(ي الكترونيكي ها مارك و مبادله داده

 طراحي، نگهداري و اداره فهرست پيوسته
 ياز برنامه آموزش مدارس كتابداري، آمـوزش چگـونگ        ميتا چند دهه قبل بخش مه     

ش محتواي يك ركورد كتابـشناختي در فهرسـت برگـه    ي نمايتهيه فهرست برگه و چگونگ 
 .گرفـت  مـي  مشخص قرار    دان كتابخانه در محل    شد در برگه   ميوقتي كارت برگه تهيه     . بود

در .  بر اساس حروف الفبا بود، شـد       معموالًآرايي كه    وه عمل سبب ايجاد قواعد برگه     ياين ش 
كردند و گروه ديگري     مي ييآرا  را برگه  ها   گروهي از كتابداران برگه    ها  بسياري از كتابخانه  

.  حاصـل شـود    اطمينـان  يـي آرا دادنـد تـا از درسـتي برگـه         مـي كار كنترل و باز بيني را انجام        
 با توليـد يـك دسـته فهرسـتبرگه          ها   و ساير تغييرات در فهرست برگه      كردن  اصالح، روزآمد 
 بـراي كـساني كـه       بـويژه  عملي مالل آور و وقـت گيـر بـود،            ها  تايپ برگه . جديد ميسر بود  

گاه مضحك بـه    ...  و ها، تورفتگي ها   به فهرست نويسي نداشتند نقطه گذاريها، فاصله       اي  عالقه
 ي و اداره فهرست به طـور اساسـ        ي، نگهدار ين طراح ي نو يبا استفاده از فناور   . رسيد مينظر  
ه و نگهـداري    يـ تـر از فهرسـتبرگه ته       آسـان  يوتري کـامپ  ياگر چـه نظامهـا    . ر کرده است  ييتغ
شود، ولي امروزه طراحي فهرست از نگهداري آن جدا شده است و بنابراين نقـش اداره                 مي

نويسان  ستمها، برنامهيكتابداران بود اكنون بين فروشندگان سبر عهده  آن كه در گذشته فقط
 .و كتابداران تقسيم شده است

ي كتـاب شـناختي و كاركردهـاي        هـا   ، آگاهي طراحـان از داده     هاي سيستم هامحدوديت
نقـش  ...ي كامپيوتري و  ها و مالحظات اقتصادي از قبيل حافظه و فضاي ديسك         هاسنتي فهرست 

 از آن بـود   يي كتابخانه كه فهرستها نيز بخش     ها و اداره سيستم   را در طراحي، نگهداري    ميمه
 اي  انـه ي را ي فهرستها يد و کاربرد آن در طراح     ي جد يهاير در فناو  يتحوالت اخ . كند ميايفا  

ي ها از طريق اينترنت قابل دسترس باشـد و سيـستم          هات که بسياري از فهرست    سموجب شده ا  
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 ١٢٧/ مالحظاتي پيرامون جستجو در فهرستهاي پيوسته       
) Web- Based  Interface( بـر وب  ي مبتنـ  ارائه شود کـه بـا رابـط گرافيكـي    اي كتابخانه
ي هـا ، پايگاه ها منـابع اطالعـاتي شـامل فهرسـت        هـا   ي كتابخانـه  هاوب سايت .  شده است  يطراح

اسـتاندارد  . كننـد  مـي را سازماندهي   ... اطالعاتي، راهنماي خدمات كتابخانه، منابع اينترنت و      
دارد سبب شده اسـت كـه   اين فقدان استان.  وجود ندارد  هاخاصي براي طراحي اين وب سايت     

  طراحي و نگهداري وب سايت خود را بر اساس نيازهاي كتابخانه و كاربران             اي  هر كتابخانه 
 بسيار خـوب و بـا كيفيـت بـاال طراحـي شـده و داراي                 هابسياري از اين سايت   . خود تهيه كند  

ي هاي كتابخانـه و كتابـداران بخـش       اهفروشندگان سيـستم  . اطالعات سازماندهي شده هستند   
اسـتانداردهاي  .  دارنـد  هاتري در نگهداري و طراحي ايـن سيـستم         نقش فعال  ميخدمات عمو 

ــت   ــراي طراحــي و نگهــداري فهرس ــدي ب ــري اســت كــه توســط    در حــال شــكلهاجدي گي
 در  OCLCي پيشرفته نظير    هاي جهاني و فروشندگان سيستم    هاي ملي و يا سازمان    ها  كتابخانه

 )SGML )SGML Document type Definitionبراي مثال تعريف نوع سند.حال تدوين است
 استاندارد ابر داده دوبلين كور كه توسـط          و براي ركوردهاي مارك توسط كتابخانه کنگره     

OCLC          ي اينترنتي  ها و سايت  ها فايل ي ايجاد شد به فلسفه فهرست نويسي و كنترل و سازمانده
ست كتابخانه بـا مـشاركت      دهد كه اداره فهر    ميگونه استانداردها نشان     تدوين اين . پرداخت

ي کتابشناختي و كتابـداران ميـسر اسـت و كتابـداران بايـد از               ها، بنگاه هامفروشندگان سيست 
 اطالعات در عصر جديـد اسـتفاده        ي و نگهدار  يابي و تخصص صد ساله خود در باز       هامهارت
 . كنند

 ويژگيهاي جستجو در اوپك
ي كتابـشناختي كوتـاه از       ركوردهـا  ياوپك يك نظام بازيابي اطالعات است که حاو       

 كـاربران   .باشـد    مـي  كه در كتابخانـه موجـود اسـت       ... ، منابع سمعي بصري و    ها  كتابها، مجله 
گر تفـاوت  يکـد يمنديهاي موضوعي و سـطح سـواد اطالعـاتي بـا           از نظر، سن، عالقه    هااوپك
ا ي از كـاربران ر    تـر   بنابراين اوپک بايد طوري طراحي شود كه بتواند طيف گـسترده          . دارند

 كاربران با دانش و مهارت اندک در استفاده از كامپيوتر تـا كتابـداران و                يعنيپوشش دهد،   
 هـا چـون اوپك  .  از آن استفاده کننـد     ييها جستجوي بااليي دارند به راحت     يز كساني كه توانا   ين
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 ٤شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٢٨

 HTML اغلـب داراي فرمهـاي       هـا اكنون از طريق وب قابل دسترسي هستند رابط كـاربر آن          
كـاربر نـوع جـستجوي خـود و فيلـد جـستجو را بـا                . ط كـاربر پـر شـود      است كه بايـد توسـ     

) check box(يا جعبه انتخـاب  )input box( اطالعات به جعبه ورود اطالعات كردن وارد
 .كند ميمشخص ) Radio button(و يا دكمه راديويي 

 :ي اوپك دو نوع استها جستجو
 اين جستجو بـراي وقتـي   ،...لف، عنوان وؤجستجو بر اساس فيلد مشخص نظير م ) الف
 .خواهد به يك مدرك مشخص دسترسي پيدا كند مناسب است ميكه كاربر 
خواهد در يـك حـوزه موضـوعي منـابع           ميجستجوي موضوعي، وقتي كه كاربر      ) ب

 .مختلف پيدا كند
 :ي زير الزم استهابراي انجام يك جستجوي موضوعي موفق دانش

ناختي كــه بتوانــد بــراي جــستجوي دانــش و آگــاهي در مــورد ركوردهــاي كتابــشـــ 
 .موضوعي و ويژگيهاي آن مورد استفاده قرار گيرد

 و ســرعنوانهاي موضــوعي كــه هــا نامــه دانــش و آگــاهي دربــاره ســاختار اصــطالحـــ 
 .شود ميي موضوعي از ميان آنها انتخاب ها توصيفگر

 .ژي جستجو، ايجاد و به كارگيري آندانش و آگاهي الزم در مورد استراتـ 
 . آنيريگستم اوپک و روش به کاري سي جستجويهاييشناخت تواناـ 
  مورد جستجويدانش در باره حوزه موضوعـ 
 .ي منطقيک فرمول جستجوي به ياز اطالعاتي ترجمه نيدانش چگونگـ 

 :ن قرار استي در اوپکها از اي موضوعي از مشکالت کاربران در جستجويبرخ
 يفگرهاي خود بـا توصـ     ي مورد جستجو  يها  واژهن  يتوانند ب  مي يکاربران به دشوار  . ١

 .وند برقرار کننديوسته پيموجود در فهرست پ
ان کنـد بـا   يـ  بتر ا عامي تر  که بتواند موضوع آنها را خاص ييها   واژه ييآنها در شناسا  . ٢

 .مشکل مواجه هستند
 . کنگرهي موضوعي و سرعنوانهاها نامه  از ساختار اصطالحيعدم آگاه. ٣
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 ١٢٩/ مالحظاتي پيرامون جستجو در فهرستهاي پيوسته       
دانند كه وقتي نتايج جستجو بسيار انـدك و يـا صـفر اسـت چگونـه دامنـه                    مي ن هاآن.٤

 .جستجو را گسترش دهند
دانند كه وقتي نتايج جـستجو بـسيار زيـاد اسـت دامنـه جـستجو را چگونـه                    مي ن هاآن.٥

 .نديخاص نما
ســـازي   اســـتفاده از عملگرهـــاي بـــولي و جـــستجوي ريـــشه و كوتـــاهيچگـــونگ.٦

)truncation (  را به يك فيلد خـاص  اي  جستجوي كليد واژهكردن حدودو نيز چگونگي م 
 .دانند و نيز از توانمنديهاي سيستم اوپك اطالع ندارند مين

 بـه  هـا  کـه اشـتباهات تـايپي بيـشترين خطـا در اوپك            يمشكالت نگارشي دارند به طور    
  .)poo&Khoo,٢٠٠٣(شمار آمده است
و در كنــار آن ) interface(ي جديــد در زمينــه تكنولــوژي رابــط كــاربر هابــا پيــشرفت

، )Dynamic HTML( پويـا  HTMLپيشرفت اينترنت و تكنولوژيهاي مبتني بر وب از قبيل 
انواع جديد رابط گرافيكي كاربر ايجاد شده است كه شامل تصاوير سه بعـدي و دوبعـدي،                 

و قابليـت كنتـرل و   ) Virtual Reality(، واقعيت مجازي )animation(تصاوير متحرك 
 را در صفحه مونيتور كنتـرل       ءدهد اشيا  مي به كاربر اجازه     هااين قابليت . ستقيم است پردازش م 

ي جستجو و مـدارك را مـشخص        ها  كند ارتباط بين واژه    مياين فنون به كاربر كمك      . كند
 همچنـين، اسـتراتژيهاي جـستجو را        .كنـد ) browse(كند و بتواند پايگـاه اوپـك را مـرور           

رابـط گرافيكـي شـيءگرا    ) ١٩٩١ , Lee( لـي  .نمايـد نترل درك كرده و نتايج جستجو را ك
 دوبعدي و سه بعدي از قبيل برگـه         يكند كه از اشيا    ميهمراه با تصاوير متحرك را پيشنهاد       

) ١٩٩٩, Chung (چانـگ . تـوان اسـتفاده كـرد    مـي ي كتاب و نوارهاي كاست ها دان، قفسه
او نمونـه آزمايـشي از      .  داد استفاده از واقعيت مجازي را در محـيط گرافيكـي اوپـك نـشان             

 نشان داد، بـه طـوري كـه از نمادهـاي     Book houseفهرست پيوسته منابع داستاني را با نام 
ي هادر اين خانه اتاق   . شبيه خانه براي محيط جستجو استفاده شده بود       ) metaphor(مجازي  

االن كودكـان، بزرگـس   (ي مختلفـي از كـاربران       هاهمختلفي وجود داشت و در هر خانه گرو       
 وجـود داشـت کـه    ييايدر هـر خانـه اشـ   . داد ميي گوناگون جستجو را نشان    ها  و شيوه ...) و
بـا كمـك تـصاوير    . گرفـت  مي مختلف جستجو مورد استفاده قرار     يها   جنبه دادن   نشان يبرا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ٤شماره ٨رساني ـ جلد  كتابداري و اطالع / ١٣٠

 مـورد  بندي رده نظام دادن شد و آيكونهايي براي نشان ميي جستجو پيشنهاد   هامتحرك روش 
ي جغرافيـايي و سـاعت بـراي        هـا  مكان دادن   كره جغرافيـايي بـراي نـشان       .استفاده قرارگرفت 

ي هيجاني كه از خواندن كتاب ايجـاد        ها   تجربه دادن  يي براي نشان  ها زمان و ماسك   دادن  نشان
ركوردهـاي بازيـابي شـده بـه شـكل قفـسه كتـاب و               . گرفت ميشود، مورد استفاده قرار      مي

 .شد ميش داده ركورد مورد نظر با نماد يك كتاب باز نماي
ي مختلف نمايش شبكه معنايي را در صفحه نمـايش بررسـي   هاروش) ٢٠٠١ , Lin(لين

بـه عنـوان مثـال، بـا     .  از پيونـدهاي مختلـف  اي همراه با شـبكه  كند، نمايش سلسله مراتبي مي
انتخاب يك سر عنوان موضوعي در خواست جستجو به طور اتوماتيـك بـه سيـستم اوپـك                  

 . شود مي مرتبط بازيابي ارسال شده و ركوردهاي
 فهرسـت منـدرجات كتـاب و نيـز          كـردن   توان بـا اضـافه     ميركوردهاي فهرست را نيز     

 .غني ساخت.. .ي آخر كتاب وها ي موجود در نمايهها افزودن كليد واژه
جديد و مرورگرهاي وب بسياري از تغييرات و تحـوالت بـدون            با پيشرفت فناوريهاي  

 تغييرات به راحتي با طراحـي صـفحات وب          . قابل اجرا است   اهتغيير اساسي در ساختار اوپك    
بـه عنـوان مثـال    .  اسـت  شـدن   گيرند قابل پياده   ميكه به عنوان رابط كاربر مورد استفاده قرار         

HTML پويا )Dynamic HTML(جاوا اسكريپت ، )JavaScript (ي جاوا ها و ريزبرنامه
)Java applets(توانـد   مـي ) شـود  ميگيرنده اجرا  ويس که روي كامپيوتر سراي  ريز برنامه

در رابط گرافيكي كاربر به منظور ايجـاد ويژگيهـاي کنترلـي و كمـك بيـشتر بـه كـاربر در                    
يي كه نياز به دسترسي به يك رابط دانش مدار          ها  توسعه. محيط گرافيكي اوپك ايجاد شود    

 ١1)Middleware(تواند از طريق يك برنامه ميـان افـزاري           ميبا قدرت پردازش باال دارد،      
ي هوشمند ديگر كه بين كامپيوتر كاربر و سرور اوپـك  هانظير ابرموتورهاي جستجو يا نظام   

          ي جــاواهــا تواننــد ماننــد برنامــه مــي افزارهــا ايــن ميــان. پــذير شــود گيرنــد، امكــان مــيقــرار 
)Java servelet (عمـل كننـد كـه از پروتكـل     ) شـود  مـي دهنده اجـرا   كه بر روي سرويس
 براي ارتباط با سرور اوپك استفاده       HTTP و يا پروتكل اينترنت      Z٣٩,٥٠ازيابي اطالعات   ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كند  را ترجمه ميها كه اطالعات بين آنافزار نرمل بين دو يا چند ي حاافزار نرم .١
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 ١٣١/ مالحظاتي پيرامون جستجو در فهرستهاي پيوسته       
ي اوپـك  هاراه حل به كارگيري جاوا اپلت و جاوا سـرولت در بـسياري از سيـستم            . كنند مي

 . پياده شده است

 ور وب سايتها در فهرستهاي پيوستهچالش حض

 اي هـن شـيوه دسترسـي يـك مرحلـ    كـرد   تمايـل بـه فـراهم   هـا   مسئله مطرح در كتابخانه   
)One-stop-shopping (               براي كـاربران، از طريـق دسترسـي موضـوعي بـه اطالعـات در

به داليل زيـادي از جملـه مـوارد         . ي مختلف از طريق فهرست كتابخانه است      ها و قالب  هالشك
 :كنند ميرايگان را به فهرست خود اضافه ) URLs(ي اينترنتي ها آدرسها ذيل كتابخانه
ــابع الكترونيكــي  عال ــه اســتفاده از من ــه كــاربران ب ــه  ، ق ــابع فقــط ب شــكل برخــي از من

 كـردن    نياز بـه فـراهم     ،ها  با توجه به كاهش بودجه كتابخانه      .الكترونيكي قابل دسترس هستند   
به همـين داليـل آدرس بـسياري از منـابع اينترنتـي             . يابد ميمنابع رايگان و كم هزينه اهميت       

.. . واهـ  و انجمنهاي سازمانها، وب سايتها يكي رايگان، آدرس روزنامه   ي الكترون ها  نظير مجله 
 .شود ميبه فهرست كتابخانه اضافه 

آوري و سازماندهي اين گونـه منـابع بـا آن            يي كه كتابداران در فراهم    ها يكي از چالش  
ايـن امـر چنـد علـت     . مواجه هستند اين است كه آدرس منابع اينترنتي هميـشه معتبـر نيـستند        

 :دارد
وب سـايت بـه سـرور      و يـا     نظر کند  ممكن است تهيه کننده سايت از انتشار آن صرف        

 .جديدي منتقل شود
 دريافـت كـه   هاسايت در يك بررسي چهار ساله بر روي وب) ٢٠٠٢ , Kohler (كوهلر 

ي هـا وي همچنـين نـشان داد كـه تفاوت        . نيمه عمر يك صفحه وب در حدود دو سـال اسـت           
ــسب   ــداري نـ ــاداري در پايـ ــوزه  معنـ ــه داراي حـ ــفحات وب كـ ــا ي صـ ــاال  هـ ــطح بـ   ي سـ

)Top-level domain (    كـــارول آن. هـــستند بـــا نـــوع كاركردشـــان وجـــود دارد 
)Carol Anne , ي يـك مجلـه   هـا  ي اينترنتـي كـه در مقالـه   هانـشان داد كـه آدرسـ   ) ٢٠٠٠

 .كدام قابل دسترس نبودند دانشگاهي به آن استناد شده بود در پايان يك دوره سه ساله هيچ
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ي هاي پيوسته در هنگام جـستجوي آدرسـ     هابا توجه به داليل ذكر شده كاربران فهرست       
 :شوند مياينترنتي به طور مرتب با پيغامهاي خطايي نظير موارد زير مواجه 

  ٤٠٤ Not found(including) (٤٠٤خطاي (صفحه پيدا نشد . ١
   Failed DNS Lookup  ناموفق بود) DNS(جستجوي سرور. ٢
 Unable to locate host  ر به جايابي کامپيوتر ميزبان نيستقاد. ٣
  Network connection refusedاتصال به شبكه برقرار نيست  .٤
 .Moved تغيير آدرس داده .٥

ي اينترنتـي نگهـداري و روزآمدسـازي        هابا توجه به ميزان خطاها در جستجوي آدرسـ        
ي فني نياز به نيروي كار بيـشتري در         هايبانيشود اين كار عالوه بر پشت      مي بسيار دشوار    هااوپك

كردن منابع الكترونيكي رايگان بـه       با درنظر گرفتن هزينه سودمندي، اضافه     .  دارد ها  كتابخانه
ي پايـدار  ها مـسئله آدرسـ  ٩٠ نيـز در اواسـط دهـه    OCLC.  نياز به بررسي بيشتر دارد هااوپك

)Persistent URLs (ي اينترنتي نظيـر منـابع   ها آدرسرا مطرح كرد و پيشنهاد كرد كه فقط
 .دولتي و دانشگاهي كه از پايداري بيشتري برخوردار هستند به فهرست كتابخانه اضافه شود
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