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WorldCat اس تشرگرزیي ػثکَ جِاى اس هذرْا ّ
خذهاخ کراتخاًَ اطد .کراتخاًَ  WorldCatاس تَ
دطرزطی تَ هٌاتغ خْد را تز رّی ّب طاید ،کَ
در آى تظیاری اس هزدم ػزّع تَ جظرجْ تزای
اطالػاخ اخرـاؽ یافرَ اطد .

WorldCat.org ػوا اجاسٍ هی دُذ هجوْػَ ای
اس کراتخاًَ ُای جظرجْ در جاهؼَ ّ ُشاراى ًفز
دیگز در طزاطز جِاى اطد WorldCat .اس رػذ
هی کٌذ ُز رّس تَ لطف ذالع کراتذاراى ّ
هرخــاى اطالػاخ اطد.



orgػوا اجاسٍ هی دُذ:
• جظرجْ تظیاری اس کراتخاًَ ُا در یک تار تزای یک هْرد ّ
طپض آى را تیاتیذ در یک کراتخاًَ در ایي ًشدیکی
• یافري کراب ،هْطیمی ّ فیلن تزای تزرطی اس
• هؼاُذٍ هماالخ پژُّؼی ّ آیرن ُای دیجیرال (هاًٌذ
کراتِای ػٌیذًی) اطد کَ هی ذْاًذ تَ طْر هظرمین
هؼاُذٍ ػذٍ ّ یا دریافد ػذٍ
• لیٌک تَ "را ،اس یک کراتذار" ّ طایز خذهاخ در کراتخاًَ
ػوا
• ارطال ًظز خْد را اس یک هْرد ّ ،یا کوک اطالػاخ ّالؼی
در هْرد آى

ػوا هی ذْاًیذ تزای کراب هذثْب  ،طی دی ُای
هْطیمی ُا ّ فیلن ُا ُوَ اس الالم فیشیکی ػوا تَ
گزفري اس کراتخاًَ ُا اطرفادٍ هی ػْد را جظرجْ
کٌیذ .ػوا ُوچٌیي هی ذْاًیذ تظیاری اس اًْاع جذیذ
هذرْای دیجیرالی ،اس جولَ کراب ُای ؿْذی داًلْد
کؼف کٌیذُ .وچٌیي ػوا هی ذْاًیذ ًمل لْل ُای
همالَ را تا لیٌک تَ هري کاهل خْد را پیذا کٌیذ  .هْاد
ذذمیماذی  ،اس جولَ اطٌاد ّ ػکض ُا اس اُوید هذلی
ّ یا ذاریخی ً ّ .ظخَ ُای دیجیرال اس هْارد ًادر کَ در
دطرزص ػوْم ًیظد .اس آًجا کَ کراتخاًَ  WorldCatاس
در دٍ ُا کؼْر جِاى در خذهد جْاهغ هخرلف  ،هٌاتغ
در تظیاری اس ستاى ُا در دطرزص ُظرٌذ.

WorldCatللة ُوکاری  OCLCاطد.ایي خذهد
طوثل ایذٍ آلی اس ُوکاری تیي کراتخاًَ ُاطد کَ
دطرزطی تَ هجوْػَ ای هجاسی را فزاُن هی آّرد کَ
ُیچ کراتخاًَ ای تَ ذٌِایی لادر تَ داػري چٌیي
هجوْػَ ای در خْد ًیظد.ایي خذهد کَ در طال
 ۱۹۷۱تَ جوغ خذهاخ ّOCLCارد ػذ ۵۴ ،کراتخاًَ
داًؼگاُی ّ داًؼکذٍ ای را در «اُّایْ» تَ ُن پیًْذ
هی داد .در دال داضز ،ایي هجوْػَ درتزگیزًذج
فِزطرِای ادغام ػذج کراتخاًَ ُا در طزاطز جِاى
اطد ّ در ّالغ تشرگرزیي ّ غٌی ذزیي پایگاٍ اطالػاخ
کراتؼٌاخری تَ دظاب هی آیذ.

لْگْی جذیذ  WorldCatـ کَ تَ ػٌْاى طزح دّ رًگ
سهیٌَ «اذفاق» اطرفادٍ ػذٍ اطد ـ ًوادی اطد اس
هؼارکد جِاًگظرز کراتخاًَ ُا .پٌج تاسّی لْگْ ،تیاًگز
چیشُای تظیاری ُظرٌذ :پٌج لارٍ ،پٌج دض (تْیایی،
چؼایی ،تیٌایی ،ػٌْایی ّ ،الهظَ) ،پٌج دْسٍ اؿلی
خذهاخ(  OCLCفِزطرٌْیظی ،هذیزید هجوْػَ،
دیجیرال طاسی ّ دفاظد هْاد کراتخاًَ ای ،هزجغّ ،
اػرزاک هٌاتغ) هیاى طایز کراتخاًَ ُاطد .تاالخزٍ ایي
لْگًْ ،وایاًگز دارایی هٌذـزتَ فزدی اطد کَ تَ
آًِایی ذؼلك دارد کَ تَ طاخد ایي هجوْػَ اداهَ هی
دٌُذ.

WorldCatتیغ اس  ۴۹هیلیْى رکْرد کراتؼٌاخری را
در خْد جای دادٍ اطد کَ ُز رکْرد ئزتزگیزًذج
ذْؿیف فیشیکی هذرک ّ اطالػاذی اس هذرْای آى هی
تاػذُ .وچٌیي  OCLCهذرْای ارسیاتاًَ ای ًظیز
فِزطد هٌذرجاخ ،جلذ اثز ،خالؿَ کراتِاّ ،
یادداػرِایی در خـْؽ ًْیظٌذگاى تَ هْارد یاد
ػذٍ هی افشایذ.

WorldCatکراتذاراى ،داًؼوٌذاى ،داًؼجْیاى ،هذمماى،
ّ هرماضیاى اطالػاخ را تَ هجوْػح ثثد ػذٍ ۴۰۰۰
طالَ ای اس هٌاتغ اطالػاخ ـ اس لْدِای گلی ذا کراتِای
الکرزًّیکی ّ اس اطاػاخ ضثظ ػذٍ رّی هْم ذاُ ۳ MPا
ـ هرـل هی ًوایذ .تَ هذض ذؼییي هٌثغ دلخْاٍ،
لیظری اس کراتخاًَ ُای ػضْ دارًذج هْاد درخْاطری
در  WorldCatضویوَ ػذٍ اًذ کَ جْیٌذٍ اطالػاخ را تَ
هذل ًگِذاری هٌثغ رٌُوْى هی کٌٌذ .تٌاتزایي اگز
فزدی در جظرجْی هٌثؼی تاػذ ،اهکاى دطرزطی تَ
آى اس طزیك  WorldCatهِیا ػذٍ اطد.

 آمارهای WorldCat
 ایي خذهد تیي جْالی  ّ ۲۰۰۱جْى  ۲۰۰۲تَ ۲/۷
هیلیْى رکْرد رػذیافرَ اطد .کراتخاًَ ُا تزای
فِزطرٌْیظی ّ ذٌظین هْجْدی خْد ۴/۴۹ ،هیلیْى
هْرد اس هْجْدی ایي پایگاٍ را هْرد اطرفادٍ لزار دادٍ
ّ  ۹/۸هیلیْى هْرد اهاًد تیي کراتخاًَ ای ذزذیة دادٍ
اًذ ُ.وچٌیي کارکٌاى ّ کارتزاى کراتخاًَ ُا تزای
پژُّغ ،هزجغ ّ ،جایاتی هْاد ۶/۳۵ ،هیلیْى جظرجْ
در  WorldCatرا اس طزیك اهکاى  FirstSearchتَ اًجام
رطاًذٍ اًذ.

ارزیابیWorldCat
اػضای  ّ OCLCهؤطظَ ُای ُوکار اس طزیك
خذهاذی تَ  WorldCatدطرزطی پیذا هی کٌٌذ کَ
در سهاى ّ هٌاتغ آًِا ؿزفَ جْیی ایجاد هی کٌذ.

ارزشهای افسوده کیفی
OCLCدر سهیٌَ ادارج  WorldCatتا جذید خاؿی ػول هی کٌذ .تیغ اس
 ۴۳۵۵۹کراتخاًَ در طزاطز جِاى تَ کیفید رکْردُای هْجْد در ایي پایگاٍ
هرکی ُظرٌذ ،اس ایٌزّ ً OCLCیاس طاسهاًی هرماضیاى ّ اطرفادٍ کٌٌذگاى
خذهاخ خْد را درًظزگزفرَ ّ در رّسآهذطاسی آًِا دلد ّیژٍ ای دارد .خْاٍ
اطالػاخ ایي پایگاٍ تزای ًیاسُای هزجغ اطرفادٍ ػًْذ ،اػرزاک هٌاتغ ،یا
فِزطرٌْیظی؛ ذؼِذ  OCLCدر ارائَ خذهاخ کیفی ذز ،دطرزطی طزیؼرزّ ،
رکْردُای کراتؼٌاخری دلیمرز تَ لْخ خْد تالی اطد.ایي طاسهاى ،کیفید
را اس طزیك هطاتمد دادى تا اطراًذاردُای تیي الوللی ّ ُذاید تزًاهَ ُای
کٌرزل کیفید ایجاد ّ ذضویي هی ًوایذ .تزًاهَ ُای کٌرزل کیفید در OCLC
ّ هؤطظَ ُای ػضْ ،رکْردُای WorldCatرا اس طزیك دذف هْارد ذکزاری
ّ اؿالح اػرثاُاخ تِثْد هی تخؼٌذُ .وچٌیي ،تزًاهَ ُای تِیٌَ طاسی
تخغ کٌرزل کیفید ّ ، OCLCتزًاهَ دذف خْدکار ذکزاریِا ّ ػفاف طاسی
رکْردُا ،کیفید تاالیی را ذضویي هی ًوایٌذ.

فهرست نىیسی
فِزطرٌْیظی هؼرزک تا  OCLCتَ ؿْرخ هٌذـزتَ فزدی،
طزهایَ گذاری تلٌذهذخ ارسػوٌذی در آیٌذٍ کراتخاًَ ُا تَ ػوار
هی رّد سیزاWorldCat:
ـ درتزگیزًذج تیغ اس  ۴۹هیلیْى رکْرد فِزطرْیظی اطد کَ
ذْطظ کراتخاًَ ُای طزاطز جِاى ایجاد ػذٍ اًذ ،الثرَ تا ایي
ذْضیخ کَ در ُز  ۱۲ثاًیَ یک رکْرد تَ ایي هجوْػَ افشّدٍ هی
ػْد.
ـ داًغ ثثد ػذٍ ای را تا  ۴۰۰ستاى سًذٍ دًیا را تا گظرزٍ ای تالغ
تز  ۴۰۰۰طال در خْد جای دادٍ اطد.
ـ ّ تاالخزٍ درتزگیزًذج  ۸۸۷۳۳۴۹۸۹فِزطد جایاتی اطد.
ـ پزهزاجؼَ ذزیي پایگاٍ اطالػاخ در دْسٍ آهْسع ػالی تَ ػوار
هی رّد

مروری بر گسترشWorldCat
در دذ یک  WorldCatتَ گظرزع  OCLCاطرزاذژی طَ طالح
هٌثغ اطالػاخ ػثکَ ػذٍ در ططخ جِاى تزای ذأهیي
دطرزطی ػوْهی تَ هذرْا ّ ذخـؾ کراتخاًَ ُا ،هْسٍ ُا،
ّ طایز هزاکش ّاطپاری اطالػاخ ػلوی ،ادتی ّ ،آهْسػی
تز افشایغ "ػوذذا WorldCatجِاى اخرـاؽ دارد.ذا تَ دال،
دطرزطی کارتزاى تَ اطالػاخ کراتؼٌاخری ّ هْجْدی
کراتخاًَ ُا ذوزکش داػرَ اطد .در دالی کَ اطرفادج کارتزاى
هزذثا" در دال افشایغ اطد ،ایي پایگاٍ ًِ WorldCatایی اس
اطالػاخ کراتؼٌاخری ُوچٌاى تَ ػٌْاى اتشاری در اخریار
کراتذاراى اطد ذا تزای هذیزید هجوْػَ ُا ّ اػرزاک هٌاتغ
خْد اس آى تِزٍ جْیٌذ

