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 موضوع : پایگاههای اطالعاتی

 مفاهیم

Dataانگلیسی

Data نیز شکل جمع واژه التینی«Datum »ها مواد خامی هستند که توان گفت دادهباشد و میبه معنی حقیقتی که استنباطی بر آن مبتنی است، می
 به شبیه هادهدا بدون کامپیوتر سیستم. باشدمی اتومبیل و گاز یا  ها و کامپیوتر همانند رابطه بین بنزینشود. رابطه بین دادهاز آنها اطالعات ساخته می

 دست به اطالعاتی نیز هاداده بدون نیست، حرکت به قادر گاز یا بنزین بدون اتومبیل که همانگونه. ندارد گاز یا بنزین خود مخزن در که است مبیلی اتو
 .آیدنمی

 آید،می دست به آموزش و مشاهده خواندن، طریق از که دانشی معنی به « Information»معادل واژه انگلیسی « اطالعات»واژه  دیگراز سوی 
 این به. شود تولید مفهوم با شکلی تا شوندمی داده پردازش و گردندمی آوری جمع که هستند هاییداده اطالعات گفت توانمی حقیقت در. باشدمی

 کنند تا اطالعات مفیدی تولید نمایند.های گوناگون پردازش میها را به روشهای مرتبط با آنها، دادهو سایر ماشین کامپیوترها منظور

 

 های اطالعاتیتعاریفی از پایگاه 

ماشین که برای یك کاربرد واحد های قابل خواندن با گاه اطالعاتی آمده است: واحدی از سوابق و بایگانیپای تعریف در کتابداری، اصطالحنامة در -1
 رودتعبیه نشده، بلکه به منزلة یك مجموعة متجانس برای مقاصد مختلف بکار می

  
 0ها هم اطالق می گردد که هدف آن حفظ اطالعات و اشاعه آن در مواقع لزوم استپایگاه اطالعاتی به سیستم نگهداری مجموعه ای از داده -2

 شودکه فرد با سازمان برای گردش امور جاری خود به آن نیازمند است.چیزی گفته میاطالعات مورد اشاره، به آن 

 

 تفاوت پایگاه اطالعاتی با بانك اطالعاتی

رسانی این دو با توجه به تعاریف در عمل و معنی تفاوت چندانی میان بانك اطالعاتی و پایگاه اطالعاتی وجود ندارد. در متون مختلف کتابداری و اطالع
روند. شاید با توضیحی بتوان این دو اصطالح را از هم تفکیك کرد و چنین گفت که، بانك طالح به صورت مترادف و به جای یکدیگر به کار میاص

وند شای ذخیره، نگهداری و بازیابی میها مجزا در پروندهاطالعاتی عبارت است از مجموعة اطالعات، در یك یا چند موضوع خاص که هر یك از مجموعه
های مجزا از هم )بانکهای افزاری بین مجموعه فایلها، هیچ ارتباطی وجود ندارد. حال اگر با استفاده از برنامة نرمو بین این مجموعة اطالعات، فایل

ها( استفاده کنند، آن ها )فایلعهکنندگان نهایی بتوانند به آسانی از اطالعات تمام این مجمواطالعاتی( ارتباط برقرار شود به صورتی که کاربران و استفاده
  نامند.را پایگاه اطالعاتی می

 
  

خبرنامه بیمارستان 

خیریه زنان و 

 زایمان عسلی 

 2سال سوم شماره 

 1399 سه ماهه دوم



 های اطالعاتیمحاسن پایگاه
 اطالعات به جامع و دقیق سریع، دستیابی        ·
 اطالعات از زیادی بسیار حجم نگهداری        ·
 هاداده و اطالعات ویرایش و اصالح سهولت        ·
 متناقص و تکراری اطالعات ورود از جلوگیری        ·
 آسان آوری بروز        ·
 جستجو در سهولت        ·
 متناقص و تکراری اطالعات ورود از جلوگیری        ·
 هاداده گذاردن اشتراك به        ·
 اطالع رسانی از به روز رسانی)ارسال خبر نامه(        ·

 
 
  

 های اطالعاتیهای پایگاهویژگی
 داده:از نظر 

 متن تمام صورت به اطالعات ارائه        ·

 (pdf، word)رایج هایفرمت در اطالعات ارائه        ·
 هااز نظر امکانات و قابلیت

 کاربر توسط اصالح و ویرایش قابلیت        ·
 ذخیره قابلیت        ·
 جستجو قابلیت        ·
 مدیر توسط راهنمایی امکان        ·
 (پرینت)اطالعات از رونوشت تهیه امکان        ·
 هاپایگاه دیگر به پیوند        ·
  

 data های اطالعاتی بر حسبانواع پایگاه

( : فرد را برای به دست آوردن اطالعات بیشتر به منبع دیگر ارجاع می دهد و شامل جزئیات اصلی کتابشناختی است. )کتاب، Reference) مرجع -1
 سایر(.مقاله و 

 .نیست رجوع به نیاز مرجع برخالف و است مدرك یك از نیاز مورد اطالعات تمامی( :  sourc) منبع -2
  

 های اطالعاتیانواع پایگاه
 کتابشناختی جزئیات: -1

 کتاب -1-1
 مقاله ) کلید واژه، شماره رده بندی، چکیده( -1-2
 سایر -1-3

 .دهند می ارجاع...  و خاص موسسه یا و مشخص نشانی یا نام به را جستجوگر : ارجاعی – 2

 .دهد می نشان زمانی های سری با عددی ، جداول صورت به عددی: -3
 ترکیبی است که معموال اطالعات شرکت ها را ارائه می دهند. متنی : -عددی -4

 خاص موضوعی زمینه چند یا یك در منابع کامل متن حاوی ( : full text تمام متن ) -5

 ...و عکس ، تصاویر شامل ( : full imageتمام تصاویر ) -6

صوت( اطالعات بر روی محل های گوناگون رایانه ای ذخیره ،  تصویر، ، متن) مختلف های رسانه کمك با:  ( Multimediaای )چند رسانه -7
 :شامل. است بازیابی قابل و  پردازش

( کلمه)  آن مورد در بیشتر اطالعات به افزار نرم از استفاده با تواندمی شخص که اندشده برگزیده متن از کلماتی( :    Hypertextفرامتنی ) -7-1
 .کنندمی عمل  پل همچون و  هستند  رنگی و  ستهبرج  معموال و  کند  پیدا  دسترسی

 .نماید مشاهده و دسترسی...  و صدا گرافیك، تصویر،  به  متن  به  تنها  نه  که  دهدمی کاربر به اجازه( :  Hypermediaای )فرا رسانه -7-2



 .دهدمی ارائه را مواد مکانیکی – شیمیایی – فیزیکی خواص خواص مواد: - 8

  
 های اطالعاتیعناصر تشکیل دهنده پایگاه

 انسانی نیروی    -1
های کار بردی که امکان ورود اطالعات جدید حذف، ویرایش و بازیابی اطالعات را برنامهشامل سه دسته اند: نخست تحلیل گران سیستم و طراحان 

گیری  فراهم می سازد. دوم، کاربران نهایی که هدف نهایی عرضه اطالعات به آنها است. سوم، مدیریت پایگاه اطالعاتی و امور سیاست گذاری،تصمیم
 ، امنیت اطالعات و تفسیر نیازهای کار بران نهایی را به عهده دارند.هایی که می بایست ذخیره شوددر مورد کیفیت داده

 تجهیزات    -2
 تجهیزات در زمینه ذخیره، پردازش، و انتقال اطالعات.

 افزار نرم    -3
انتقال نیازهای کاربران به پایگاه ها و های ذخیره شده و کار بران سیستم است، اعمال مدیریت بر روی دادهنرم افزار پل ارتباطی است بین داده

 .گردد می میسر است، معروف DBMS  هااطالعاتی، از طریق نرم افزارهای اطالعاتی که به سیستم مدیریت داده
 هاداده    -4
 

های مختلف، که از موجودیتها در سیستم پایگاه اطالعاتی به عنوان سرمایه سیستم و واقعیتهائی دهند. دادهاطالعات مورد نظر پایگاه را تشکیل می
 بین کاربران مختلف به اشتراك گذارده می شود، محسوب می گردد.

  
 معیارهای انتخاب پایگاه اطالعاتی در سایت مك کونیل

 ـ نوع منابع:1
باشند اما برخی ت مجالت میهای اطالعاتی فقط شامل مقاالهای اطالعاتی باید طبق نیازهای اطالعاتی کتابخانه انتخاب شود. برخی از پایگاهپایگاه

ه پایگاه ک داشت توجه نیز مسأله این به باید اطالعاتی هایپایگاه انتخاب هنگام در همچنین. گیرندمی بر در نیز را.…اسناد دولتی، تصاویر و  دیگر کتابها،

 گذارد.اطالعات کتابشناسی را در اختیار کاربران میدهد یا فقط مورد نظر مقاالت را به صورت تمام متن در اختیار کاربران قرار می
 ـ پوشش زمانی پایگاه اطالعاتی:2

های دهند، اما اکثر پایگاهها فقط دورة خاصی را پوشش میدهند، بعضی از پایگاهرا پوشش نمی 1970های اطالعاتی معموالً قبل از دهة پایگاه
 کنند.صفحة پایگاه اطالعاتی مورد نظر ذکر میدهند در اولین اطالعاتی سالهایی را که پوشش می

 :مکانی پوشش  ـ3
المللی های اطالعاتی بینشوند اما دامنة پوشش مکانی برخی دیگر از پایگاههای اطالعاتی فقط امریکا و چند کشور اروپایی را شامل میبرخی از پایگاه

 است.
 :انتشار زبان  ـ4

های اطالعاتی، زبانی را المللی ترجمه شود، با این وجود بسیاری از پایگاهشود باید به زبان بینانگلیسی زبان تهیه میمطالبی که توسط کشورهای غیر 
 آورند.کنند و در جستجوها امکان انتخاب زبان خاصی را فراهم میکه مقاله به آن زبان نوشته شده را مشخص می

 :شده نمایه مجالت به دسترسی  ـ5 
استنادهای مورد نیاز  مجالت در جهان به صورت الکترونیکی و تمام متن در دسترس هستند بنابراین شاید فقط گاهی اوقات، %10ه کمتر از از آنجایی ک

عه به منابع مراج های اطالعاتی دیگر،را بتوان پیدا کرد. در مواردی که در پایگاه اطالعاتی مورد نظر مقاله مورد جستجو وجود نداشته باشد، بررسی پایگاه
توان از سیستم های میکرو فیلم و میکروفیش ضروری است. در نهایت اگر کتابخانه مقاله مورد نظر در هیچ شکلی یافت نشد میچاپی و استفاده از شکل

شود و کتابخانه درخواست می ود دارد،ای استفاده نمود. در این حالت مقاله مورد نظر از کتابخانه دیگری که مقاله درآنجا وجالکترونیکی امانت بین کتابخانه
های اطالعاتی تمام متن به تنهایی دهد. توجه به این نکته ضروری است که اگر چه جستجوی پایگاهمورد نظر مقاله مورد نیاز را در اختیار کاربران قرار می

 با مسألة  های اطالعاتییج را به دست آورد. فناوری انتشار پایگاهتوان بهترین نتاهای اطالعاتی میآسانتر است، اما با جستجو در انواع مختلف پایگاه
ها و داشتن استراتژی خرید مناسب باید مورد توجه قرار گیرد. در هر حال، ای است، پس در هنگام خرید دقت در ساختار پیچیدة این پایگاهو پیچیده اهمیت

 های استفاده کننده دارد. حال اگر با استفاده از برنامهادی با وضعیت اقتصادی کتابخانههای اطالعاتی موضوعی است که ارتباط زیدسترسی به پایگاه
ها ی مجزا از هم )بانکهای اطالعاتی( ارتباط برقرار شود به صورتی که کاربران و استفاده کنندگان نهایی بتوانند به آسانی از افزاری بین مجموعه فایلنرم

 نامندها ( استفاده کنند، آن را پایگاه اطالعاتی میفایلها )اطالعات تمام این مجموعه

 


