NASTINFO

مديريت اطالعات در دو شبكه علمي -اجتماعي:
سایتیوالیک و بیبسونومی

قاسم آزادی احمدآبادی | نصرت ریاحینیا

چكيده
هدف :بررسی شباهتها و تفاوتهای موجود در نحوه سازماندهی منابع در دو
وبگاه نشانهگذاری سایتیوالیک و بیبسونومی.
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و روش ارزيابانه شناسايی و مقايسه شد.
يافتهها :از نظر تنوع قالبهای خروجی ،گزينههای منايش ،و تعامل با برچسبها،
بیبسونومی عملكرد بهرتی نسبت به سایتیوالیک دارد و از نظر قابلیتهای
ارتباطی سایتیوالیک بهرت از بیبسونومی عمل میکند.
نتيجهگريی :برای مدیریت اطالعات کتابشناختی با خروجیهای متنوع منايش و
تعامل با برچسبها ،پاپگاه بیبسونومی و بهمنظور بهرهگیری از قابلیتهای ارتباطی
خوب ،سایتیوالیک توصیه میشود.
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كاربران ،در کنار فعالیتهای اصلی مرتبسازی ،سازماندهی ،جستجو ،و مدیریت
بوکماركها در اینترنت با کمک ابردادهها ميتوانند از نشانهگذاری اجتماعی برای
اشتراک نظرات فردی و همکاری با دیگر کاربران و گروهها برای سازماندهی محتوا
بهطور مشارکتی ،ارزیابی ،و فیلترینگ استفاده كنند .به اين ترتيب ،محتوای کیفی برای
کل جامعه فراهم میآيد (هوانگ ،یان ،و ونگ.)2011 ،3
برچسبزنی و نشانهگذاری اجتماعی یکی از چندین قابلیت وب 2است .ماهیت
چندوجهی وب اجتماعی و قابلیتهای نوين آن و روشهای مشارکتی و اجتماعی،
امکان خلق و اشتراک محتوا را فراهم ساخته است (هریس .)2006 ،4برچسبزنی
اجتماعی گاه به نشانهگذاری اجتماعی اشاره دارد که در منابع بهطور متفاوت مث ً
ال
بهعنوان کلیدواژهها یا برچسبها (بارسکای و پوردان ،)2006 ،5ردهبندی منابع با
استفاده از برچسبهای متنی ،و نيز ارزشهای اختیاری و ساختارنیافته (تونکین،6
 )2006تعریف شده است .این فعاليت عمومی از سال  2003آغاز شده است و از
همان زمان ،وبسایتهای شبکهسازی اجتماعی بخشی مهم از ماهیت تعاملی و
عمومی وب  2را تشکیل ميدهند .به این ترتیب ،مسئولیت ردهبندی منابع وب بهطور
انعطافپذیر در دستان کاربران است .تونکین ( )2006دستهبندیای دوبخشی وسيع
و محدود از نظامهای برچسبزنی اجتماعی ارائه كرده است" .وسیع" به اينمعنا كه
کاربران متفاوت ميتوانند منبعي واحد را برچسبگذاری کنند و "محدود" به این معنا
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که یک منبع توسط یک كاربر یا تعداد اندكي از کاربران برچسبگذاری شده است.
مترادفهای برچسبزنی اجتماعی ،عالوه بر نشانهگذاری اجتماعی ،عبارت است
از :برچسبزنی مشارکتی ،ردهبندی مردمی ،دستهبندی مردمی ،دستهبندی جمعی،
ردهبندی انسانی ،نمایهسازی جمعی ،و برچسبزنی خارج از متن.
سایتهای نشانهگذاری ،ابزارهای تحت وبی هستند که کاربران را قادر میسازند
منابع دلخواه را ذخيره ،حاشیهنویسی ،و ویرایش كنند و منابع وبی را بهاشتراک
بگذارند .خدمات نشانهگذاری ،کاربران را تشویق میکند که منابع دلخواه را با
برچسبها سازماندهی کنند .این سایتها امکان ذخیره ،سازماندهی ،مدیریت،
و بهاشتراکگذاری منابع منتخب کاربران از قبیل وبگاهها ،مقاالت علمی و منابع
پژوهشي ،تصویر ،فیلم ،موسیقی ،و ...را فراهم ميسازند (مزارعي.)1391 ،
سایتهای نشانهگذاری اجتماعی از سه عنصر اصلی کاربر ،منبع ،و برچسب
تشکیل شده است (فاروق 1و همکاران.)2007 ،
كاربر ميتواند شخصي حقيقي باشد که صرف ًا برای مدیریت ،بازیابی ،و
بهاشتراکگذاری منابع از این سایتها استفاده میكند یا گروهی از کاربران که بهطور
مشترک و تحت یک حساب کاربری واحد به ذخیرهسازی و برچسبگذاری منابع
میپردازند .سایتهاي نشانهگذاری براساس "کاربران" به سایتهای نشانهگذاری
عمومی مانند Flicker, Library Thing, Delicious؛ و سایتهای نشانهگذاری برای کاربران
خاص مثل بیبسونومی 2تقسيم ميشوند.
منبع یا اطالعات ،هر نوع دادهای است كه با هر قالب یا ساختار زبانی و موضوعی
در وب منتشر ميشود؛ نظیر صفحههای وب ،تصویر ،فايلهای صوتی و ویدئویی،
فايلهای گرافیکی ،مقالههای علمی ،کتاب ،اسناد الکترونیکی ،اطالعات کتابشناختی
مقالهها ،صفحههای وبالگها و وبگاهها ،یا حتی مدخلهایی از دانشنامهها و
فرهنگهای لغت (نوروزی ،منصوری ،و حسینی .)1386 ،سایتهای نشانهگذاری
اجتماعی از لحاظ نوع منابع اطالعاتی به سایتهای نشانهگذاری اجتماعی عمومی و
اختصاصی تقسيم ميشوند .سایتهای نشانهگذاری اجتماعی عمومی بر منبعی خاص
تأکید ندارند و هر نوع صفحه وب ميتواند در آن وارد و برچسبگذاری شود؛ مثل
3
 Deliciousیا  ،Diggو سایتهای نشانهگذاری اجتماعی اختصاصی مانند سایتیوالیک
براي اطالعات کتابشناختی مقاالت علمی و  Flickerبراي تصاویر.
برچسب ،عنصر اصلی و مهم سایتهای نشانهگذاری اجتماعی و برچسبگذاری
وجه تمایز اصلی این سایتها با دیگر ابزارهای وب ( 2مانند وبالگها و شبکههای

1. Farooq
2. BibSonomy
3. CiteULike
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اجتماعی) است .برچسبها زمینه ارتباط فکری کاربر با منابع یا سایر کاربران را فراهم
میآورند و بهنوعی رابط میان کاربران و منابع محسوب ميشوند (نوروزی ،منصوری،
و حسینی .)1386 ،وظیفه پیشنهاد برچسب اجتماعی ،بهطور خودکار برچسبهایی
را به کاربر پیشنهاد میدهد زمانی که او میخواهد یک منبع را توصیف کند .پیشنهاد
برچسب گروهی بهعنوان جزء حیاتی برای نظامهای برچسبزنی اجتماعی ،میتواند
به کاربران برای توصیف منابع کمک کند (چن ،لیو ،و سان .)2015 ،1این نوع از
خدمات اشتراکی که برچسبزنی منابع متمرکز است ،ردهبندی مردمی نیز نامیده
میشود .این جوامع بهعنوان منبع ارزشمندی از اطالعات تبدیل شدهاند ،زیرا عالئق
و اولویتهای هزاران یا میلیونها کاربر را دستهبندی میکنند (ژانگ و گه .)2015 ،2از
آنجا که شناسايی ابزارها و قابلیتها در زمینه مدیریت منابع اطالعاتی از مسائلی است
که کتابداران و سایر افراد متخصص ،مرتبط ،و عالقهمند به حوزه مدیریت اطالعات
در فضای اینترنت بهدنبال آن هستند ،کشف این ابزارها ،تعیین توانمندی ،و امکانات
آنها بهمنظور انتخاب هرکدام از آنها براي استفاده و بهرهگیری و معرفی به دیگران
مهم است و زمینه پژوهشی ارزشمندی محسوب ميشود .به همین سبب ،پژوهش
حاضر بر آن شد تا به ارزیابی قابلیتها و امکانات دو شبک ه اجتماعي سایتیوالیک
و بیبسونومی در زمینه مدیریت اطالعات بپردازد.
سایتیوالیک يكي از سایتهای نشانهگذاری است که هدف آن ،مدیریت منابع
علمی ،بهاشتراکگذاری اطالعات کتابشناختی ،چکیده مقاالت ،و منابع پژوهشي
است .با انجام این پژوهش ،انتخاب درست هریک از این سایتها با توجه به
قابلیتهای آنها بهمنظور مدیریت اطالعات امکانپذیر خواهد شد.
شیری 3در سال  2009قابلیتها و امکانات رابط کاربری و سایت برچسبزنی
اجتماعی شش سایت نشانهگذاری اجتماعی (Furl, Bock flip, Connotea, Delicious
 )CiteULike, Technovati,و چهار سایت اشتراک رسانهای (Bubble shave, Flicker
 )MySpace TV, YouTube,را بررسي كرد .برای اين منظور ،چهار ويژگي عمده شامل
برچسبزنی کاربر ،مرور و کشف برچسب ،طراحی رابط کاربر ،ارتباط بین نوع و
محتوا ،و ویژگيهای برچسبزنی فراهمشده تعریف شد و هریک از سایتهای
مورد مطالعه بر این اساس ارزيابي شد .يافتههای این پژوهش نشان داد که پارادایم
طراحی کاربری نوظهوري ،با توجه به سایتهای نشانهگذاری وجود دارد که تمرکز
بر جستجوی مکاشفهای و خدمات و ویژگيهای مرور را نشان ميدهد.
بارنس )2011( 4پنج سایت برچسبگذاری اجتماعی (Pin board, Delicious
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 )Connotea, CiteULike, Diigo,را ارزیابی كرد .فرمت خروجی ،هزینه ،گروهها ،و
سایر ویژگيهای مفید مالكهاي او در اين ارزيابي بود .وی به این نتیجه رسید
که  CiteULikeو  Connoteaبیشتر مورد توجه پژوهشگران هستند ،زيرا امكان ایجاد
کتابشناسيهایی را فراهم ميآورند و ميتوان اطالعات را با ابزارهای مدیریت استناد
(شبیه مندلی و اندنوت) بهراحتی بهاشتراک گذاشت.
الحسین و ناکاتا )2013( 1در پژوهش خود دو پایگاه برچسبزنی سایتیوالیک
و دلیشیز را مقایسه کردند .چارچوب نظری مورد استفاده آنها از دو نظریه فعالیت
و نمادشناسی استخراج شده بود .تمرکز این پژوهش بر نشان دادن اثرگذاری طراح
سیستم بر رفتار کاربران بود .نتایج نشان داد که تمرکز طراح سیستم ،از طریق ابزارهای
پشتیبانی از برچسبزنی آشکار میشود .در سایتیوالیک طراح سیستم ،گرایش به
جداسازی کارکرد خودسازماندهی برچسبها از دیگر انواع برچسبها دارد .این
کار با مشخص کردن فهرستی از برچسبها که به کاربران امکان سازماندهی مقاالت
مطابق با اولویت مطالعه آنها را میدهد ،ممکن میشود .این کار ،تعداد برچسبهای
خودسازمانده را در پایگاه سایتیوالیک کاهش میدهد .دلیشیز استفاده از یک نظام
توصیهگر از تولید برچسب را پشتیبانی کرده و در مقایسه با سایتیوالیک درصد
خیلی پایینی از موارد فاقد برچسب را موجب شده است .نویسندگان با مطالعه اجزای
آنها با استفاده از این چارچوب و مجموعهای از دادهها مشخص کردند که  35درصد
کاربران سایتیوالیک برچسبی را پیشنهاد نمیکنند و در مورد پایگاه دلیشیز نیز فقط
 0/1درصد از کاربران اینچنین عمل میکنند .این وضعیت مستقیم ًا به نوع ابزارهای
مورد استفاده توسط طراح سیستم برای پشتیبانی از برچسبزنی وابسته است.
درفل 2و همکاران ( )2014در پژوهش خود این فرض را مطرح کردند که
نظامهای برچسبزنی مؤلفهای اجتماعی را بهنمایش میگذارد .آنها بهطور عملی بر
یافتن پاسخ برای این پرسش که جنبه اجتماعی برچسبزنی گروهی چگونه است
تمرکز کردند .این کار با مطالعه حجم وسیعی از دادههای الگ جمعآوریشده از
پایگاه بیبسونومی انجام شد .آنها شواهدی از دو جنبه مدیریت اطالعات فردی و
تعامل اجتماعی یافتند .به این نحو که اگرچه بیشتر تقاضاها بر مجموعه فردی کاربران
متمرکز بود ،اما پستهای دیگران بهعنوان بخش مهمی بازدید و کپی شد .در رابطه
با "بازیابی" مشخص شد که بیش از دو سوم درخواستها برای ورود به صفحات
فردی اتفاق افتاده بود .کاربران ،صفحات دیگر را نیز بازدید میکردند بهنحوی که
حدود  32درصد از درخواستها برای بازدید صفحات عمومی دیگر و پستهای

1. Elhussein & Nakata
2. Doerfel
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سایر کاربران بود .در هر صورت ،عالقه به محتواهای سایرین ،بخش مهمی (حدود
یک سوم) از تعامالت با این سیستم را تشکیل میداد .در زمینه "کپی کردن منابع"،
روشهای مختلفی برای ارسال یک منبع واحد به پایگاه بیبسونومی وجود دارد.
در این مطالعه مشخص شد که بیشتر افراد ( 64درصد) از ابزار خودکار این پایگاه
برای افزودن بوکمارکها استفاده میکنند ،حدود  25درصد بهصورت دستی این
کار را انجام میدهند و  11درصد نیز از سایر روشها بهره میگیرند" .کپی کردن
برچسبها" به این منظور بررسی شد که کاربران برچسبهای مورد استفاده منابع
را از واژگان خود یا برچسبهای پستهای اصلی برای تشریح موارد جدید استفاده
میکنند .همچنین ،در  41درصد از موارد حداقل یکی از برچسبهای پستهای
اصلی دریافت شده است .مشابه موارد کپی کردن منابع ،پژوهشگران در زمینه تعامل
اجتماعی به این نتیجه رسیدند که کاربران ،برچسبها را بهاشتراک میگذارند .بهطور
مثال ،اگرچه در بیشتر موارد برچسبهای فردی مورد استفاده قرار میگیرد ،به میزان
زیادی از برچسبهای دیگران نیز استفاده میشود .در مجموع ،مشخص شد که جنبه
مدیریتی و تعامل اجتماعی بهعنوان ابعاد مشارکتی نظام برچسبزنی به رسمیت
شناخته شده است و استفاده میشود.
درفل و همکاران ( )2016نیز چهار جنبه از نظامهای برچسبزنی را بررسی و
ارزیابی کردند .این جنبهها شامل تعامل اجتماعی بهمنظور بازیابی منابع ارسالشده،
اهمیت سه نوع متفاوت از موجودیتها ،کاربران منابع و برچسبها و همچنین ارتباط
بین عمومیت موجودیتها در محتوای ارسالی و درخواستشده بود .پژوهشگران با
بهرهگیری از دادههای الگسرور این پایگاه نظام برچسبزنی بیبسونومی را استفاده
کردند .یافتههای آنها تصویر بهنسبت ترکیبی و جامع در مورد چهار جنبه مورد مطالعه
ارائه داد .در زمینه اجتماعی شواهد نشان داد که برخی فعالیتهای کاربران ،بهطور
واقعی اشتراک اجتماعی را مشخص میکند و برخی دیگر اهداف فردی را پیگیری
میکند .همچنین مشخص شد که کاربرانی که کار خود را با این سیستم آغاز کردند
تمایل دارند که درخواستهای بیشتری در زمینه بازیابی محتوای خود داشته باشند.
بهعالوه ،یک نابرابری قوی بین استفاده کابران ،برچسبها ،و منابع بهمنظور مرور
درون محتوای موجود در بیبسونومی دیده شد .از جنبه "عمومیت" مشاهده شد که
الگوهای کاربرد عمومی در یک سطح منسجم ،هنوز کمتر در یک سطح فردی مطرح
شده است .نمایش برچسبها بهصورت ابر ،عمومیترین وسیله نمایش آنها بوده
است و معموالً برچسبها برمبنای تعداد وقوع در پستها تنظیم و ارائه میشود.
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در بررسی پیشینهها در ايران پژوهشي که در زمینه مطالعه و ارزیابی کارکردها
و قابلیتهای سایتهای نشانهگذاری انجام شده باشد یافت نشد .بههمين سبب،
پژوهش حاضر درصدد انجام آن برآمد ،با اين هدف كه امكانات و قابليتهاي
سايتهاي نشانهگذاری "سایتیوالیک" و "بیبسونومی" براي مديريت اطالعات علمي
و نیز شباهتها و تفاوتهاي آنها از لحاظ قابلیتهای برچسبزنی ،وضعیت رابط
کاربری ،ویژگيهای کشف و مرور ،نحوه ورود منابع ،دریافت خروجی ،و ساير
ويژگيها را ارزيابي کند.
روششناسي
این پژوهش بهروش ارزيابانه و با رويكرد تحليلي و مقايسهاي انجام شد .برای
انتخاب سایتهای نشانهگذاری علمی به سایت کونوتی مراجعه و مشخص شد که
از سال  2013به بعد خدماتی به کاربران ارائه نميدهد .به این ترتیب ،با جستجو در
زمینه ابزارهای نشانهگذاری دانشگاهی که بهطور تخصصی در حوزه منابع اطالعاتی
فعالیت میکنند مشخص شد سایتیوالیک و بیبسونومی در دستهبندی شبکههای
فعال در حوزه نشانهگذاری علمی و دانشگاهی قرار دارند .بر همین اساس ،مبنای
کار پژوهش حاضر قرار گرفتند .برای بخش نخست ،با ورود به سایت اینترنتی هر
کدام ،مرحله به مرحله گزینههای موجود در وبسایت مورد نظر مشاهده و ثبت شد.
برای بخش دوم ،جنبهها و مؤلفههای مشترک دو سايت تحلیل و ارزیابی شد؛ نظیر
ورود اطالعات ،قالب یا فرمت خروجی ،رابط کاربری (قابلیتهای جستجو و نمایش
اطالعات) ،گزینههای مربوط به اشتراک و گروههای کاربری ،برچسبگذاری و موارد
اختصاصی با عنوان قابلیتهای خاص .برای مقایسه و تطبیق آنها از سیاهه وارسی
(در قالب جداول پنجگانه) استفاده شد.
سیاهه وارسی مشترکاتی با پژوهشهاي پیشین داشت؛ بهنحوی که شیری در سال
 2009شش سایت نشانهگذاری اجتماعی را از چهار جنبه عمده شامل  )1ویژگيهای
برچسبزنی کاربر؛  )2ویژگيهای مرور و کشف برچسب؛  )3طراحی رابط کاربر ،و
 )4ارتباط بین نوع و محتوا و ویژگيهای برچسبزنی ارزيابي كرد .بارنس در سال
 0112پنج سایت برچسبزنی اجتماعی را ارزیابی كرد .مالكهای او فرمت خروجی،
هزینه ،گروهها ،و سایر ویژگيهای مفید بود .به این ترتیب ،با استناد به کارهای مشابه
در این زمینه ،ميتوان از روایی این شیوه اطمینان حاصل كرد.
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يافتهها

الف .ویژگيها و قابلیتها
1.1سایت بیبسونومی

1. Wurzburg
2. Hotho
3 .Import
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بیبسونومی نظام اشتراك انتشارات و نشانهگذاري اجتماعي است كه توسط
گروه مهندسي داده و دانش دانشگاه كاسل ،گروه بازيابي اطالعات و دادهكاوي
دانشگاه ورزبرگ 1اداره ميشود .اين سايت ،خدمتي رايگان براي مديريت انتشار
و ارجاعات كتابشناختي است كه به كاربران امكان ميدهد بهصورت مشاركتي
فعاليت و بهطور مثال ،بوكماركهاي خود را مبادله كنند (هوتو 2و همكاران،
.)2006
•وارد کردن منابع :اين كار به پنج صورت انجام ميپذيرد:
−ورود بوکماركها از طریق مرورگر که با انتخاب فایل حاوی بوکماركهای
مورد نظر (استخراجشده از مرورگر وب) صورت میگیرد .در این بخش ،قابل
رؤیت بودن بهصورت عمومی یا خصوصی (سطح امنیت بوکماركها) مشخص
ميشود.
−ورود از طریق اندنوت و بایبتکس :گزین ه ویرایش قبل از ورود و جداکننده
برچسبها در آن وجود دارد.
−بارگذاري فايلها :ميتوان فایلهاي پیدیاف ،اندنوت ،یا بایبتکس را بارگذاري
کرد .گزینههای موجود عبارتاند از :ویرایش قبل از ورود ،جانویسی ،3جداکننده
برچسبها ،و کدگذاری کاراکتر.
 ISBNو  DOIکه کوتاهترین مسیر برای افزودن انتشارات است.
−استفاده از  , ISSN
−اسکن کد
•گروهها :يكي از قابليتهاي اين سايت وجود گروههاي مختلف براساس تخصص
و عالقهمندي است که بهشکل الفبایی و دارای نام همراه با نشانی گروه در وب
است .امکان عضویت در همان صفحه با ارائه دلیل و انگیزه پیوستن به این گروه
در  200کاراکتر و تعریف گروه جدید در آن وجود دارد.
•بخش عمومی
−پستها در دو بخش بوکماركها و انتشارات قابل انتخاب و نمایش بهصورت
 ،35 ،7و  120روزه است .امكان نمایش عنوان (پيوند) همراه با توصیفی از آن،
زمان افزوده شدن به پایگاه ،کاربر افزودهکننده ،برچسبهای اختصاصی (بهشکل
پيوند) ،قابلیت کپی کردن آن به مخزن خود ،شمارشگر تعداد پستها (چند بار
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در پایگاه ثبت شده است) ،و امکان مرور یا نظردهی درباره آن صفحه وبی وجود
دارد.
−برچسبها :نمایش بهشکل ابر با قابلیت ردگیری آنها.
−نویسندگان :نمایش بهشکل ابر با قابلیت ردگیری آنها.
−مفاهیم :بهشکل مفهومي کلی و مفاهیم وابسته به آن نمایش داده ميشود .با قرار
گرفتن ماوس روی هریک از این موارد تعداد افراد استفادهکننده از آن مشخص
ميشود .گزینه ویرایش مفاهیم بهصورت تغییر نام یا جابجایی برچسبها ،و
حذف یا اضافه کردن برچسبهای فرعی به مفاهیم وجود دارد.
−بحثها :در این بخش ميتوان بوکماركها را رتبهبندی کرد ،درباره آنها نظر داد،
و پیوندهایی به دیگر مدخلها برقرار کرد.

شكل  .1رابط كاربري سايت بیبسونومی پس از انجام جستجو
•بخش شخصی

	-پستها در دو بخش بوکماركو انتشارات نمايش داده ميشود.
	-پستهای مورد بحث :انتشارات و بوکماركهایی که کاربر اخیرا ً دیده و نظر
داده است.
	-تختهکار :1ميتوان پستهای انتشاراتی را که به تختهکار افزوده شده است ویرایش
و براساس تاریخ ،عنوان ،و نظم زمانی مرتب کرد.
	-صندوق دریافت :2زمانی که کاربران ،پستهای خود را با برچسبهای مشابه
کاربر دیگری ارسال میکنند در این بخش قرار میگیرد.

1. Clipboard
2. Inbox
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	-قلمرو :1در این بخش ميتوان کاربران را با اختصاص برچسبهای اختیاری روی
صفحه کاربر مکاتبهکننده گروهبندی کرد و فعالیتهای جاری گروههای کاربری
متفاوت را بهطور جداگانه پیگیری كرد.
	-مفاهیم :2برچسبهایی که کاربر برگزیده است براساس الفبا یا بهشکل ابری در
این بخش قابل مشاهده است.
	-زبان :3زبان پیشفرض کاربر بهصورت انگلیسی یا آلمانی قابل انتخاب است.
•قابلیتهای جستجو :در اين سايت ،جستجو از طريق برچسبها ،کاربر ،گروه،
نویسنده ،مفهوم ،کلید بایبتکس ،و همه موارد امكانپذير و قابل تنظیم و
مرتبسازی براساس تاریخ یا رتبه برچسب است .فعالیتهایی که برای همه
بوکماركهای نمایش دادهشده قابل انجام است ،عبارتاند از:
1 .1خروجي ايكس.ام.ال ،.بایبتکس ،و آر.اس.اس.؛
2 .2مرتبسازی عنوان یا تاریخ بهترتیب جدید به قدیم یا برعکس؛ و
3 .3موارد دیگر شامل ویرایش مدخلهای خود ،نمایش بوکماركها یا همه ،و تعداد
بوکماركها در هر صفحه.
انتخاب بوکماركها کاربر را به صفحه مورد نظر هدایت میکند .اما در مورد
انتشارات ،ابتدا عنوان ،نویسنده ،و مشخصات کتابشناختی منبع مشخص ميشود .در
پايین صفحه ،چکیدهای از آن منبع همراه با توصیف آن ارائه ميشود که کاربر به آن
اختصاص داده است .گزینههاي دیگر شامل جستجوی این سند در گوگل اسکوالر،
مایکروسافت آکادمیک سرچ ،ورلدکت و بیس ،دیدگاهها ،و مرورهاست .استناد به این
مورد در قالبهای اینترنتی ،هاروارد ،شیکاگو ،ای.پی.ای ،.دی.آی.ان ،1505.بایبتکس،
اندنوت ،و سایر قالبها امكانپذير است.

1. Domain
2. Concepts
3. Language
4. Richard Cameron
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 .2سايت سایتیوالیک
اين سایت ابزار نشانهگذاری اجتماعی دانشگاهی است که در اواخر سال 2004
معرفی شد و بهطور خصوصی توسط توسعهدهنده آن ،ریچارد کامرون ،4نگهداری
ميشود .این ابزار برای استفاده عموم در اينترنت ،رايگان است.
•پيوندهاي خصوصي و گروهي
سایتیوالیک از هر دو نوع پیوندهای خصوصی و گروهی URL ،باز ،و
خبرخوان آر.اس.اس .پشتيباني ميكند .همچنین ،مجموعهسازی خودکار ابردادههای
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کتابشناختی مقاالت پیوندخورده از حداقل 30ناشر مختلف و آرشیوهای
محتوا (شامل  )Pubmedرا پشتیبانی میکند .کاربران ميتوانند بهطور دستی،
چنین اطالعاتی را برای سایتهای پشتیبانینشده ذخیره کنند .این سایت نهتنها
امکان مجموعهسازی اطالعات کتابشناختی را فراهم ميسازد ،بلکه به کاربران
امکان ميدهد آنها را براي ايجاد كتابشناسي در قالب بایبتکس و  Endnoteدانلود
كنند .ویژگی منحصربهفرد سایتیوالیک این است که به کاربران اجازه ميدهد
نسخههای  PDFمقاالت را در مجموعه برخط پیوندهای خود بارگذاري کنند.
این فايلها در ِسرور سایتیوالیک ذخیره ميشود و به این ترتیب ،از هر سامانه
متصل به اینترنت قابل دسترس خواهد بود.

شكل  .2رابط كاربري پایگاه سایتیوالیک پس از انجام جستجو

•رابط کاربری :قابلیتهای جستجوي اين سايت عبارتاند از :جستجوي عبارتی،
شماره شناسایی مقاله سایتیوالیک ،شناسگر شیء دیجیتال 1یا شناسگر پابمد،2
جستجو شامل حذف نتایج غیرمعتبر (بسیاری از نتایج ناخواسته) ،و جستجوی
ارتباطات کتابخانهای.
پس از جستجو ،تعداد نتایج جستجو و کاربرانی که به موضوع مورد جستجو
عالقهمند بودهاند نمایش داده میشود .گروههای عالقهمند به موضوع نیز بهصورت
پیوند ارائه ميشود .گزینهای بهشکل "مخفی کردن جزئیات" 3وجود دارد که با فعال
کردن آن ،جزئیات مقاله بازیابیشده بهنمایش درميآید.

1. Digital Object
)Identifier (DOI
2. Pubmed Identifiier
)(PMID
3 . Hide Details
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موارد ارائهشده برای نتایج جستجو عبارتاند از :عنوان مقاله مورد نظر بهصورت
پیوند؛ مأخذ مقاله و در برخی موارد ،شناسگر دیجیتال؛ نویسندگان مقاله بهصورت
پیوند؛ تعداد افرادی که این مقاله را ارسال کردهاند؛ و پیوند به چکیده.
نمایش اطالعات :با كليك روي گزينه چکیده ،عنوان مقاله ،نویسنده آن ،مأخذ
و شناسگر دیجیتال آن ارائه ميشود و در ادامه ،سایتهایی که مقاله را بهشکل
کامل ارائه ميدهند بهنمایش درميآید .گزینه "کپی" به کپی کردن مقاله به کتابخانه
کاربر یا یکی از کتابخانههای گروه کمک میکند .گزینههاي بعدي "پستها"،
"خروجی"" ،استناد" ،و "جستجوی مشابه" هستند .بعد از آن ،چکیده ارائه ميشود
و برچسبهایی که کاربران به مقاله مورد نظر اختصاص دادهاند .هر کدام از آنها
نیز قابلیت جستجو و ردگیری از طریق پیوند را دارند .در ادامه ،گزينههاي "یافتن
مقاالت مرتبط کاربران"" ،یافتن مقاالت مرتبط با برچسبها"" ،تاریخ ارسال" ،و
"رکوردهای خروجی" وجود دارد.
•ابزارهاي بخش عمومي Geist Cite :پستهای عمومی در هفت روز آخر را نشان
ميدهد که براساس اینکه چند بار ارسال شده باشد از بیشتر به کمتر مرتب
شده است .در عین حال ،انتخاب بهصورت روزانه  14و  28روز و تمام روزها
امکانپذیر است.
"کتابخانه همگانی" شامل بعضی از مقالههایی است که اخیرا ً به سایتیوالیک
ارسال شده است و قابلیت جستجو ،گرفتن خروجی ،و مخفی کردن جزئیات را دارد.
"توصیه به دوست" امکان ميدهد دوستان و همکاران را از طریق پست الكترونيكي
و یادداشت از وجود این سایت آگاه ساخت.
"مرور گروهها" براساس تعداد مقاالت ،تعداد کاربران ،و تعداد رشته اجتماعات
قابل تنظيم است.
"جستجوی گروهها" برای ردگیری افراد در آزمایشگاه یا گروه آموزشی خاص
بهكار ميرود.
"مجالت" (شمارههای جديد) :بعضی از مجالت ،فهرست مندرجات الکترونیکی
جدیدترین شماره خود را منتشر میکنند .این سایت  13508مجله برخط را پوشش
ميدهد.
"حوزههای پژوهشی" فهرستی از کاربرانی است که حوزههای مشخصي براي خود
تعریف کردهاند.
"بحثها" :برای گزارشهاي خطا و درخواستهای ویژه است .در واقع،
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قابلیتهایی که افراد نیاز دارند به سایت افزوده شود در این بخش مطرح ميشود که
از سوي سایر کاربران نیز قابل پاسخگویی است.
"اشتراك طاليي" :قابلیتهایی است که دریافت آنها مستلزم پرداخت هزینه
است .مزایای اشتراک این بخش عبارتاند از :صفحه خانگی مطلوب ،حاشیهنویسی
پیدیاف ،اولویت پشتیبانی ،دیدن صفحه ،شناسایی تکراری بودن مقاله ،تبلیغات
کمتر ،انتخاب تعداد مقاالت در هر صفحه ،تنوع قالبهای استناد ،و انتشار پیوستها.
•ابزارهاي شخصيسازي
پورتال :حاوی پروفایل ،توصیهها ،محاسبهها ،کتابخانه (موارد افزودهشده به
سایت) ،مدخلهای جدید در هرکدام از گروهها یا ارتباطات ،و پربسامدترین مقاالت
ارسالشده طی هفته گذشته است.
کتابخانه :منابعي که توسط کاربر نشانهگذاری شدهاند در این بخش قابل مشاهده،
جستجو ،کپی کردن ،دریافت خروجی ،و مرتبسازي هستند.
خواندهنشده :منابعي که توسط کاربر نشانهگذاری شده ولی خوانده نشدهاند ،در
این بخش قابل مشاهده ،جستجو ،کپی کردن ،دریافت خروجی ،و مرتبسازي هستند.
جستجو :امکان جستجو بین موارد افزودهشده به پایگاه با قابلیتهای جستجو در
فیلدهای مختلف ،یادداشتها و برچسبها ،فیلدهای اختصاصی ،محدود ساختن
فیلدهای جستجو ،استفاده از عملگرهای بولی ،جستجوهای ویژه (مث ً
ال از طریق ،DOI
شناساگر پابمد یا سایتیوالیک ،و جستجوهای کوتاهسازی).
نویسندگان :تمام نویسندگان در کتابخانه کاربر یا نویسندگانی با تعداد خاصی
مقاله.
برچسبها :تمام برچسبهای انتخابی کاربر در این بخش قابل مشاهده ،ویرایش،
تغییرنام ،و حذف است.
ارسال یو.آر.ال :.عالوه بر یو.آر.ال ،.امکان درج  ،DOIشماره شناسایی پابمد ،یا
 ISBNوجود دارد .اگر دکمه این سایت در مرورگر ثبت شود ،درج یو.آر.ال .سریعتر
و بدون نیاز به کپی و چسباندن اتفاق میافتد.
ارسال دستی :این پایگاه جزئیات استفاده از سایتهای مورد پشتیبانی را بهطور
خودکار استخراج میکند .اما اگر کاربر بخواهد مقالهای ارسال کند که در آن فهرست
نباشد ،ميتواند آن را بهصورت دستی در این بخش وارد کند .انواع منابع اطالعاتی
(مقاله ،گزارش فنی ،کتاب ،پایاننامه و )...قابل درج است .تکمیل برخی فیلدها
اجباری و بسیاری از آنها اختیاری است .بعد از درج اطالعات مورد نیاز ،برچسبهای
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مورد نظر افزوده ميشود .سپس تعیین اولویت ،سطح امنیت ،یادداشتها ،و سرانجام
ارسال مقاله انجام میگیرد.
خروجی (دریافت خروجی از کتابخانه کاربر) :خروجی در قالب فایل بایبتکس و
اندنوت بهصورت فایل متنی ساده RTF ،یا  PDFقابل انتخاب است.
ورود :انتخاب یک فایل بایبتکس یا  RISاز درایو سیستم برای افزودن به موارد
موجود از طریق آپلود یا چسباندن اجزاي فایل در کادر مربوطه انتخاب اولویت،
اختصاص برچسب ،تعیین عمومی یا خصوصی بودن یادداشتها.
همزمانسازی با پایگاه  :Deliciousکاربران ميتوانند از این قابلیت برای همزمانسازی
خودکار همه بوکماركهای سایتیوالیک به دلیشیز استفاده کنند.
پروفایل :مشخصات شغلی و وابستگی ،حوزههای پژوهشی ،عالئق ،و توصیفی از
کاربر و فعالیتهای اخیر اوست.
تنظیمات :پروفایل و کلمه عبور ،قالب کلیدی بایبتکس ،فیسبوک ،پیوندهای مرور
سریع ،و تنظیمات منوی بافت.
انتشارات :با قابلیت جستجو ،دیدن ،کپی كردن ،خروجی ،تنظیم ،و مرتبسازی.
بالگ :امکان ایجاد یک مقاله بالگی فراهم است که در آن امکان گمنامی ،خصوصی
بودن ،و دریافت دیدگاه از سوي ديگر كاربران وجود دارد.
گروهها :گروههایی که کاربر در آنها عضو است.
ارتباطات :پیامهای ارسالی و دریافتی از سوی افراد و دوستان در این بخش قابل
مشاهده است.
توصیهها :فهرستی از مقاالتی که کاربر به آن عالقهمند است .این فهرست فقط
زمانی روزآمد ميشود که کاربر منتظر دریافت آن باشد و حداقل  20مقاله در کتابخانه
خود داشته باشد.
همسایهها :کاربران فراواني هستند که مقاالت مشابهی را نشانهگذاری کردهاند؛
فهرست آنها در این بخش قابل مشاهده است.
فهرستهای دیدنی :این بخش به کاربر امکان ميدهد که صفحات مورد عالقه او
بهنمایش درآید.
ب .مقایسه تطبیقی سایتیوالیک و بیبسونومی
در اين بخش ،اين دو سايت نشانهگذاري علمي از چند بُعد با هم مقايسه ميشوند:
1.1ورود اطالعات :نحوه ورود اطالعات در سایت بیبسونومی به پنج صورت است:
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 )1دستی )2 ،ورود از طریق نرمافزارهای اندنوت ،التکس و  )3 ،...آپلود فايلها،
 )4استفاده از  ،ISSN, ISBN, DOIو  )5اسکن کد .در پایگاه سایتیوالیک این کار
معموالً از سه طریق صورت میگیرد )1 :دستی )2 ،شماره شناسايی پابمدISBN ،
و  ،DOIو  )3فایل  RISیا  .Bibtexدر نحوه ورود منابع به سايتها ،بیبسونومی
عالوه بر ساير روشهاي مشترك با سایتیوالیک ،دو قابليت خاص خود شامل
ورود از طریق نرمافزارهای اندنوت ،التکس و ...و اسکن کد را در اختيار دارد.
2.2خروجی :از این دو سایت ميتوان در قالبهای متفاوتی خروجی دریافت کرد.
خروجيهای سایت بیبسونومی بهصورت  50قالب متفاوت نظير قالبهای Bibtex
 RDF, RTF,و  Endnoteاست ،اما قالبهای خروجی سایتیوالیک در  23نوع و
بهصورت  Bibtex, XML, HTML, RSSو  Endnoteامكانپذير است .تنوع قالبهاي
خروجي پايگاه بیبسونومی بيش از سایتیوالیک است.
3.3رابط کاربری :در دو بخش مورد ارزیابی قرار میگیرد:
 .1-3قابلیتهای جستجو :بیبسونومی امکان جستجو در برچسبها ،کاربر ،گروه،
نویسنده ،مفهوم ،کلید بایبتکس و تمام موارد را دارد که قابل تنظیم و مرتبسازی
براساس تاریخ یا رتبه برچسب است .سایتیوالیک قابلیت جستجوی عبارتی،
شماره شناسایی مقاله در سایتیوالیک ،شناسگر دیجیتال ،یا شناسگر پابمد
را دارد .امکان جستجو بین موارد افزودهشده به پایگاه با قابلیتهای جستجو
در فیلدهای مختلف ،یادداشتها و برچسبها ،فیلدهای اختصاصی ،محدود
كردن فیلدهای جستجو ،استفاده از عملگرهای بولی ،و جستجوهای ویژه (بهطور
مثال ،از طریق  ،DOIشماره شناسایی پابمد یا سایتیوالیک ،و جستجوهای
کوتاهسازی) نیز در این پایگاه برقرار است.
جدول  .1مقايسه قابلیتهای جستجوي سایتیوالیک و بیبسونومی
برچسبها

کاربر

گروه

نویسنده

مفهوم

کلید بایبتکس

شناسگر ديجيتال

شناسگر پابمد

عملگرهای بولی

کوتاهسازی

سایتیوالیک

-

-

جستجوی عبارتی

بیبسونومی

-

-

-

-

-
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 .2-3نمایش اطالعات :در مورد تفاوتها و شباهتهاي دو پايگاه مورد مطالعه،
جدول  2به مقايسه بازنمايي كلي نتایج ميپردازد .جدول  3به مقايسه توصيفاتي
ميپردازد كه در اين دو پايگاه براي نتايج بازيابيشده اختصاص يافته است.
جدول  .2مقايسه بازنمایی نتایج در سایتیوالیک و بیبسونومی
مقاالت
بیبسونومی

کاربران

گروهها

-

-

بوکماركها

سایتیوالیک

مرتبسازی
-

-

جدول  .3مقايسه توصیف نتایج در دو سايت سایتیوالیک و بیبسونومی

بیبسونومی سایتیوالیک

عنوان

مشخصات
کتابشناختی

زمان افزوده
شدن به سایت

نام کاربر

برچسبهای
اختصاصی

گزینه کپی

بیبسونومی سایتیوالیک
بیبسونومی سایتیوالیک

192

دیدگاهها
و مرور

قالب
استنادی

تعیین
اولویت
استفاده

کاربران
بوکمارک
نشده

-

-

-
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آدرس
URL

کلید
بایتکس

جستجوی
مشابه

-

درج دیدگاه

جستجو
در
سایتهای
اصلی

-

-

-

تعداد پستها

خروجی

ویرایش
مدخل

بحث

امکان
افزودن به
کلیپبورد

چکیده

توصیف
کاربر

-

-

پیوند
درونی

-
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4.4مسائل مربوط به اشتراک و گروههای کاربری :در پایگاه سایتیوالیک گزينه
"توصیه به دوست" 1به كاربر امکان ميدهد دوستان و همکاران خود را از طریق
پست الكترونيكي و یادداشت از وجود این سایت آگاه كند .امکان مرور و
جستجوی گروهها برای ردگیری فعالیتهای افراد و مقاالت ارسالشده بهوسیله
آنها در هر گروه و درخواست پیوستن به آن گروه وجود دارد" .حوزههای
پژوهشی" فهرستی از کاربرانی است که زمینههای پژوهشی برای خود تعریف
کردهاند .بخش "بحثها" مربوط به گزارشهاي خطا و درخواستهای ویژه است
كه افراد نیاز دارند به سایت افزوده شود .اين موارد از طرف سایر کاربران نیز
قابل پاسخگویی است .در بخش شخصی اين پايگاه ،امکان ایجاد یک مقاله بالگی
فراهم است که امکان گمنامی ،خصوصی بودن ،و دریافت دیدگاه وجود دارد.
گروههایی که کاربر در آنها عضو است ،نمایش داده ميشود .در بخش ارتباطات،
پیغامهای ارسالی و دریافتی از سوی افراد و دوستان قابل مشاهده است.
در بخش عمومی بیبسونومی گزینه "بحثها" وجود دارد که ميتوان بوکماركها
را رتبهبندی کرد ،درباره آنها نظر داد ،و پیوندهایی به دیگر مدخلها برقرار کرد.
در بخش شخصی این سایت ،گزینه "قلمرو" (محدوده فعالیت) وجود دارد که
ميتوان کاربران را با اختصاص برچسبهای اختیاری روی صفحه کاربر مکاتبهکننده
گروهبندی و از این طریق فعالیتهای جاری گروههای کاربری متفاوت را بهطور
جداگانه پیگیری کرد .به این ترتیب ،قابلیتهای ارتباطی پایگاه سایتیوالیک بیش
از بیبسونومی است (جدول .)4
جدول  .4مقايسه قابليتهاي ارتباطي و اشتراك منابع در سایتیوالیک و بیبسونومی
گروهبندی کاربران

حوزههای پژوهشی

ایجاد گروه جدید

توصیه به دوستان

ارسال و دریافت پیام
بین دوستان

بحث

ایجاد بالگ

درج دیدگاه درمورد
یک سند خاص

سایتیوالیک بیبسونومی
1. Recommendations
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5.5برچسبها :در پایگاه سایتیوالیک برچسبها بهصورت ابري و براساس
بيشترين بسامد (كه در كنار آن تعداد تكرار مشخص ميشود) بهنمايش درميآيد.
در عين حال ،امكان فيلتر كردن آنها وجود دارد (بهطور مثال ،جستجو و نمايش
برچسبهايي كه با حرف  Pشروع ميشود) .امكان ديدن مقاله داراي برچسب
خاص ،پاك كردن و تغيير نام و ويرايش آنها به دو صورت دستي يا انتخاب از
فهرست برچسبها وجود دارد.
در بیبسونومی گزينههاي متنوعتري براي نمايش و تعامل با برچسبها وجود دارد،
مانند نشان دادن برچسبها بهشکل ابر یا فهرست؛ مرتب کردن (ترتیب استاندارد
برای نمایش برچسبها) بهشکل الفبایی یا براساس بسامد؛ و انتخاب برچسب
برچسبها (بهشکل ابری براساس دو نوع انتخاب پربسامدترین برچسبها يا
برچسبهایی با یک بسامد یا حداقل بسامد).
 .6قابلیتهای خاص :در این بخش ،دو سایت مورد مطالعه از نظر برخی ویژگيهای
خاص ارزیابی میشوند .پایگاه سایتیوالیک با شبکههای اجتماعی دلیشیز و
فیسبوک در ارتباط است و سایت بیبسونومی با توئیتر و گوگل پالس ارتباط
دارد .بیبسونومی از زبان آلمانی و انگلیسی پشتیبانی میکند و تمام امکانات و
قابليتهاي آن رایگان است ،اما سایتیوالیک به زبان انگلیسی است و استفاده
از برخی قابلیتها مستلزم اشتراک و پرداخت هزینه است .بیبسونومی قادر به
شناسایی موارد تکراری هنگام ورود به سایت است ،اما سایتیوالیک این قابلیت
را ندارد .معموالً در سایت بیبسونومی سه سطح امنیتی (عمومی ،خصوصی ،و
انتخاب دوستان) برای رؤیتپذيری منابع مورد نظر کاربر وجود دارد ،اما در
سایتیوالیک فقط دو حالت عمومی و خصوصي موجود است .در بیبسونومی
امکان تعیین اولویت برای نمایش منابع افزودهشده از طریق کاربر به سایت وجود
دارد .ویژگی منحصربهفرد سایتیوالیک این است که به کاربران اجازه ميدهد
نسخههای  PDFمقاالت را به مجموعه برخط پیوندهای خود بارگذاری كنند.
ديگر قابليت خاص اين سايت ،امكان مرور فهرست مندرجات مجالت موجود
در كتابخانه اين سايت است (جدول .)5
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جدول  .5مقايسه امكانات و قابليتهاي خاص دو سايت سایتیوالیک و بیبسونومی

سایتیوالیک
بیبسونومی

ارتباط با شبکههای اجتامعی

هزینه

زبان

شناسایی تکراری بودن منابع

سطوح امنیت

تعیین اولویت برای منایش

سیستم توصیه

وبالگ

مرور مجالت آنالين

ذخريه و جستجوي فايلهاي پيدياف

دلیشیز
و
فیسبوک

کام ًال
رایگان

انگلیسی

خیر

دارای دو
حالت

بله

بهصورت
خودکار

خیر

بله

بله

توئیرت
و گوگل
پالس

برخی
قابلیتها
هزینه
دارد.

انگلیسی
و آملانی

بله

دارای
سه
حالت

خیر

قابل
رویت
بهوسیله
كاربر

بله

خري

خري

نتيجهگيري
مقايسه اين دو پايگاه درباره نحوه ورود اطالعات منابع نشان داد كه بیبسونومی
عالوه بر ساير روشهاي مشترك با سایتیوالیک ،دو قابليت خاص دارد :ورود از
طریق نرمافزارهای اندنوت و التکس ،و اسکن کد .تنوع قالبهاي خروجي پايگاه
بیبسونومی بيش از سایتیوالیک است.
امكان جستجوي برچسب ،كاربر ،نويسنده ،و شناسگر ديجيتال در بين اين دو
پايگاه مشترك است ،اما استفاده از عملگرهای بولی ،کوتاهسازی ،جستجوی عبارتی،
شماره شناسایی پابمد ،جستجو در گروههاي خاص پايگاه سایتیوالیک ،امکان
جستجوی مفهومی ،و کلید بایبتکس خاص بیبسونومی است.
در مورد نحوه نمایش اطالعات مشخص شد كه نمايش عنوان ،مشخصات
کتابشناختی ،زمان افزوده شدن به سایت ،نام کاربر ،برچسبهای اختصاصی ،گزینه
کپی ،خروجی ،نشاني يو.آر.ال ،.جستجو در سایتهای مرجع ،و قالب استنادی
چکیده توصیف کاربر بين دو پايگاه مشترك است .پايگاه بیبسونومی موارد خاص
خود را در بازنمايي منابع دارد كه شامل امكان درج دیدگاه ،نمايش تعداد پستها،
ویرایش مدخل ،بحث ،امکان افزودن به کلیپبورد ،کلید بایبتکس ،و پیوند درونی
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است .قابليتهاي اختصاصي سایتیوالیک شامل تعیین اولویت استفاده ،کاربران
بوکمارککننده ،و امكان جستجوی مشابه است.
در زمینه ارتباطات و اشتراكگذاري منابع مشخص شد که در هر دو شبکه
امكان بحث در موضوعات مختلف ،عضويت در گروههاي موجود ،و ایجاد گروه
جدید وجود دارد .اما در مجموع ،قابلیتهای ارتباطی پایگاه سایتیوالیک بیش
از بیبسونومی است ،بهطوري كه ابزارها و قابليتهايي نظير گروهبندی کاربران،
امكان تعريف حوزههای پژوهشی براي كاربران ،معرفي به دوستان ،ارسال و دریافت
پیام بین دوستان ،ایجاد بالگ ،و درج دیدگاه در مورد یک سند خاص در پایگاه
سایتیوالیک بهچشم ميخورد.
در مورد برچسبها و نحوه تعامل اين دو پايگاه با آنها اين نتيجه حاصل شد
كه در پایگاه سایتیوالیک برچسبها بهصورت ابري و براساس بيشترين بسامد
بهنمايش درميآيد و در عين حال ،امكان فيلتر كردن آنها و ديدن مقاله داراي برچسب
خاص ،حذف ،تغيير نام ،و ويرايش برچسبها به دو صورت دستي يا انتخاب از
فهرست برچسبها وجود دارد .در بیبسونومی گزينههاي متنوعتري براي نمايش
و تعامل با برچسبها موجود است ،بهنحوي كه نمایش برچسبها بهشکل ابر یا
فهرست ،تنظیم الفبایی یا براساس بسامد و  ...امكانپذير است.
در مقایسه این دو شبکه از نظر برخی ویژگيهای خاص ،پایگاه سایتیوالیک با
شبکههای اجتماعی دلیشیز و فیسبوک در ارتباط است .اين پايگاه به زبان انگلیسی
است و استفاده از برخی قابلیتهاي آن مستلزم اشتراک و پرداخت هزینه است .برای
رؤیتپذيری منابع مورد نظر کاربر دو حالت عمومی و خصوصي وجود دارد .از ديگر
ویژگيهاي منحصربهفرد آن ،امکان افزودن نسخههای  PDFمقاالت به مجموعه برخط
و مرور فهرست مندرجات مجالت موجود در كتابخانه اين پایگاه است .بیبسونومی با
توئیتر و گوگل پالس ارتباط دارد ،از زبان آلمانی و انگلیسی پشتیبانی میکند ،و تمام
امکانات و قابليتهاي آن رایگان است .اين پايگاه هنگام ورود منابع قادر به شناسایی
موارد تکراری هنگام ورود به سایت است .در اين شبکه ،سه سطح امنیتی (عمومی،
خصوصی ،و انتخاب دوستان) برای رؤیتپذيری منابع اطالعاتی و نيز امکان تعیین
اولویت برای نمایش منابع افزودهشده از طریق کاربر به سایت وجود دارد.
در مجموع ،ميتوان چنین تحلیل کرد که نحوه ورود اطالعات منابع و تنوع
قالبهاي خروجي پايگاه بیبسونومی بيش از سایتیوالیک است .از نظر قابلیتهای
جستجو ،جستجوی عبارتی ،شماره شناسایی پابمد ،و جستجو در گروههاي خاص
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از ویژگيهای خاص پايگاه سایتیوالیک و جستجوی مفهومی و کلید بایبتکس خاص
پایگاه بیبسونومی است .نحوه نمایش اطالعات عالوه بر قابلیتهای معمول ،در
پايگاه بیبسونومی امكان درج دیدگاه ،نمايش تعداد پستها ،ویرایش مدخل ،بحث،
امکان افزودن به کلیپبورد ،کلید بایبتکس ،و پیوند درونی و در سایتیوالیک کاربران
بوکمارککننده و امكان جستجوی مشابه قابل مشاهده است .به این ترتیب ،شبکه
تخصصی بیبسونومی امکانات متنوعتری برای نمایش اطالعات پیشبينی کرده است.
در زمینه ارتباطات و اشتراكگذاري منابع ،قابلیتهای ارتباطی پایگاه سایتیوالیک
بیش از بیبسونومی است .در مورد برچسبها نیز در بیبسونومی گزينههاي متنوعتري
براي نمايش و تعامل با برچسبها وجود دارد .در مقایسه این دو شبکه از نظر برخی
ویژگيهای خاص ،در پایگاه سایتیوالیک امکان افزودن نسخههای  PDFمقاالت به
مجموعه برخط و مرور فهرست مندرجات مجالت موجود در كتابخانه اين پایگاه
وجود دارد .رایگان بودن تمام امکانات و قابليتهاي آن و شناسایی موارد تکراری
هنگام ورود به سایت از امکانات خاص بیبسونومی است و رایگان بودن عامل خوبی
برای جذب افراد برای استفاده از این ابزار است .با مشخص شدن ابعاد و كاركردهاي
اين دو پايگاه ،جامعه كاربران اين نوع شبکهها كه عموم ًا کتابداران ،پژوهشگران ،و
دانشگاهيان هستند ميتوانند يكي از پايگاهها را براي مديريت بهينه اطالعات خود
انتخاب كنند.
از آنجا که دو پژوهش قبلی به بررسی قابلیتها و امکانات رابط کاربری در
سایتهای برچسبزنی اجتماعی عمومی پرداختهاند و فقط با شبکه علمی
سایتیوالیک همپوشانی دارد ،نتایج آنها را نميتوان با همديگر مقایسه كرد ،چون
اساس ًا هدف و شاخصهای آنها با هم متفاوت است.
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