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معرفی نرم افزار مارک اد یت1

افسانه تیموری خانی2

مقد مه
ابر د  اد  ه است، که د  ر د  رجه نخست  مارک ا  د  یت نرم افزاری برای ویرایش 
برای ایجاد  و د ست کاری رکود های مارک استفاد ه می شود . تری ریس3 این 
نرم افزار را سال 1999 ابتد ا برای طرح بزرگ پاک سازی بانک اطالعاتی د ر 

 .)MarcEdit, 2019(  د انشگاه ایالتی اورگان تهیه کرد
این ویرایشگر طوری طراحی شد ه است که انواع مختلفی از ابرد اد ه ها 
را که د ر حال حاضر د ر کتابخانه ها استفاد ه می شود  را پوشش می د هد . 
به همین د لیل، شاید  نام مارک اد یت به نوعی اشتباه به نظر برسد . با این حال، 
ایجاد ، ویرایش و تبد یل د اد ه ها به فرمت مارک4 هنوز د ر اولویت برنامه 
قرار د ارد . توسعه این نرم افزار به شکلی است که د ر حال حاضر ظرفیت 
ایجاد ، ویرایش و تبد یل بسیاری از ابرد اد ه های غیرمارکی را که کتابخانه ها 
استفاد ه می کنند  را د ارد  )Reese, 2019(. د ر این نوشته تالش شد ه که این 
نرم افزار به صورت کلی معرفی گرد د  و تا حد  امکان به بخش های مربوط 

به مارک به صورت مبسوط پرد اخته شود . 

تاریخچه مارک اد یت
بار  این نرم افزار نخستین  تابستان  1999 برمی گرد د .  به  اید ه مارک اد یت 
برای کمک به طرح پاک سازی پایگاه  فهرست الکترونیکی د انشگاه ایالتی 
اورگان5 ایجاد  شد . مشکل ساد ه بود ، تعد اد  زیاد ی از رکورد های مارک با 
شماره رد ه نامعتبر وارد  پایگاه د اد ه شد ه بود . نخستین پاسخ، اصالح رکورد  
مارک بود . اما، مشکل اساسی این بود  که هیچ کس نمی د انست چه تعد اد  
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رکورد  با رد ه نامعتبر وارد  سیستم شد ه است. بنابراین، با این هد ف که چه تعد اد  از 
رکورد ها نیاز به اصالح د ارند ، شروع به جمع آوری فهرست رکورد هایی کرد ند که باید  
تغییر می کرد ند . نتایج حیرت انگیز بود ؛ 45۰۰۰ رکورد  الزم بود  د ر پایگاه اصالح شود . 
ریس برای رفع این مشکل نرم افزار مارک اد یت را ایجاد  کرد  و با استفاد ه از آن تمام 

45۰۰۰ رکورد  فقط د ر چند  ساعت اصالح شد .
آخرین ویراش برنامه مارک اد یت نسخه 7,5 است که 3۰ نوامبر 2۰19  منتشر 

شد ه است. 

کار با برنامه مارک اد یت 
 مارک اد یت برنامه ای منبع باز1 است و شما می توانید  به راحتی و بد ون هیچ هزینه ای 
برای  می کنید   باز  را  مارک اد یت  برنامه  وقتی  کنید .  نصب  خود   سیستم  روی  را  آن 
کاربران این پرسش پیش می آید  که از کجا شروع می شود . مارک اد یت برنامه ای بسیار 
و  ابزارها  از  گسترد ه ای  طیف  نرم افزار  این  می آید .  پیچید ه  به نظر  ابتد ا  د ر  و  بزرگ 
عملگرها را د ر اختیار شما قرار می د هد  و کاربر را تاحد ی گیج می کند ؛ د رصورتی که 
کار با آن بسیار ساد ه و راحت است. وقتی که نرم افزار را باز می کنید  نخستین صفحه ای 
که با آن مواجه می شوید  شکل 1 است. د ر این صفحه عملگرهای مختلفی نمایش د اد ه 
شد ه است که د ر اینجا تنها به معرفی آنها می پرد ازیم. د ر بخش بعد ی نوشته تالش 

شد ه است که عملگرهایی که مرتبط با مارک است به تفصیل شرح د اد ه شود .  
د سته ای  به صورت  مارک  رکود های  ویراش  برای  که  است  ابزاری  تولز2  مارک 
و  همچنین تبد یل رکود های مارک به فرمت های استاند ارد  د یگر کاربرد  د اد . مارک 
 »Export Tab Delimited text" اد یتور 3برای ویرایش رکورد های مارک کاربرد  د ارد . گزینه
به کاربران اجازه می د هد  که د اد ه ها د ر فرمت های غیر استاند ارد  را به فرمت مارک 
تبد یل کند . گزینه »MARC SQL Explorer«  به کاربران امکان می د هد  د اد ه های خود  
را به د اد ه های SQLite یا MySQL صاد ر کنند . گزینه "Harvest OAI Records" توانایی 
بیرون کشید ن د اد ه ها از مخازن محتوا با استفاد ه از OAI-PMH و تبد یل مستقیم آن ها 
به مارک را د ارد . گزینه »Z39.50/SRU Client« این امکان را به کاربر می د هد  که تمامی 
   4MarcNext تبعیت می کند  را جستجو کند . گزینه Z39.50 پایگاه هایی را که از پروتکل
د ر اصل توسعه برنامه مارک اد یت است. این گزینه یک فضای مجازی برای معرفی 
ابزارها و مفاهیم جد ید  مربوط به یکپارچگی د اد ه های پیوند ی و مفاهیم وب معنایی 

است.

1. Open-Source 
Software (OSS)

2. Marc tools
3. Marc editor

 MarcNext 4.  برنامه های مختلف
شامل:

BibFrame testbed, Link 
Identifiers, Open Refine 
Integration, SPARQL Browser  
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شکل 1. صفحه نخست نرم افزار مارک اد یت

ویرایش رکورد ها ی مارک
به صورت  و  به راحتی  را  مارک  رکورد های  می توانید   ابزار  این  از  استفاد ه  با  شما 
د سته ای ویرایش کنید . فقط کافی است از منوی برنامه٬ مارک تولز را انتخاب کنید  
انتخاب کنید .  برای شما نمایش د اد ه می شود  گزینه مارک برکر1 را  د ر صفحه ای که 
سپس، مسیر رکورد هایی که می خواهید  ویراش کنید  و مسیری که می خواهید  فایل 

ویرایش شد ه را د ر آنجا ذخیره کنید  به نرم افزار بد هید  )شکل 2(.

MarcBreaker .1شکل 2. صفحه مارک تولز
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 د ر مسیر ذخیره شد ه فایلی ایجاد  می شود  که می توانید  از طریق گزینه ویرایش 
هر آنچه که تغییرات نیاز است د ر رکورد ها اعمال و ذخیره کنید  ) شکل 3( و سپس 

رکورد ها را د ر پایگاه اطالعاتی  خود  مجد د اً بارگذاری کنید .

شکل3 .انتخاب گزینه ویرایش از ابزار مارک تولز

تبد یل فرمت های مختلف توسط مارک اد یت 
به فرمت های  را  توانید  د اد ه ها  نرم افزار مارک اد یت می  تولز  از طریق گزینه مارک   

استاند ارد  زیر تبد یل کند :
• 	MARC21  =<  MARC21XML1

• 	MARC21XML =< MARC21

• 	MARC =< JSON2

• 	XML =< JSON

• 	Dublin Core3  =<  MARC

• 	EAD4 =< HTML

• 	EAD =< MARC

• 	FGDC =< MARC

• 	MARC =< Dublin Core

1. MARC21 XML Schema, 
http://www.loc.gov/
standards/marcxml

2. JSON (JavaScript Object 
Notation) https://www.
json.org

3. https://www.dublincore.org
4. Encoded Archival 

Description, http://www.
loc.gov/ead/
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• 	MARC =< FGDC1

• 	MARC =< MODS2

• 	MODS =< MARC

• 	MODS =< MARCXML

• 	OAIDC3 =< MARCXML

• 	OAIMARC214 =< MARC21

روند  کار تبد یل فرمت های مختلف د ر این نرم افزار بسیار ساد ه است. فرمتی که 
می خواهید  رکورد ها تبد یل شود  را انتخاب می کنید  )شکل 4(. مسیر رکورد ها را به 

نرم افزار می د هید  و گزینه اجرا را می زنید .

شکل4. تبد یل فرمت های استاند ارد 

Z39.50 جستجو براساس پروتکل
پروتکل  از  که  را  پایگاه هایی  تمامی  می توانید    »Z39.50/SRU Client« گزینه  طریق  از 
و  کنگره  کتابخانه  پایگاه  د و  نرم افزار  این  د ر  کنید .  می کنند  جستجو  تبعیت   Z39.50

OCLC به صورت پیش فرض وجود  د ارد  که می توانید  با انتخاب آنها جستجوی خود  

را انجام د هید . جهت انجام این کار، از منوی برنامه ، برنامه Z39.5۰ انتخاب کنید . 

1. Federal Geographic Data 
Committee, http://www.
fgdc.gov/

2. Metadata Object 
Description Schema, http://
www.loc.gov/standards/
mods/

3. OpenAIRE-specific Syntax 
for DC

4. OpenAIRE-specific Syntax 
for MARC21
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شاپا،  شابک،  موضوع،  مؤلف،  عنوان،  گزینه های  براساس  که  می شود   باز  پنجره ای 
شماره مد رک و کلید واژه قابل جستجو است. )شکل5(.

Z39.5۰ شکل 5. جستجو براساس پروتکل

برای نمونه، د ر اینجا واژه یونی مارک د ر فیلد  موضوع د ر پایگاه کتابخانه کنگره 
جستجو شد  )شکل 6(.

شکل 6. جستجو د ر پایگاه کتابخانه کنگره
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عالوه بر آن، می توانید  از گزینه جستجوی د سته ای1 نیز استفاد ه کنید . به این منظور، 
گزینه جستجوی د سته ای را تیک می زنید . آیکون پوشه ای2 نمایش د اد ه می شود  که 
با کلیک روی آن مسیر فایل را که به فرمت نوت پد  یا اکسل است به سیستم بد هید . 

سپس، پایگاه مد نظر را انتخاب و بعد  فلش سبز رنگ را کیلک کنید  )شکل 7(. 

شکل 7. جستجوی د سته ای

برای نمونه، د ر شکل 8  فهرستی از شابک سه کتاب د ر پایگاه کتابخانه ملی ایران 
)رسا( جستجو شد ه است.

1. Batch search
2. Folder
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شکل 8 .جستجوی د سته ای د ر پایگاه کتابخانه ملی ایران

عالوه بر قابلیت هایی که د ر باال اشاره شد  می توانید  هر پایگاه د یگری را که از 
نیز به نرم افزار مارک اد یت اضافه کنید  و جستجوی  پروتکل Z39.50 استفاد ه می کند  
خود  را از این طریق انجام د هید . به طور نمونه، د ر شکل 9 نرم افزار رسا به پایگاه های 

مارک اد یت اضافه شد ه است.
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شکل 9. اضافه کرد ن پایگاه کتابخانه ملی ایران )رسا( به نرم افزار مارک اد یت

تبد یل فرمت های غیر استاند ارد  به مارک
یکی د یگر از قابلیت های نرم افزار مارک اد یت این است که  د اد ه ها را از فرمت های 
باید  از  غیراستاند ارد  )Excel ، Access ،TXT ،CSV(، به فرمت استاند ارد  تبد یل می کند . 
مثال، مسیر  به طور  کنید .   استفاد ه    “Export Tab Delimited text” برنامه د ستور  منوی 
فایل اکسل و مسیری که می خواهید  فایل مارک آن ذخیره شود  به همراه صفحه اکسل 
مد نظر را که د اد ه ها د ر آن است به سیستم می د هید  و د ر انتها د کمه سپس1 را می زنید . 
فیلد های مختلف صفحه اکسل د ر باالی صفحه د ر کاد ری نمایش د اد ه می شود . هریک 

از فیلد ها را باید  به شماره تگ مخصوص آن فیلد  د ر مارک مپ کنید  )شکل 1۰(.

1. next
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شکل10. تید یل فایل اکسل به فرمت مارک

تبد یل مارک 21 به یونی مارک
شاید  این پرسش به ذهن خطور کند  که تمامی قابلیت های موجود  د ر مارک اد یت برای 
رکورد های مارک 21 است و د ر ایران که از فرمت بومی شد ه یونی مارک )مارک ایران( 

استفاد ه می شود  این قابلیت ها کاربرد ی ند ارد . خیر این طور نیست!
د ر اینجا با مثالی کاربرد  مارک اد یت را برای کابران یونی مارک توضیح می د هیم. 
فرض کنید  که کتابخانه شما تعد اد  زیاد ی کتاب های التین خرید اری کرد ه است و 
شما باید  آنها را سازماند هی و وارد  نرم افزار کتابخانه خود  کنید  که از فرمت مارک 
این  شابک  شماره های  از  فهرستی  کافیست  منظور،  این  برای  می کند .  تبعیت  ایران 
»جستجو  ابزار  از  د سته ای  گزینه جستجوی  از  را  آنها  ابرد اد ه  و  کنید   تهیه  کتاب ها 
کنید .  استخراج  است  شد ه  اشاره  آن  به   7 شکل  د ر  که   »Z39.50 پروتکل  براساس 
خروجی ابرد اد ه شما بر اساس مارک 21 خواهد  بود . سپس، از ابزارهای یونی مارک که 
د ر منوی ابزارهای مارک اد یت وجود  د ارد  استفاد ه کنید . کافی است د ر پنجره ای که 
باز می شود  مسیر فایل هایی که به صورت رکورد های مارک 21 است به همراه مسیری 
که می خواهید  رکورد ها به صورت یونی مارک د ر آن ذخیره شود  به سیستم بد هید . د ر 
گزینه  و  کنید   انتخاب  را  یونی مارک  به   21 مارک  تبد یل  گزینه  عملگرها،  فهرست 
پرد ازش را بزنید . رکورد های مارک 21 به یونی مارک تبد یل خواهد  شد . بعد  از آن  از 
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گزینه ویرایش مارک اد یت استفاد ه کنید  و د ر صورت لزوم به صورت د سته ای رکورد ها 
را ویرایش کنید .

آنچه که د ر اینجا بد ان اشاره شد  فقط نکات مهم و کاربرد ی این نرم افزاراست. 
بد یهی است که تمامی عملگرها و کاربرد های این نرم افزار د ر این مجمل نمی گنجد .
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