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классификация и компаративная характеристика обзорной и реферативной
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O. P. Dorofeyeva
Theoretical and Methodological Principles o f Abstract Reviews Compilation
The practical importance o f an abstract review, theoretical and methodological
principles o f abstracting, ways o f further development o f this kind o f secondary
informing are highlighted. The classification and comparative characteristic o f the
review and the abstract information are considered.
Key words: abstracting, abstract review, secondary information, surrogation o f
information, informational flow, informational and analytical provision.

УДК 002.63(477):002.1-028.14:004.6
С. Е. Кириленко,
провiдний мженер
1нституту проблем реестраци шформаци НАН Украши
АРХ1ТЕКТУРА ТА ТЕХНОЛОГ1Я НАПОВНЕННЯ
РЕФЕРАТИВНОÏ БАЗИ ДАНИХ «УКРАШ1КА НАУКОВА»
Наведено основт ц ш розроблення штегрованих шформацшних систем.
Висв^лено принципи та технолопю представлення шформаци в реферативнш
6a3Í даних «Укрштка наукова». Спроектовано технолопчний цикл створення
реферативно! БД «Укрштка наукова» та ïï друкованого видання УРЖ
«Джерело».
Ключовi слова: реферативна база даних «Украшка наукова», УРЖ
«Джерело», мформацшна система, база даних Scopus, технологiчний цикл.
Постановка проблеми. Сучаст

електронн ком уткац ш т

системи

надають додатковi можливост отримання шформаци рiзних видiв. Результатом
комунжацшних процесв стають масиви документв, що зберiгаються в
електронних базах.
Розроблення

принципов

i

методiв

корпоративного

формування

реферативних БД потребуе використання зарубiжного досвiду створення й
експлуатацiï великих автоматизованих шформацшно-пошукових систем. Ними
е Chemical Abstracts Service (CAS) в галузi хiмiï, Medical Literature Analysis and
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Retrieval System (MEDLARS) в галузi медицини, National Aeronautics and Space
Administration (NASA) в галузi дослщження K0CMi4H0r0 простору, International
Nuclear Information System (INIS) в галузi ядерно! науки та техшки, Information
Service in Physics, Electrotechnology and Control (INSPEC) в галузi фiзики,
електротехнiки,

електрошки,

обчислювально!

технiки

та

iнформацiйних

технологш тощо.
Аналiз наукових дослiджень. Багато вти зн ян и х науковцiв придшяють
значну увагу розвитку форм оргашзацп мережевих шформацшних технологiй.
Вагому

роль

вiдiграють

пращ

В. В. Петрова

[7],

А. А. Крючина

[7],

Л. Й. Костенко [6], Н. Я. Зайченко [4], Д. В. Ланде, С. О. Копанево! [5] та
штттих.
Основна частина. Вивчення досвщу формування таких систем показало,
що бшьшють iз них створено за принципами штегрованих iнформацiйних
систем, якi дозволяють за одноразового опису, iндексування та реферування
наукових докуменпв i перетворення отриманих даних у машиночитану форму
забезпечити обробку цих даних та !х багаторазове використання. Основш ц ш
розроблення штегрованих шформацшних систем: шдвищення оперативност
iнформацiйного обслуговування; багатоаспектний пошук будь-яких документв,
якi надштттли до системи; розширення комплексу шформацшних послуг;
застосування сучасних методiв i засобiв збер^ання та використання iнформацiï;
кооперащя в обробленнi iнформацiï та обслуговуванш користувачiв з штттими
iнформацiйними центрами; ютотне розширення кола абонентiв системи,
зважаючи на те, що автоматизащя основних iнформацiйних процесiв значно
скорочуе час на виконання запитв користувачiв. Прикладом успiшноï реалiзацiï
кооперативноï взаемодп з формування електронних iнформацiйних ресурЫв та
надання послуг он-лайн е вщома фiрма Elsevier (Нiдерланди), що поеднуе
функци видавця науково!' л^ератури з функцiями науково-iнформацiйного
центру. 1нформацшш ресурси охоплюють кiлька тисяч наукових журналiв,
добiрку з понад 60 енциклопедш i 200 довiдкових видань, понад 16
бiблiографiчних i реферативних баз даних, а також розвинений довщково101

пошуковий апарат. Вш заслуговуе на бшьш детальне висвiтлення, оскiльки
його функшй т можливостi та т е х т ч т параметри перевищують кращi CBiTOBi
аналоги. Навiгацiйний апарат, створений Elsevier, мiстить спецiалiзовану
систему пошуку науково! шформаци в глобальних iнформацiйних мережах
Scirus [9] i найбiльшу в свiтi реферативну базу даних про мережевi науковошформацшт ресурси з iндексами цитування публжацш Scopus [10].
Комерцiйна реферативна база даних Scopus - результат анал^икосинтетично! обробки наукових публiкацiй iз 14,5 тис. серiальних видань 4 тис.
видавцв. Загалом база даних Scopus налiчуe близько 41 млн записв (станом на
липень 2010 р.). За обсягом, пошуковими й функшйними можливостями
(наявнiсть iндексу цитування публшаци, гiперпосилання на повний текст,
засобiв адаптацп до потреб користувачiв тощо) Scopus мае суттeвi переваги
навпъ перед широко вiдомою системою Web of Science 1нституту науково!
шформаци США, iнтернет-версiя яко! розкривае змют 8,5 тис. серiальних
видань. Вихщ реферативно! БД Scopus на перше мюце за обсягом реферативних
записв за короткий промiжок часу став можливим завдяки використанню
фiрмою Elsevier сучасних форм о р т ^ з а ^ ! пращ та мережевих шформацшних
технологiй. До шдготовки реферативно! шформаци вона залучила фахiвцiв iз
рiзних кра!н, я к , працюючи безпосередньо в сво!х регюнах i опрацьовуючи
регiональнi документнi потоки, надсилають результати свое! роботи в
центральний офiс фiрми Elsevier для кумуляци шформаци та ll наступного
використання [6].
Серед багатьох европейських корпоративних проекпв варто вщзначити
eIFL - спiльний проект 1нституту вщкритого суспiльства (Будапешт) та
видавництва EBSCO Publishing, який сприяе наданню широкого доступу до
електронних ресурсв для користувачiв бiблiотек у крашах перехщно! стади
економiчного розвитку [4]. До складу eIFL входить росiйський консорцум
НЕ1КОН, який надае бiблiотекам, вищим навчальним закладам та 1ншим
установам

й

органзафям

у Росiйськiй

електронних журналiв.
102

Федераци

доступ

он-лайн

до

Метою с т а т т е визначення напрямiв удосконалення корпоративно:'
технологи

формування

реферативно1'

бази

даних

украшсько1' науково1'

лiтератури «Укрштка наукова» зусиллями суб,ектiв системи документальних
комунiкацiй. Завданням е створення моделi мережi центрiв первинно1' обробки
шформаци на базi бiблiотек, вищих навчальних закладiв, редакцiй наукових
журналiв iз залучення до технологiчного процесу реферування оргашзацш, якi
видають науковi спецiалiзованi журнали i збiрники наукових праць.
Для розроблення архггектури реферативно1' БД нацюнальних наукових
видань Украши «Укрштка наукова» проаналiзовано досвiд використання
сучасних шформацшних технологiй з проектування й експлуатаци великих
електронних мереж, зокрема досвщ В1Н1Т1 РАН [1].
Схему технолопчного циклу створення реферативно1' БД «Укрштка
наукова» та ïï друкованого видання УРЖ «Джерело» (рис. 1) спроектовано
зпдно з вимогами програми Microsoft Visio.
Базу даних «Укрштка наукова» та украшський реферативний журнал
«Джерело» створено для кумуляци науково1' iнформацiï з усiх галузей знань,
забезпечення вшьного доступу до шформаци та ïï пошуку, оргашзаци архiвного
збереження фонду БД на компакт-дисках. Головними концептуальними
засадами побудови загальнодержавноï реферативноï БД «Украïнiка наукова» е
поеднання

таких

принципов:

розподiленого

аналiтико-синтетичного

опрацювання потоку наукових публiкацiй, яю вийшли друком в Украïнi, про
Украшу,

виданих вти зн ян и м и

авторами рiзними мовами,

включаючи

украïнську, в усьому с в т , корпоративними зусиллями суб,ектiв системи
документальних
науковими

комушкацш

установами,

(бiблiотеками,

навчальними

iнформацiйними

закладами,

центрами,

видавництвами

тощо);

централiзованоï кумуляцiï кооперативно створених масивiв реферативноï
iнформацiï; пiдтримки багатоаспектного використання шформацшних ресурЫв.
Основнi процеси, що характеризують архiтектуру реферативноï БД «Украшжа
наукова», подiбнi до процеЫв структури Сдиноï технологiчноï бази даних
В1Н1Т1 [7]. Кооперативна технологiя формування реферативноï БД полягае у
103

залученш до реферування суб’ектв вiтчизняно! системи документальних
комунiкацiй.

/

/

дат
накопичувач

процес

а

а

промгжнии цикл

збережет дат

Рис. 1. ТехнолоНчний цикл створення реферативноУ
БД «УкраУшка наукова»
Наповнення БД здшснюеться шляхом кумуляцi! масивiв рефератiв, я к
подаються науковими установами, навчальними закладами, видавничими
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оргашзащями й збер^аються впродовж циклу опрацювання в технолопчнш
базi даних. Реферативна шформащя може надходити до ще 1' бази безпосередньо
з мiсць ïï створення, а також через центри первинноï обробки шформаци. На
сьогодш вже юнуе два таких центри - Нащональна наукова медична бiблiотека
Украïни

та

Державна

науково-педагогiчна

бiблiотека

Украïни

iменi

В. О. Сухомлинського [3].
Кумуляцiя та центрашзована пiдтримка результатiв розподiленоï обробки
документних потоюв, покладенi в основу технологи створення реферативноï
БД «Украïнiка наукова», здшснюються за единою методикою аналiтичноï
обробки документiв-першоджерел. Також розроблено протоколи електронного
обмшу iнформацiею з редакщями наукових видань та програмне забезпечення
для ïï штегрованого розмiщення в базi даних. Було проведено значну роботу з
коригування

програмних

засобiв

(CDS

ISIS)

вщповщно

до

структури

бiблiографiчного опису документа. В основу технологи реферування публжацш
покладено принцип

защкавленост iндивiдуальних та колективних авторiв

щодо включення результатiв своïх досягнень i розробок в нацiональний
шформацшний
максимально

ресурс

[2].

Технологiя

ресурсозберiгаючою,

наповнення реферативноï БД

дозволяе

уникнути

дублювання

е
в

iнтелектуальнiй обробщ наукових публiкацiй. У процесi наповнення БД
формуеться фонд первинноï шформаци ^мпорт електронних документiв,
перетворення паперових першоджерел у цифрову форму), яка аналогично
обробляеться

та

збер^аеться

протягом

технолопчного

циклу.

Служби

реферування, уникаючи додаткових трудових та часових затрат на реферування
та клавiатурне введення, збшьшують спектр перюдичних i продовжуваних
видань для анал^ичного опрацювання. Наразi iнформацiя, яка акумулюеться у
БД рефератв наукових видань Украïни, умовно подшена на двi складовi.
Перша - реферативна шформащя, що отримуеться i обробляеться в 1ПР1,
друга - шформацшний масив, який накопичуеться у НБУВ. Процес обробки
украïнськоï науковоï лiтератури передбачае реферування перюдичних видань та
опрацювання книжкового масиву [3]. Принциповим у технологи е наявшсть
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технолопчних баз даних. УС вхiднi шформацшт потоки з ланок пiдготовки
публшацш

надходять

(конвертування

до

вхiдних

цих

баз

файлв

для

у

центр^зованого

внутрiшньосистемний

опрацювання
формат

БД,

авторитетного контролю низки елементв бiблiографiчних даних, наукового та
лггературного

редагування

отриманих

записiв).

На

основi

цих

БД

автоматизованими засобами формуються текстовi файли (txt) з поточними
галузевими серiями УРЖ. Потiм вщбуваеться редакцiйно-видавничий цикл в
1ПР1 НАН Укра!ни (рис. 1), де з визначеною перюдичтстю здшснюеться
випуск УРЖ «Джерело».
Для комп’ютерно! верстки та виготовлення оригшал-макета УРЖ
використовуеться видавнича програма Corel Ventura 4.2. За першо! верстки
здшснюеться копiювання шаблону template.chp i заповнення його обробленим
txt-файлом для кожного роздшу окремо! сери. Далi нумерують сторiнки,
визначають кiлькiсть сторшок сери, розставляють колонтитули та визначають
стилi

сформованих

роздiлiв.

Пiд

час

першо!

верстки

виготовляють

технологiчний макет у збшьшеному масштабi, який передають для наукового
редагування до служби реферування НБУВ. Для порiвняння, у В1Н1Т1 ця
операцiя мае назву «грязный макет»

[8]. П сля первинного наукового

редагування технолопчний макет повертаеться до 1ПР1 НАН Укра!ни, де
виконуеться друга верстка, т д час яко! здiйснюеться коректура оригшалмакета. Це трудоемний процес, який потребуе перевiрки правильностi
написання наведених цифрових даних та формул, коректури використаних iмен
та дат, науково-техтчних т е р м т в , одиниць вимiрювання, редагування на
вщповщтсть наведених символiв позначенням, установленим стандартам.
Тобто, одночасно з другою версткою здшснюють i контрольну перевiрку
реферативних даних.
П отм складають змiст вщповщно до сери та оформлюють титульний
аркуш чергового номера УРЖ. Готовий оригшал-макет друкують, ще раз
перевiряють, додруковують сторiнки з правками i остаточно передають до
типографи. Контрольна перевiрка реферативних масивiв на еташ опрацювання
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коректурних вщбитюв друкованого видання завершуеться виправленням
знайдених помилок у технолопчних БД. Остаточно вщредаговаш записи
передають до загальнодержавно! БД «Укрштка наукова», що мае еталонну та
робочу версй. Першу з них призначено для архiвного зберiгання, другу - для
оперативного шформування користувачiв шляхом тдтримки онлайнового
доступу до БД засобами глобальних комп’ютерних мереж, а також для обмшу
тематичними

масивами

реферативно!

шформацй

на

нацiональному

й

мiжнародному рiвнях. Створення реферативно! БД передбачае таю етапи:
формування фонду реферативно! шформацй (аналiз наукових видань Украши,
вiдбiр матерiалiв для реферування, отримання та реестращя перiодичних
видань); обробка шформацй (внесення шформацй до БД, редагування та
перевiрка даних, систематизащя, штегращя); видання тематичних серiй УРЖ
«Джерело» (формування тематичних серiй, попередня обробка txt-файлiв,
комп’ютерна верстка та виготовлення оригшал-макетв); видання реферативно!
БД на компакт-дисках.
Технолопя представлення шформацй в реферативнiй БД «Укрштка
наукова» постiйно вдосконалюеться для бшьш ефективного пошуку шформацй
(насамперед,

за

большим

числом

ознак),

коректного

представлення

рiзноманiтноl шформацй (математичних формул, позначок хiмiчних елементiв),
обмiну реферативною шформащею з штттими видавцями реферативних баз
даних. На сьогодш служба реферування ствпрацюе з Свропейською Цифровою
бiблiотекою [7].
Висновки. Реферативна БД «Укрштка наукова» е розгалуженим,
диференцшованим за галузями знань та штегрованим в масштабах краши
iнформацiйним продуктом, який не мае аналопв в Укршт. Зазначена БД
репрезентуе нащональну систему реферування, основою яко! е принцип
цш сн ост - централiзована кумулящя масивiв реферативно! шформацй iз
зо в т ш т х мережних розподiлених ресурсiв. Використовуеться оптимальна
модель

розподшу

робiт

мiж

уЫма

суб’ектами

в^чизняно!

системи

документальних комушкацш з урахуванням единих методологiчних пiдходiв.
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Технолоия формування реферативно! БД е максимально ресурсозбер^аючою
завдяки одноразовому семантичному опрацюванню публiкацiй Î3 залученням
авторських рефератв.
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Архитектура и технология наполнения реферативной базы данных
« Украиника научная»
Приведены
основные
цели
разработки
интегрированных
информационных систем. Освещены принципы и технология представления
информации в реферативной
базе данных «Украиника научная».
Спроектирован технологический цикл создания реферативной БД «Украиника
научная» и ее печатного издания УРЖ «Джерело».
Ключевые слова: реферативная БД «Украиника научная», УРЖ
«Джерело», информационная система, база данных Scopus, технологический
цикл.
S. E. Kyrylenko
The Architecture and Technology o f Filling the Abstract Data Base
«Ukrainika Naukova»
The main goals o f integrated informational systems development are
considered. The principles and technology o f presenting information in the abstract
data base «Ukrainika Naukova» are revealed. The technological cycle o f creation o f
the abstract data base «Ukrainika Naukova» and its published edition UAJ
«Dzherelo» is outlined.
Key words: abstract data base «Ukrainika Naukova», UAJ «Dzherelo»,
informational system, data base «Scopus», technological cycle.
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1нституту проблем реестраци шформацй НАН Украши
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ 1НТЕГРОВАНО1
РЕФЕРАТИВНО1 БАЗИ ДАНИХ «УКРАШ1КА НАУКОВА»
Висвгглено принципи та динамжу наповнення реферативно! бази даних
«Укршшка наукова», напрями и використання. Наведено д а т з випуску
тематичних серш УРЖ «Джерело».
Ключовi слова: реферативна база даних «Украшжа наукова», пошук
шформацй', наукометричне дослiдження, УРЖ «Джерело».
Постановка проблеми. Провщне мюце серед шформацшних ресурЫв у
сферi iнформацiйно-бiблiографiчного обслуговування посщають бази даних
(БД), я к

забезпечують високу повноту та оператившсть вщображення

матерiалiв. БД необхщ т як для ретроспективного шформування користувачiв
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