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مستخلص:
لقد تطورت مجموعة النماذج المفاهيمية للمتطلبات الوظيفية لتشتمل على ثالثة نماذج منفصلة تم إعدادها على حدة خالل سنوات
عديدة بواسطة مجموعات عمل مختلفة وتلك النماذج هي :المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  FRBRوالمتطلبات الوظيفية
للبيانات االستنادية  FRADوالمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية الموضوعية  .FRSADوحتى بعد االنتهاء من كل من FRADو
 FRSADفي عام  9000 – 9002أصبح من الواضح ضرورة الخلط بين أو تقوية مجموعة المتطلبات الوظيفية بداخل نموذج واحد
متماسك لتوضيح فهم النموذج الكلي وإزالة العوائق أمام تطبيقه .وقد أخذت مجموعة مراجعة المتطلبات الوظيفية للتسجيالت
الببليوجرافية  FRBRفي العمل على ذلك النموذج منذ عام  9000لتشكيل المجموعة الموحدة عام  ،9002وال تشتمل مهمة الدمج هذه
على توضيح كيفية مالئمة تلك النماذج الثالثة معا ً بل تتطلب أيضا ً إلقاء نظرة على النماذج لدمج الخبرات المكتسبة التي نشأت منذ
منشوراتها األولى.
وهذه الدراسة ،المعتمدة أساسا على عمل المجموعة الموحدة ،تقدم التقرير العام األول للنموذج المتكامل ،والمشار إليه مجازا ً كنموذج
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية للمراجع المكتبية ( )FRBR-LRMوالمبادئ االسترشادية المطبقة لتطويره.
الكلمات المفتاحية :المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  ،FRBRالمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية ، FRAD
المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية الموضوعية  ،FRSADنموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية للمراجع المكتبية
 ،FRBR-LRMالنماذج المفاهيمية.
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.1

المقدمة

لقد تطورت عائلة المتطلبات الوظيفية للنماذج المفاهيمية لتشتمل على ثالثة مفاهيم منفصلة لجوانب محددة من العالم البيبليوجرافي،
والتي أعدت بشكل مستقل عبر سنوات عديدة بواسطة مجموعات عمل مختلفة :المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية FRBR
والمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية  FRADوالمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية الموضوعية  .FRSADوبالرغم من كون
تلك المفاهيم قد أنشئت داخل اطار نموذجي للعالقة بين الكيانات إال أنها تتبنى وجهات نظر متباينة وحلول مختلفة للقضايا المشتركة.
كما أن محاولة ادراج جميع النماذج الثالثة في نظام واحد يتطلب حل مشكالت معقدة بطريقة خاصة مع القليل من االسترشاد بالنماذج.
حتى مع االنتهاء من إعداد كل من نماذج المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية  FRADوالمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية
الموضوعية  FRSADفي عامي  9002و  ،9000حيث أصبح من الواضح ضرورة أن يتم الخلط بين أو االندماج بين عناصر عائلة
نماذج المتطلبات الوظيفية في نموذج واحد متماسك من أجل توضيح فهم النموذج الكلي وإزالة العوائق أمام تطبيقه.
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المجموعة التحريرية للدمج/التوحيد

كانت مجموعة مراجعة نموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  FRBRتعمل نحو الوصول إلى نموذج متكامل منذ عام
 9000في صورة سلسلة من االجتماعات التي أقيمت بالتزامن مع المؤتمرات التي ينظمها اإلتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات
المكتبات (اإلفال  )IFLAوفي خالل اللقاء اإلضافي نصف السنوي في إبريل  9009والذي صيغت فيه المسودة األولية لمهام المستفيد.
وقد انبثقت عن مجموعة مراجعة نموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  FRBRمجموعة أخرى هي المجموعة
التحريرية للدمج  ،CEGوذلك سنة  9002بسنغافورة ،والتي تركز على إعادة التقييم المفصل للخصائص والعالقات وصياغة وثيقة
النموذج .وأعضاء هذه المجموعة هم :الرئيس بات ريفا (كندا) و باتريك لو بوف (فرنسا) و ماجا زومر(سلوفينيا) .وقد نظمت CGE
(أحيانا ً بالتعاون مع أعضاء مجموعة مراجعة المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  FRBRاآلخرين) أربعة اجتماعات
متعددة األيام منذ تشكيلها ،وذلك فضالً عن إعداد التقارير التي تتناول التطور التفصيلي في مجموعة مراجعة المتطلبات الوظيفية
للتسجيالت الببليوجرافية  FRBRأثناء جلسة العمل بمدينة ليون سنة .9002
هذه الدراسة تعتمد مباشرة على عمل المجموعة التحريرية للدمج  CEGو هي بمثابة التقرير العام األول المتعلق بالنموذج المدمج و
المشار إليه مجازا ً بأنه نموذج المكتبة المرجعي للمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية ( )FRBR-LRMوالمبادئ
االسترشادية المطبقة لتطويره.
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منهجية الدراسة

يهدف النموذج المدمج للمتطلبات الوظيفية إلى أن يصبح نموذجا ً عال المستوى في مجال المراجع المفاهيمية ضمن اطار نموذجي
للعالقة بين الكيانات .وال تعتبر مهمة الدمج مجرد عملية تحريرية لمالئمة النماذج الثالثة الموجودة معا ً ولكنها عملية نمذجة مستندة
على وجهة نظر ثابتة ،والهدف منها هو تسوية االختالفات بين النماذج .ويتطلب ذلك إلقاء نظرة على النماذج لدمج الخبرات المكتسبة
األولي من خالل أبحاث المستفيدين ،وخبرات العمل بتلك النماذج.
منذ نشرها ّ
والعمل المرجو إنجازه هو إنتاج وثيقة للتعريف بالنموذج وعرضه بشكل مختصر وواضح ،وال سيما باستخدام الجداول والرسوم
البيانية من أجل تسهيل نقل التعريفات إلى مجال  IFLA FRBRالستخدامه مع تطبيقات البيانات المترابطة .ومن أجل تسهيل االنتقال
بين النماذج القائمة والنموذج المدمج ،سوف نعمل على إيجاد خريطة للعالقات كوثيقة منفصلة.
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مهام المستفيد

يتم األخذ في االعتبار كل من مهام المستفيد في نماذج المتطلبات الوظيفية ومجتمع المستفيدين عند وضع إطار المهام حيث يلعبان
دورا ً أساسيا ً في تحديد مجال النموذج .ويتم اختيار كل من الكيانات والخصائص والعالقات في أي نموذج من أجل السماح بإنشاء نظام
معلومات مبني على هذا النموذج وذلك لتحقيق تلك المهام لمجموعات المستفيدين .وعند اختيار مهام المستفيدين التي توفر التركيز
على النموذج المدمج للمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية للمراجع المكتبية  FRBR-LRMتؤخذ في االعتبار احتياجات
نطاق واسع من المستخدمين للبيانات البيبليوجرافية واالستنادية .وربما يتم استخدام البيانات بواسطة قراء أو طالب أو باحثين أو أنواع
أخرى من المستخدمين أو بواسطة موظفي المكتبة أو الممثلين اآلخرين في سلسلة المعلومات بما فيهم الناشرين والموزعين والبائعين،
إلخ.
وكما هو الحال في المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  FRBRوالمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية الموضوعية
 FRSADفإن النموذج المدمج يهتم في المقام األول بالبيانات والوظيفية المطلوبة من جانب المستفيدين النهائيين (والوسطاء العاملين
بالنيابة عنهم) لتلبية احتياجاتهم من المعلومات .وغالبا ً ما يقوم موظفو المكتبة والمسئولون اآلخرون عن معيار وصيانة البيانات بمهام
مشابهة ضمن واجباتهم ،حيث تدخل تلك المهام أيضا ً في مجال النموذج .ورغم إن البيانات الوصفية اإلدارية و الحقوقية مطلوبة أيضا ً
من أجل إدارة البيانات الببليوجرافية واالستنادية للتمكن من تلبية احتياجات المستفيد ،وحيث إن تلك البيانات و المهام اإلدارية المتصلة
بها ضرورية لتوفير الخدمة فإن تلك المهام ال تدخل في مجال أو توجيه النموذج .تختلف وجهة النظر في نموذج المتطلبات الوظيفية
للبيانات االستنادية  FRADإلى حد ما عن النموذجين األصليين اآلخرين وعن النموذج المدمج حيث إن  FRADيضع في االعتبار
كل من احتياجات المستفيد النهائي و االستخدامات اإلدارية لموظفي المكتبة في التعريف بمهام المستفيدين.
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ويعتمد النموذج المدمج على خمس مهام أساسية للمستفيدين موضحة في الجدول رقم  ،0وتؤكد على التوجه للخارج تجاه احتياجات
المستفيد النهائي .وقد صيغت مهام المستفيدين من وجهة نظر دعم قدرة المستخدم النهائي على تنفيذها .وعند وصف المهام يتم استخدام
المصطلح "مصدر" بشكل واسع جدا ً ليشتمل على أي من الكيانات التي تم تعريفها في النموذج فضالً عن مصادر المكتبة الفعلية.
إن الهدف من تقسيم عملية البحث عن المعلومات إلى المهام الخمس األساسية يتمثل في تحديد كل من الجوانب األساسية لتلك العملية،
و بالرغم من أن المهام مدرجة في ترتيب معين فال توجد هناك نية لإلشارة إلى أن تلك المهام هي مهام إلزامية في عملية البحث األمثل
عن المعلومات .في الواقع يعتبر البحث عن المعلومات تكراري .إن بعض مهام المستفيدين قد تحدث في األساس بشكل متزامن داخل
أذهانهم (على سبيل المثال "التعريف" و "االختيار") ،ويمكن اعتبار "االستكشاف" بصفة خاصة بعدا ً منفصالً عن المهام األخرى كما
يوفر في بعض الحاالت نقاط انطالق للمزيد من عمليات البحث عن المعلومات و في حاالت أخرى يمثل الهدف الفعلي للمستفيد.
جدول رقم  :1مهام المستفيد
االيجاد
التحديد
االختيار
الحصول على
االستكشاف

البحث عن أية معايير مالئمة من أجل جلب وتنسيق المعلومات المتعلقة بمصدر أو أكثر من مصادر
االهتمام.
الفهم الواضح لطبيعة المصادر التي تم العثور عليها و التمييز بين المصادر المتشابهة.
تحديد مدى مالئمة المصادر التي وجدت و اختيار مصادر محددة (سواء بالقبول أو الرفض).
الوصول إلى محتوى المصدر.
استخدام العالقات بين مصدر و آخر لوضعهم في إطار واحد.

يمكن رؤية المهام األربع األول (االيجاد ،والتحديد ،واالختيار ،والحصول على) بسهولة كتعميمات للمهام األربع في نموذج المتطلبات
الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  FRBRبنفس األسماء .أما مهام "االيجاد" و"التحديد" فتظهر في كل من نموذجي  FRADو
 ،FRSADكما يشتمل األخير على مهمة "االختيار" أيضا ً .تم تؤخذ مهمة "االستكشاف" من  FRSADو لكنها معرفة في النموذج
المدمج إلدخال مهمة "التأطير" التابعة لـ  .FRADأما المهمة األخيرة من  FRADوهي (التبرير) والتي تتعلق بعمل موظفي المكتبة
فهي خارج نطاق .FRBR-LRM
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الكيانات

إن الكيانات المشار إليها في نموذج "العالقة بين الكيانات" هي تلك العناصر ذات االهتمام الرئيسي عند المستفيدين .والكيان عبارة
عن قطاع أو فئة مجردة من القيم المفاهيمية وتقوم الكيانات بوظيفة مجاالت للعالقات التي يسلط النموذج الضوء عليها .ويتم تعريف
الخصائص أو الصفات لكل كيان لتحديد نطاقه.
وفي عملية توحيد النماذج تم اختبار كل كيان للتعرف على المتطلبات الوظيفية بشكل انتقادي .وقد تم النظر بعناية لهذه التعريفات
وخاصة للكيانات المتشابهة عبر النماذج (مثل استخدام نموذج  FRADلكلمة" :اسم  "nameو نموذج  FRSADلكلمة" :تسمية
 )"nomenلتحديد ما إذا كانت الكيانات يمكن دمجها و تعميمها .وال يتم اإلبقاء على الكيانات التي بال سمات أو عالقات محددة ،ونتج
عن هذا الفحص للكيانات الحالية ( 00في نموذج  FRBRو 01في نموذج  FRADو 2في نموذج  )FRSADإما الدمج أو اإلبقاء أو
الرفض أو اإلبعاد عن المجال أو اعتبارها كأنواع لكيانات أخرى .وقد أُسست الكيانات الجديدة من أجل تبسيط النموذج ،وتحديد نسق
عام ،وتقليل التكرار في بيان العالقات والمواصفات .وكانت النتيجة النهائية هي  00كيان و  2أنواع معرفة سلفا ً كما هو موضح في
الجدول :9
جدول رقم  :2الكيانات
التعريف
الكيان
أي كيان في عالم الخطاب
المصدر Res
العمل work
التعبير
expression
التجسيد/المظهر
المادي
manifestations
نسخة مفردة/الوعاء
item
أي كيان قادر على ممارسة عالقات المسئولية المرتبطة
وكيل Agent
باألعمال والتعبيرات والمظاهر المادية أو النسخ المفردة
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المصدر
إعادة التسمية  /إعادة التعريف من
" FRSADتيمة "Thema
مأخوذ من نموذج FRBR
مأخوذ من نموذج FRBR
مأخوذ من نموذج FRBR
مأخوذ من نموذج FRBR
جديد :فئة (أو فصيل) فوقية superclass
من الشخص والمجموعة

الشخص Person

الفرد البشري

المجموعة Group

التجمع أو المنظمة المكونة من أشخاص يستخدمون اسما محددا جديد( :مشتملة على األنواع عائلة و هيئة)
ويعملون كوحدة

التسمية  Nomenأية عالمة أو عالمات مرتبة يعرف الكيان عن طريقها

المكان

 Placeمساحة معينة من الفراغ

الفترة الزمنية
Time - span

المدى الزمني الذي له فترة بداية و فترة نهاية

مأخوذ من نموذج FRBR

الدمج بين تسمية  Nomenفي نموذج
 FRSADواسم  Nameفي نموذج
 FRADونقطة الوصول المضبوط (مشتملة
على النوع المعرف)
أعيد اقتراحه من نموذج  FRBRبمعنى
المكان Place
جديد

تعتبر أسماء الكيانات عشوائية إلى حد ما ،و بالنظر إلى اسم الكيان وحده ،ال يقصد منه إظهار المعنى الكامل وراءه .ومن أجل الفهم
الكامل لمقصد كل كيان و أنواع الحاالت التي ينتمي إليها ،من المهم أن يتم الرجوع للتعريف والتبصرة التوضيحية.
وعلى عكس نماذج المتطلبات الوظيفية الحالية فإن نموذج المكتبة المرجعي للمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية FRBR-
 LRMيبني كياناته من خالل العالقات ذات التدرج الهرمي ،و هذا يعني أن الكيانات أعلن عنها كفئات فوقية  superclassesلكيانات
أخرى لها عالقات مع فئات فرعية  .subclassesوأي مثال على كيان فئة فرعية يعتبر أيضا ً مثاالً لفئتها الفوقية ،و يمكن التعبير عن
تلك العالقة بكلمة "يعتبر/تعتبر) "is a (or IsAمما يسمح بتنظيم النموذج وتفادي التكرار في الخصائص و العالقات التي تم تعريفها.
وعلى سبيل المثال في نموذج  FRBR-LRMيعتبر الكيان شخص  personفئة فرعية للكيان وكيل  agentويمكن التعبير عن ذلك
كالتالي :الشخص يعتبر وكيل  .Person IsA Agentوحيث أن جميع األشخاص  Personsهم وكالء  Agentsفإن أي عالقة أو
صفة تنطبق على الكيان وكيل  Agentتنطبق أيضا ً على الكيان شخص  personبدون الحاجة إلى إفصاح ذلك تحت الكيان
شخص .personإال أن العكس ليس صحيحا حيث إن العالقات أو السمات الخاصة بالكيانات أو الفئات الفرعية ال تنطبق بالضرورة
على جميع الفئات الفوقية ،لذلك على سبيل المثال الكيان شخص  personيرتبط بعالقة بالكيان مكان  placeمثل "يعتبر مكان ميالد
لـ  "is a place ofوال تشتمل تلك العالقة على "الوكالء  "agentsالذين يمكن اعتبارهم مجموعات ( groupsأنواع :عائلة family
أو هيئة .)corporate body
وبصفة عامة ،فيما عدا تلك الكيانات التي تتعلق بترتيب يعتبر الهرمي فإن الكيانات التي تم اإلعالن عنها في النموذج غير متصلة ،و
تلك الكيانات الغير متصلة يمكن أال تحتوي على أمثلة تعتبر بشكل متزامن أمثلة ألكثر من كيان من تلك الكيانات.
يعرف نموذج  FRBR-LRMالكيان الواحد األعلى ( top- levelمصدر  resأو "الشيء  "thingبالالتينية بأنها تعميم للكيان تيمة
 Themaفي نموذج  FRSADوهو يتخطى احتياجات العالقة بين الموضوعات) .الكيانات العشر األخرى عبارة عن فئات فرعية
مباشرة أو غير مباشرة للكيان مصدر  .resهناك ثماني كيانات عبارة عن فئات فرعية مباشرة للكيان مصدر  resهي :العمل و
التعبير والمظهر المادي والنسخة المفردة والوكيل والتسمية والمكان والفترة الزمنية .والكيانان األخيران عبارة عن فئات فرعية للكيان
وكيل  :agentوهم شخص  personومجموعة  groupوفي النهاية هناك ثالثة أنواع محددة تم تعريفها مسبقا ً في النموذج هي :العائلة
 familyوهيئة  corporate bodyوهي أنواع من المجموعات  groupsوالمعرف  identifierالذي هو عبارة عن تسمية
.nomen
في نماذج المتطلبات الوظيفية السابقة تم اعتبار تلك األنواع المعرفة سلفا بأنها كيانات ،إال إنها في حالة النموذج المدمج لم تتفق مع
معايير الخصائص أو العالقات .ويبدو ذلك جليا فيما يتعلق بنتيجة تعريف الكيانات الفئة الفوقية وكيل  agentومجموعة ،group
حيث إن جميع الخصائص و العالقات التي كان يمكن تعريفها لكل من الكيان عائلة  familyو الكيان هيئة  corporate bodyقد
بُينت في المستوى األعلى .إن إنشاء أنواع تم تعريفها مسبقا ً يساعد على إظهار كيفية تالئم تلك الكيانات السابقة داخل النموذج المدمج.
والكيانان األخيران في نموذج ( FRADوكالة  agencyوقواعد  )rulesواللذان يساعدان على وضع نماذج العمليات المكتبية
الداخلية لتعيين نقاط وصول منضبطة يعتبران خارج المجال الوظيفي للنموذج المدمج.
أما الكيانات التي تنتمي إلى المجموعة  2من نموذج ( FRBRمفهوم  ،conceptوشيء  ،objectوحدث  ،eventومكان )place
فتعتبر كيانات ممثلة للعالقات بين الموضوعات والتي قد تم تفاديها في النموذج المدمج ،وهذا يعني أنه ال يوجد لها موقعا أساسيا في
ذلك النموذج ،وقد تعتبر مفيدة من جهة أخرى ،حيث يمكن أن تستخدم كأنواع فرعية تابعة للكيان مصدر  resوذلك باستخدامها
كرؤوس للموضوعات .ونتيجة ذلك يمكن إعادة تعيين المصطلح مكان  placeفي النموذج الموحد ليعمل بوظيفة كيان عام للـمكان
 ،placeو جنبا إلى جنب مع الكيان الجديد فترة زمنية  time-spanيمكن ربط الكيان مكان  placeبأي كيان آخر لتحديد الخصائص
والعالقات للعديد من الكيانات.
4

.6

العالقات

وتعتبر العالقات جزءا ً ضروريا ً من عالم المكتبات :فهي تربط أمثلة أنواع الكيانات و توفر لها السياق .وتدخل العالقات في جميع
نماذج المتطلبات الوظيفية الثالثة ،و بينما تبقى العالقة بين العمل ,،worksالتجسيد ،expressionsالتعبير ،manifestations
النسخة ( itemوالتي كانت تابعة لنموذج فربر  )FRBRكما هي بالنماذج الثالثة فإن العالقات األخرى تم تحديدها بشكل مختلف
وبدرجات تعميم مختلفة .وكان قرار المجموعة المدمجة  CEGفي اإلعالن عن العالقات بشكل عام مجرد مما يمكن المنفذين من
إدخال تفاصيل إضافية بطريقة متجانسة ومتناسقة وذلك بتحديد أنواع إضافية ومحددة من العالقات.
وتبقى العالقات بين كل من لعمل ,،worksالتجسيد ،expressionsالتعبير  ،manifestationsالنسخة itemهي قلب النموذج ويمكن
اعتبارها إلزامية حيث يتضمنها الجدول  .2وتُدعم العالقات األخرى حيث إنها تمكن من االستكشاف وتعتبر هامة جدا ً للمستفيدين .كما
أنه من المهم أيضا ً مالحظة أنه بينما يتم بيان العالقات بين أنواع الكيانات فإنها في الواقع تتأسس وتتواجد بين أمثلة لتلك األنواع من
الكيانات.
جدول  :3العالقات البؤرية
المجال
Domain
عمل
WORK
تعبير
EXPRESSION
تجسيد
MANIFESTATION

االسم األول
Forward name
is realized through
يتم تحقيقه من خالل ..
is embodied in
يتم تجسيده في ..
is exemplified by
يتم تمثيله من خالل ..

االسم العكسي
Reverse
name
يحقق
Realizes
يجسد
embodies
يمثل
Exemplifies

المدى
Range

Cardinality
عدد العناصر في المجموعة

التعبير
EXPRESSION
التجسيد
MANIFESTATION
النسخة
ITEM

1 to M
M to M
1 to M

يتم اإلعالن عن العالقات في كال االتجاهين .في البداية من اليسار إلى اليمين ثم من اليمين إلى اليسار .مع تحديد عدد األمثلة المتعلقة
بعالقة محددة .على سبيل المثال عدد العناصر  1 to Mلعالقة " يتم تحقيقه من خالل  "is realized throughتعنى ان كل عمل
 workبه تعبير واحد  expressionsأو أكثر يدركه و ان كل تعبير  expressionيدرك عمالً واحدا ً بالضبط.
وحيث أن تسمية  nomenتم تعيينه ككيان منفصل فيمكن اإلعالن عن العالقة المناسبة .انظر الجدول رقم  2كما يلي:
جدول  :4عالقة التسمية
له تسمية
المصدر
has appellation
RES

هي تسمية ل....
is appellation

تسمية
NOMEN

M to M

بعد تعيين الفئة الفوقية "وكيل" agentيمكن تبسيط عالقات المسئولية في الجدول  5كما يلي:
جدول  :5عالقات المسئولية
العمل
WORK
التعبير
EXPRESSION
التجسيد
MANIFESTATION
التجسيد
MANIFESTATION
التجسيد
MANIFESTATION
النسخة
ITEM
النسخة
ITEM
5

أنشأ بمعرفة ..
was created by
أنشأ بمعرفة ..
was created by
أنشأ بمعرفة ..
was created by
تم توزيعه من خالل ..
is distributed by
أنتجت من خالل ..
was produced
امتلكت بمعرفة ..
is owned by
تم تعديلها بمعرفة..
was modified by

أنشأ
created
أنشأ
created
أنشأ
created
وزعها
distributes
أنتجها
produced
تملكها
owns
عدلها
modified

وكيل AGENT

M to M

وكيل AGENT

M to M

وكيل AGENT

M to M

وكيل AGENT

M to M

وكيل AGENT

M to M

وكيل AGENT

M to M

وكيل AGENT

M to M

العالقة بين الموضوعات كما تم تعريفها في نموذج  FRSADتظل كما هي بالنظر إلى الجدول  1كما يلي:
جدول  :6عالقة الموضوعات
له موضوع..
العمل WORK
has as a subject

هو موضوع لـ...
is subject of

RES
المصدر

M to M

بواسطة تعيين كل من مكان  placeوالفترة الزمنية  time spanككيانات ،يمكن تعيين العديد من الخصائص كعالقات (مثل مكان
النشر و مكان الميالد و تاريخ الميالد) .انظر جدول .7
يمكن تصنيف هاتين العالقتين العامتين لتوفير مزيد من التفاصيل.
جدول  :7عالقات المكان و الفترة الزمنية
لها عالقة بـ ..
المصدر
has association with
RES

متعلقة بــ ..
is associated with

لها عالقة بـ ..
has association with

متعلقة بــ ..
is associated with

المصدر
RES

مكان
PLACE
الفترة الزمنية
TIME-SPAN

M to M

M to M

 .7الخصائص
في نماذج المتطلبات الوظيفية الثالثة تم تعريف الخصائص على مستويات مختلفة من حيث حجم المكونات والتفاصيل .و حيث إنه من
غير الممكن عمليا جمع كل الخصائص لجميع الكيانات فإن المجموعة المدمجة  CEGقررت اإلبقاء فقط على الخصائص األكثر
أهمية .في أي تطبيق ،يمكن إضافة خصائص إضافية ألي أو لكل الكيانات وذلك بمتابعة النمط المتاح لتغطية أنواع معينة من المصادر
أو مزيد من التفاصيل حول الوكالء  ،agentsوذلك على سبيل المثال.
و حيث أن دراسات المستفيدين تشير إلى أن المستفيد النهائي ينظر غالبا ً إلى التعبير األصلي  expressionكوحدة منفصلة عن
التعبيرات األخرى واعتباره التمثيل األفضل للعمل  ،Workلذلك تمت إضافة الخاصية جديدة تعبير  expressionللتمكين من تعيين
"التعبير التمثيلي  ."representative expressionوفى هذه الحالة يعتبر هذا التعبير هو أساس وصف العمل  workويمكن اآلن أن
تصبح العالقة واضحة.
 .8الخالصة
سيتم مناقشة نموذج المكتبة المرجعي للمتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية  FRBR-LRMبواسطة مجموعة مراجعة
المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية  FRBR review groupخالل المؤتمر الذي سينظم في "كيب تاون" و سيتم مراجعة
المسودة الصادرة عن لجنة الفهرسة والتصنيف و الببليوجرافيا ،و يُتوقع أن تبدأ المراجعة العالمية في أوائل عام  ،9001و نحن
نشجع جميع أعضاء اإلتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (اإلفال  )IFLAعلى المشاركة النشطة في عملية المراجعة لضمان
قبول النموذج الناتج من جانب لجنة المكتبات و تنفيذه بكل ما يتسم به من إمكانات.
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