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 : مستخلص

 
لقد تطورت مجموعة النماذج المفاهيمية للمتطلبات الوظيفية لتشتمل على ثالثة نماذج منفصلة تم إعدادها على حدة خالل سنوات 

المتطلبات الوظيفية و FRBR ةالمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافي: عديدة بواسطة مجموعات عمل مختلفة وتلك النماذج هي

و FRAD وحتى بعد االنتهاء من كل من. FRSADالموضوعية  المتطلبات الوظيفية للبيانات االستناديةوFRAD  للبيانات االستنادية

FRSAD  الخلط بين أو تقوية مجموعة المتطلبات الوظيفية بداخل نموذج واحد  ةأصبح من الواضح ضرور 9000 – 9002في عام

المتطلبات الوظيفية للتسجيالت مجموعة مراجعة وقد أخذت  .فهم النموذج الكلي وإزالة العوائق أمام تطبيقه متماسك لتوضيح

هذه ، وال تشتمل مهمة الدمج 9002المجموعة الموحدة عام لتشكيل  9000منذ عام في العمل على ذلك النموذج  FRBR ةالببليوجرافي

ً إلقاء نظرة على النماذج  ً بل تتطلب أيضا الخبرات المكتسبة التي نشأت منذ لدمج على توضيح كيفية مالئمة تلك النماذج الثالثة معا

 .منشوراتها األولى

 

نموذج كمجازاً والمشار إليه  ،التقرير العام األول للنموذج المتكاملتقدم ، على عمل المجموعة الموحدةالمعتمدة أساسا  وهذه الدراسة،

 .لتطويرهالمطبقة والمبادئ االسترشادية  (FRBR-LRM)للمراجع المكتبية  ةالمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافي
 

، FRAD ، المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية FRBR للتسجيالت الببليوجرافيةالمتطلبات الوظيفية : الكلمات المفتاحية

للمراجع المكتبية  المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية، نموذج FRSADالمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية الموضوعية 

FRBR-LRMاذج المفاهيمية، النم. 
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 المقدمة .1

 

 ،المتطلبات الوظيفية للنماذج المفاهيمية لتشتمل على ثالثة مفاهيم منفصلة لجوانب محددة من العالم البيبليوجرافيعائلة لقد تطورت 

 FRBR المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية: بشكل مستقل عبر سنوات عديدة بواسطة مجموعات عمل مختلفةالتي أعدت و

وبالرغم من كون . FRSADوالمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية الموضوعية FRAD الوظيفية للبيانات االستنادية  والمتطلبات

. تتبنى وجهات نظر متباينة وحلول مختلفة للقضايا المشتركةإال أنها ن الكيانات للعالقة بي نموذجيداخل اطار  قد أنشئتتلك المفاهيم 

. النماذجبمحاولة ادراج جميع النماذج الثالثة في نظام واحد يتطلب حل مشكالت معقدة بطريقة خاصة مع القليل من االسترشاد كما أن 

والمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية  FRAD انات االستنادية الوظيفية للبي حتى مع االنتهاء من إعداد كل من نماذج المتطلبات

 عائلةأصبح من الواضح ضرورة أن يتم الخلط بين أو االندماج بين عناصر حيث  ،9000و  9002في عامي  FRSADالموضوعية 

 .العوائق أمام تطبيقهنماذج المتطلبات الوظيفية في نموذج واحد متماسك من أجل توضيح فهم النموذج الكلي وإزالة 

 

 التوحيد/للدمجالمجموعة التحريرية  .2

 

نحو الوصول إلى نموذج متكامل منذ عام تعمل  FRBR المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافيةكانت مجموعة مراجعة نموذج 

في صورة سلسلة من االجتماعات التي أقيمت بالتزامن مع المؤتمرات التي ينظمها اإلتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات  9000

. مستفيدمهام الصيغت فيه المسودة األولية لوالذي  9009وفي خالل اللقاء اإلضافي نصف السنوي في إبريل ( IFLAاإلفال )المكتبات 

المجموعة مجموعة أخرى هي  FRBR المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافيةانبثقت عن مجموعة مراجعة نموذج وقد 

وثيقة التي تركز على إعادة التقييم المفصل للخصائص والعالقات وصياغة و بسنغافورة، 9002، وذلك سنة CEG للدمجالتحريرية 

 CGEنظمت وقد (. سلوفينيا)و ماجا زومر( فرنسا)و باتريك لو بوف ( كندا)الرئيس بات ريفا : همهذه المجموعة أعضاء و. النموذج

ً بالتعاون مع أعضاء مجموعة مراجعة ) أربعة اجتماعات ( اآلخرين FRBR المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافيةأحيانا

المتطلبات الوظيفية فضالً عن إعداد التقارير التي تتناول التطور التفصيلي في مجموعة مراجعة  ، وذلكمتعددة األيام منذ تشكيلها

 .9002سنة  العمل بمدينة ليونجلسة أثناء  FRBR الببليوجرافية للتسجيالت

 

و  المدمجو هي بمثابة التقرير العام األول المتعلق بالنموذج  CEG للدمجالمجموعة التحريرية هذه الدراسة تعتمد مباشرة على عمل 

والمبادئ  (FRBR-LRM) متطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافيةلل  المرجعيالمكتبة المشار إليه مجازاً بأنه نموذج 

 .المطبقة لتطويرهاالسترشادية 

 

 منهجية الدراسة .3

 

ً عال المستوى في مجال المراجع المفاهيمية ضمن اطار المدمج يهدف النموذج   نموذجيللمتطلبات الوظيفية إلى أن يصبح نموذجا

ال تعتبر مهمة الدمج مجرد عملية تحريرية لمالئمة النماذج الثالثة الموجودة معاً ولكنها عملية نمذجة مستندة و. للعالقة بين الكيانات

الخبرات المكتسبة لدمج إلقاء نظرة على النماذج ذلك يتطلب و. الهدف منها هو تسوية االختالفات بين النماذجو ،على وجهة نظر ثابتة

 .وخبرات العمل بتلك النماذجالمستفيدين، أبحاث نشرها األّولي من خالل منذ 

  

سيما باستخدام الجداول والرسوم ال و ،بشكل مختصر وواضح هالنموذج وعرضبلتعريف لوثيقة إنتاج  هو إنجازهوالعمل المرجو 

من أجل تسهيل االنتقال و. مع تطبيقات البيانات المترابطةالستخدامه   IFLA FRBRالبيانية من أجل تسهيل نقل التعريفات إلى مجال

 .كوثيقة منفصلةعالقات للإيجاد خريطة  نعمل علىوف س ،المدمجبين النماذج القائمة والنموذج 

 

 مهام المستفيد .4

 

المستفيدين عند وضع إطار المهام حيث يلعبان ومجتمع يتم األخذ في االعتبار كل من مهام المستفيد في نماذج المتطلبات الوظيفية 

يتم اختيار كل من الكيانات والخصائص والعالقات في أي نموذج من أجل السماح بإنشاء نظام و. دوراً أساسياً في تحديد مجال النموذج

عند اختيار مهام المستفيدين التي توفر التركيز و. هذا النموذج  وذلك لتحقيق تلك المهام لمجموعات المستفيدين معلومات مبني على

  احتياجاتفي االعتبار ؤخذ ت FRBR-LRMللمراجع المكتبية  للمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية المدمجعلى النموذج 

ربما يتم استخدام البيانات بواسطة قراء أو طالب أو باحثين أو أنواع و. نطاق واسع من المستخدمين للبيانات البيبليوجرافية واالستنادية

، المعلومات بما فيهم الناشرين والموزعين والبائعينسلسلة  فيخرين اآلممثلين الالمكتبة أو  موظفيأو بواسطة  المستخدمينأخرى من 

  .إلخ

والمتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية الموضوعية  FRBR المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافيةوكما هو الحال في 

FRSAD  والوسطاء العاملين )المطلوبة من جانب المستفيدين النهائيين والوظيفية يهتم في المقام األول بالبيانات  المدمجفإن النموذج

عن معيار وصيانة البيانات بمهام ن ون اآلخرولوئالمسغالباً ما يقوم موظفو المكتبة وو. لتلبية احتياجاتهم من المعلومات( بالنيابة عنهم

أيضاً مطلوبة البيانات الوصفية اإلدارية و الحقوقية ورغم إن . تلك المهام أيضاً في مجال النموذج حيث تدخل ،مشابهة ضمن واجباتهم

تلك البيانات و المهام اإلدارية المتصلة ن إمن أجل إدارة البيانات الببليوجرافية واالستنادية للتمكن من تلبية احتياجات المستفيد، وحيث 

الوظيفية  ختلف وجهة النظر في نموذج المتطلباتت.  بها ضرورية لتوفير الخدمة فإن تلك المهام ال تدخل في مجال أو توجيه النموذج

يضع في االعتبار FRAD ن إحيث  المدمجإلى حد ما عن النموذجين األصليين اآلخرين وعن النموذج  FRAD االستناديةللبيانات 

 .مهام المستفيدينبتعريف الالمكتبة في  يلموظفكل من احتياجات المستفيد النهائي و االستخدامات اإلدارية 
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وتؤكد على التوجه للخارج تجاه احتياجات  ،0على خمس مهام أساسية للمستفيدين موضحة في الجدول رقم  المدمجيعتمد النموذج و

عند وصف المهام يتم استخدام و. مهام المستفيدين من وجهة نظر دعم قدرة المستخدم النهائي على تنفيذها وقد صيغت. المستفيد النهائي

 .مصادر المكتبة الفعليةواسع جداً ليشتمل على أي من الكيانات التي تم تعريفها في النموذج فضالً عن بشكل " مصدر"المصطلح 

 

الهدف من تقسيم عملية البحث عن المعلومات إلى المهام الخمس األساسية يتمثل في تحديد كل من الجوانب األساسية لتلك العملية، إن 

مثل األمهام إلزامية في عملية البحث  هي معين فال توجد هناك نية لإلشارة إلى أن تلك المهامو بالرغم من أن المهام مدرجة في ترتيب 

داخل  بشكل متزامنتحدث في األساس قد بعض مهام المستفيدين إن . في الواقع يعتبر البحث عن المعلومات تكراري. عن المعلومات

بعداً منفصالً عن المهام األخرى كما بصفة خاصة " االستكشاف"ن اعتبار ، ويمك"(االختيار"و " التعريف"على سبيل المثال ) أذهانهم

 .يوفر في بعض الحاالت نقاط انطالق للمزيد من عمليات البحث عن المعلومات و في حاالت أخرى يمثل الهدف الفعلي للمستفيد

 

 

  فيدمهام المست: 1جدول رقم 

وتنسيق  المعلومات المتعلقة بمصدر أو أكثر من مصادر البحث عن أية معايير مالئمة من أجل جلب  االيجاد

 .االهتمام

 . الفهم الواضح لطبيعة المصادر التي تم العثور عليها و التمييز بين المصادر المتشابهة التحديد

 (.سواء بالقبول أو الرفض)تحديد مدى مالئمة المصادر التي وجدت و اختيار مصادر محددة  االختيار

 .لوصول إلى محتوى المصدرا الحصول على

 .واحد إطاراستخدام العالقات بين مصدر و آخر لوضعهم في  االستكشاف

 

 المتطلباتبسهولة كتعميمات للمهام األربع في نموذج ( الحصول علىو ،االختيارو ،التحديدو ،االيجاد)يمكن رؤية المهام األربع األول 

 و FRAD في كل من  نموذجي  فتظهر" التحديد"و" االيجاد"مهام أما . بنفس األسماء FRBR الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية

FRSAD االختيار"، كما يشتمل األخير على مهمة " ً النموذج  فيو لكنها معرفة  FRSADمن " االستكشاف"مهمة تؤخذ تم .  أيضا

 المكتبة موظفيالتي تتعلق بعمل و (التبرير) وهي FRADأما المهمة األخيرة من . FRAD لـالتابعة " التأطير"إلدخال مهمة المدمج 

 .FRBR-LRMهي خارج نطاق ف

 

 الكيانات .5

 

الكيان عبارة و. العناصر ذات االهتمام الرئيسي عند المستفيدينتلك  هي "العالقة بين الكيانات"في نموذج إن الكيانات المشار إليها 

يتم تعريف و. للعالقات التي يسلط النموذج الضوء عليهامجاالت من القيم المفاهيمية وتقوم الكيانات بوظيفة فئة مجردة قطاع أو عن 

 .الخصائص أو الصفات لكل كيان لتحديد نطاقه

 

التعريفات  لهذهتم النظر بعناية وقد . تم اختبار كل كيان للتعرف على المتطلبات الوظيفية بشكل انتقاديتوحيد النماذج في عملية و

 تسمية": لكلمة FRSADو نموذج  "name اسم": لكلمة FRADمثل استخدام نموذج )وخاصة للكيانات المتشابهة عبر النماذج 

nomen" ) ال يتم اإلبقاء على الكيانات التي بال سمات أو عالقات محددة، ونتج و. الكيانات يمكن دمجها و تعميمهاما إذا كانت لتحديد

إما الدمج أو اإلبقاء أو ( FRSADفي نموذج  2و FRADفي نموذج  01و FRBRفي نموذج  00)عن هذا الفحص للكيانات الحالية 

نسق تحديد و ،تبسيط النموذجمن أجل يدة الكيانات الجدأُسست وقد . عن المجال أو اعتبارها كأنواع لكيانات أخرىاإلبعاد الرفض أو 

ً أنواع  2كيان و  00النتيجة النهائية هي وكانت . العالقات والمواصفات بيانوتقليل التكرار في  عام، كما هو موضح في  معرفة سلفا

 :9الجدول 

 

 الكيانات: 2جدول رقم 

 المصدر التعريف الكيان

 إعادة التعريف من/ التسمية إعادة  أي كيان في عالم الخطاب Resالمصدر 

FRSAD "تيمة Thema" 

 FRBRمأخوذ من نموذج   workالعمل 

التعبير 

expression 

 FRBRمأخوذ من نموذج  

المظهر /التجسيد

  المادي

manifestations 

 FRBRمأخوذ من نموذج  

الوعاء /نسخة مفردة

item 

 FRBRمأخوذ من نموذج  

على ممارسة عالقات المسئولية المرتبطة أي كيان قادر    Agent   وكيل

 باألعمال والتعبيرات والمظاهر المادية أو النسخ المفردة

 superclassفوقية ( أو فصيل)فئة : جديد

 ةالمجموعو شخصلامن 
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  Person الشخص

 

 FRBRمأخوذ من نموذج  الفرد البشري

           

  Groupالمجموعة

 امحدد ااسم يستخدمونالتجمع أو المنظمة المكونة من أشخاص 

 ويعملون كوحدة

 (هيئةو  عائلةمشتملة على األنواع : )جديد

 

 

   Nomenتسميةال

   

في نموذج Nomen الدمج بين تسمية  عن طريقها الكيانأية عالمة أو عالمات مرتبة يعرف 

FRSAD اسمو Name  في نموذج

FRAD  مشتملة )ونقطة الوصول المضبوط

 ( المعرفعلى النوع 

       Placeمكانال

   

بمعنى  FRBRأعيد اقتراحه من نموذج  مساحة معينة من الفراغ

 Placeالمكان 

 زمنيةالفترة ال

Time - span 

 جديد المدى الزمني الذي له فترة بداية و فترة نهاية

 

من أجل الفهم و. تعتبر أسماء الكيانات عشوائية إلى حد ما، و بالنظر إلى اسم الكيان وحده، ال يقصد منه إظهار المعنى الكامل وراءه

 . والتبصرة التوضيحيةمن المهم أن يتم الرجوع للتعريف إليها، نتمي يكل كيان و أنواع الحاالت التي  لمقصدالكامل 

 

-FRBR لمتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافيةلالمرجعي المكتبة على عكس نماذج المتطلبات الوظيفية الحالية فإن نموذج و

LRM يبني كياناته من خالل العالقات ذات التدرج الهرمي، و هذا يعني أن الكيانات أعلن عنها كفئات فوقية superclasses  لكيانات

، و يمكن التعبير عن لفئتها الفوقيةأي مثال على كيان فئة فرعية يعتبر أيضاً مثاالً و.  subclassesأخرى لها عالقات مع فئات فرعية

 . مما يسمح بتنظيم النموذج وتفادي التكرار في الخصائص و العالقات التي تم تعريفها" is a (or IsA)تعتبر/يعتبر" بكلمةتلك العالقة 

ويمكن التعبير عن ذلك  agent وكيلللكيان  فئة فرعية person شخصالكيان عتبر ي FRBR-LRMعلى سبيل المثال في نموذج و

فإن أي عالقة أو  Agents وكالءهم  Persons األشخاصوحيث أن جميع  . Person IsA Agentوكيلالشخص يعتبر : كالتالي

ً على الكيان  Agent وكيلصفة تنطبق على الكيان   ذلك تحت الكيان إفصاحبدون الحاجة إلى   personشخصتنطبق أيضا

ال تنطبق بالضرورة الفئات الفرعية أو لكيانات الخاصة باسمات الأو  تإن العالقاإال أن العكس ليس صحيحا حيث . personشخص

يعتبر مكان ميالد "مثل   placeمكانبعالقة بالكيان رتبط ي person شخص، لذلك على سبيل المثال الكيان على جميع الفئات الفوقية

   familyعائلة: أنواع)  groupsمجموعاتالذين يمكن اعتبارهم "  agents لوكالءا"وال تشتمل تلك العالقة على "  is a place ofلـ

 (. corporate body هيئة أو

 

الهرمي فإن الكيانات التي تم اإلعالن عنها في النموذج غير متصلة، و  ريعتببصفة عامة، فيما عدا تلك الكيانات التي تتعلق بترتيب و

 . عتبر بشكل متزامن أمثلة ألكثر من كيان من تلك الكياناتتتحتوي على أمثلة ال تلك الكيانات الغير متصلة يمكن أ

 

 تيمةبالالتينية بأنها تعميم للكيان " thingالشيء "أو  res مصدر)  top- level  األعلىالكيان الواحد  FRBR-LRMيعرف نموذج 

Thema  في نموذجFRSAD الكيانات العشر األخرى عبارة عن فئات فرعية (. وهو يتخطى احتياجات العالقة بين الموضوعات

 و العمل: هي resمصدر هناك ثماني كيانات عبارة عن فئات فرعية مباشرة للكيان . res مصدرمباشرة أو غير مباشرة للكيان 

الكيانان األخيران عبارة عن فئات فرعية للكيان و .الفترة الزمنيةو المكانو التسميةو وكيلالو النسخة المفردةو الماديالمظهر و التعبير

 العائلة: وفي النهاية هناك ثالثة أنواع محددة تم تعريفها مسبقاً في النموذج هي group مجموعةو person شخصوهم : agent وكيل

family هيئةو corporate body  المجموعاتوهي أنواع من groups المعرفو identifier   تسميةالذي هو عبارة عن 

nomen. 
 

مع تتفق لم  المدمجالنموذج  حالةإال إنها في  ،بأنها كياناتسلفا في نماذج المتطلبات الوظيفية السابقة تم اعتبار تلك األنواع المعرفة 

، group ةمجموعو agent وكيلكيانات الفئة الفوقية النتيجة تعريف ويبدو ذلك جليا فيما يتعلق ب .معايير الخصائص أو العالقات

قد  corporate body هيئةالكيان و  family عائلةالكيان جميع الخصائص و العالقات التي كان يمكن تعريفها لكل من إن  حيث

 . دمجالنموذج المداخل تالئم تلك الكيانات السابقة  يةإن إنشاء أنواع تم تعريفها مسبقاً يساعد على إظهار كيف. بُينت في المستوى األعلى

 

يساعدان على وضع نماذج العمليات المكتبية واللذان ( rules قواعدو agency وكالة) FRADن في نموذج االكيانان األخيرو

 . المدمجخارج المجال الوظيفي للنموذج  يعتبران منضبطةالداخلية لتعيين نقاط وصول 

 

( place مكانو، event ثحدو ،object شيءو،  conceptمفهوم) FRBRمن نموذج  2الكيانات التي تنتمي إلى المجموعة أما 

في  موقعا أساسيا، وهذا يعني أنه ال يوجد لها المدمجفي النموذج  قد تم تفاديها والتيلعالقات بين الموضوعات ممثلة لتعتبر كيانات ف

وذلك باستخدامها  res مصدركأنواع فرعية تابعة للكيان أن تستخدم يمكن من جهة أخرى، حيث مفيدة وقد تعتبر  ،النموذجذلك 

 مكانلـفي النموذج الموحد ليعمل بوظيفة كيان عام ل place مكانونتيجة ذلك يمكن إعادة تعيين المصطلح . كرؤوس للموضوعات

place فترة زمنيةالكيان الجديد جنبا إلى جنب مع ، و time-span  مكانالكيان يمكن ربط place  لتحديد الخصائص آخر بأي كيان

 .والعالقات للعديد من الكيانات
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 العالقات .6

 

ً من عالم المكتباتو جميع في تدخل العالقات و. فهي تربط أمثلة أنواع الكيانات و توفر لها السياق :تعتبر العالقات جزءاً ضروريا

 ، manifestationsالتعبير ،expressionsالتجسيد,،works العملالعالقة بين تبقى نماذج المتطلبات الوظيفية الثالثة، و بينما 
مختلف بشكل تحديدها كما هي بالنماذج الثالثة فإن العالقات األخرى تم  (FRBRفربر التي كانت تابعة لنموذج و) item النسخة

عام مجرد مما يمكن المنفذين من بشكل في اإلعالن عن العالقات  CEG المدمجةقرار المجموعة  وكان. وبدرجات تعميم مختلفة

 .محددة من العالقاتوأنواع إضافية  وذلك بتحديدإدخال تفاصيل إضافية بطريقة متجانسة ومتناسقة 

 

هي قلب النموذج ويمكن  itemالنسخة ، manifestationsالتعبير ،expressionsالتجسيد,،works لعملالعالقات بين كل من وتبقى 

كما  .هامة جداً للمستفيديننها تمكن من االستكشاف وتعتبر إالعالقات األخرى حيث وتُدعم . 2اعتبارها إلزامية حيث يتضمنها الجدول 

العالقات بين أنواع الكيانات فإنها في الواقع تتأسس وتتواجد بين أمثلة لتلك األنواع من بيان أنه بينما يتم مالحظة من المهم أيضاً أنه 

 .الكيانات

 

 

 العالقات البؤرية: 3جدول 
 المجال

Domain 

 االسم األول

Forward name     

 االسم العكسي

Reverse 

name 

 المدى

Range   

 

Cardinality  

 عدد العناصر في المجموعة

 عمل  

WORK 

is realized through 

 ..يتم تحقيقه من خالل 

     يحقق  

Realizes  

 التعبير

EXPRESSION 

1 to M 

 تعبير 

EXPRESSION 

is embodied in  

 ..يتم تجسيده في 

      يجسد

embodies   

 التجسيد

MANIFESTATION 

M to M 

تجسيد 

MANIFESTATION 

is exemplified by  

 ..يتم تمثيله من خالل 

     يمثل 

Exemplifies 

  

 النسخة 

ITEM 

1 to M 

 

مع تحديد عدد األمثلة المتعلقة . في البداية من اليسار إلى اليمين ثم من اليمين إلى اليسار. يتم اإلعالن عن العالقات في كال االتجاهين

تعنى ان كل عمل " is realized through يتم تحقيقه من خالل "لعالقة  to M 1العناصر على سبيل المثال عدد . بعالقة محددة

work  واحد  تعبيربهexpressions  تعبيرأو أكثر يدركه و ان كل  expression يدرك عمالً واحداً بالضبط . 

 

 :كما يلي 2انظر الجدول رقم . تم تعيينه ككيان منفصل فيمكن اإلعالن عن العالقة المناسبة nomen تسميةوحيث أن 

 

 عالقة التسمية: 4جدول 

 المصدر

RES  

 له تسمية

has appellation  

 ....تسمية لهي 

is appellation 

 تسمية

NOMEN   

M to M 

 

 :كما يلي 5يمكن تبسيط عالقات المسئولية في الجدول  agent"وكيل"بعد تعيين الفئة الفوقية  

 

 عالقات المسئولية: 5جدول 

 العمل 

WORK 

 ..أنشأ بمعرفة 

was created by 

 أنشأ

created 

 AGENT M to M وكيل

التعبير 

EXPRESSION 

 ..أنشأ بمعرفة 

was created by 

 أنشأ

created 

 AGENT M to M وكيل

التجسيد 

MANIFESTATION 

 ..أنشأ بمعرفة 

was created by 

 أنشأ

created 

 AGENT M to M وكيل

التجسيد 

MANIFESTATION 

 ..تم توزيعه من خالل 

is distributed by 

 وزعها

distributes 

 AGENT M to M وكيل

التجسيد 

MANIFESTATION 

 ..أنتجت من خالل 

was produced  

 أنتجها

produced 

 AGENT M to M وكيل

 النسخة

ITEM 

 ..امتلكت بمعرفة 

is owned by 

 تملكها

owns 

 AGENT M to M وكيل

 النسخة

ITEM 

 ..تم تعديلها بمعرفة

was modified by 

 عدلها

modified 

 AGENT M to M وكيل
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 :كما يلي 1تظل كما هي بالنظر إلى الجدول  FRSADالعالقة بين الموضوعات كما تم تعريفها في نموذج 

 

 عالقة الموضوعات: 6جدول 

 ..له موضوع WORKالعمل 

has as a subject 

 ...لـهو موضوع 

is subject of  

RES 

 المصدر

M to M 

 

مثل مكان )ككيانات، يمكن تعيين العديد من الخصائص كعالقات  time span الفترة الزمنيةو place مكان بواسطة تعيين كل من

 . 7انظر جدول . (النشر و مكان الميالد و تاريخ الميالد

 .يمكن تصنيف هاتين العالقتين العامتين لتوفير مزيد من التفاصيل

 

 عالقات المكان و الفترة الزمنية: 7جدول 

 المصدر

RES 

 

 ..لها عالقة  بـ 

has association with 

 ..متعلقة بــ 

is associated with 

 مكان

PLACE  

M to M 

 المصدر

RES 

 ..لها عالقة  بـ 

has association with 

 ..متعلقة بــ 

is associated with 

الفترة الزمنية  

TIME-SPAN 

M to M 

 

 

 الخصائص .7

 

نه من إو حيث  .مستويات مختلفة من حيث حجم المكونات والتفاصيلفي نماذج المتطلبات الوظيفية الثالثة تم تعريف الخصائص على 

قررت اإلبقاء فقط على الخصائص األكثر  CEGالمدمجة المجموعة الخصائص لجميع الكيانات فإن عمليا جمع كل غير الممكن 

أنواع معينة من المصادر لتغطية  المتاحنمط المتابعة وذلك بكل الكيانات لفي أي تطبيق، يمكن إضافة خصائص إضافية ألي أو . أهمية

 .، وذلك على سبيل المثالagents الوكالء أو مزيد من التفاصيل حول

 

ً إلى  كوحدة منفصلة عن  expressionاألصلي  التعبيرو حيث أن دراسات المستفيدين تشير إلى أن المستفيد النهائي ينظر غالبا

ن من تعيين يللتمك expression تعبيرخاصية جديدة ال، لذلك تمت إضافة Work للعملالتعبيرات األخرى واعتباره التمثيل األفضل 

ويمكن اآلن أن  work العملهو أساس وصف  التعبيروفى هذه الحالة يعتبر هذا  ."representative expression التعبير التمثيلي"

 .واضحةتصبح العالقة 

 

 الخالصة .8

 

مجموعة مراجعة بواسطة  FRBR-LRM للتسجيلة الببليوجرافية الوظيفيةنموذج المكتبة المرجعي للمتطلبات سيتم مناقشة 

و سيتم مراجعة " كيب تاون"خالل المؤتمر الذي سينظم في  review group FRBR المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية

، و نحن 9001توقع أن تبدأ المراجعة  العالمية في أوائل عام  المسودة الصادرة عن لجنة الفهرسة والتصنيف و الببليوجرافيا، و يُ 

النشطة في عملية المراجعة لضمان على المشاركة ( IFLA اإلفال)نشجع جميع أعضاء اإلتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 

 .بكل ما يتسم به من إمكاناتقبول النموذج الناتج من جانب لجنة المكتبات و تنفيذه 
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