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ڪلیدواژه ها 

پیشینه های كتابشناختی ، اف.آر.بی.آر.، مزایا، معایب

معرفی مدل ملزومات كاركردی  پیشینه  های كتابشناختی

ملیکا خوشبخت

چڪیده

هدف: مدل "اف.ار.بی.ار" یا ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی 
مدلی مفهومی است که به دنبال غنی سازی پیشینه های کتابشناختی است. 

این مقاله به دنبال شناسایی و درك مدل، معایب و مزایای آن است.

روش/رویكرد پژوهش: تحلیل اسناد ایفال و ادبیات مربوط به مدل "اف.
ار.بی.ار".

يافته ها:" اف.ار.بی.ار" محیطی برای ایجاد حداکرث پیوندهای ممکن میان 
عنارص کتابشناختی است. این مدل ابزاری مناسب را جهت بازیابی اطالعات 

در اختیار کاربران قرار می دهد و از دوباره کاری های موجود در پیشینه های 

کتابشناختی جلوگیری می کند.

نتیجه گیری: اف.آر.بی.ار   به عنوان پديده مهمی در سازماندهی اطالعات 
كاربر محور مبحث قابل توجهی است و بايد به آن پرداخته شود. ولی در 

به كارگريی آن بايد دقت كرد و در محيط هائی به كار گرفته شود كه الزم است.
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مقدمه
آنچه كه موجب پيدايش و تغييرِ هر روندي مي شود، نياز است. افزايش امكان تعامالت افراد با 
گسترش فناوری و رشد فكري آنان، سيستم هاي موجود را با چالش هايي جهت خدمت رساني 
رو به رو ساخته است. يكي از حوزه هايي كه با كاربران اطالعات ارتباط مستقيم دارد و آنها را 
در رفع نياز اطالعاتيشان ياري مي رساند، پيشينه هاي كتابشناختي است كه با هدف يافتن فقره 
موجود طراحي شده است. چه زماني كه به صورت فهرست ها و سياهه هاي حاوي عناوين 
بودند و چه اكنون كه درسايه تالش هاي جهاني، طبق استاندارد ها، اطالعاِت نسبتاً جامعي رادر 
اختيار كاربر قرار می دهند. در اين بين، آنچه كه ايجاد مدلي جديد را براي نگريستن به اين 
پيشينه ها ضروري مي سازد ناتوانی سيستم هاي ذخيره و بازيابي كنوني در پاسخ به نياز كاربران 
است. ذهن آرمان خواه كتابدار امروزي به دنبال راهي است كه بتواند تمام سؤاالت كاربر خود 
را پاسخ دهد و در استفاده از سيستم ذخيره و بازيابي به هيچ بن بستي برخورد نكند، اين 
چنين است كه مدل هايي جهت رسيدن به اين هدف طراحي مي شود. »اف.آر.بی.آر.«2 يا مدل 
ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي، يكي از پاسخ هايي است كه توسط كتابداران درد 
آشنا ارائه شده است. اين شيوه، سعي در رسيدن به سيستم ذخيره و بازيابي اطالعاتي دارد كه 
به وسيله آن كاربران درجست وجوهاي خود با بن بست هاي كمتري رو به رو شوند و تا حد 
امكان قادر به رديابي منابع موجود در جهان كتابشناختي3 باشند. اف.آر.بی.آر. مدلی مفهومي 

1. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

كتابخانه رشكت نفت و گاز پارس 

khoshbakhtmk@gmail.com

2. Functional Requirements for 

Bibliographic Records (FRBR) 

 3. Bibliographic Universe 

معرفی مدل ملزومات كاركردی
 پیشینه  های كتابشناختی

ملیکا خوشبخت 1

دریافت: 1388/4/30   پذیرش: 1388/6/31
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است، يعني در سطح تئوري مطرح شده است و با روش شناسي »موجوديت-  رابطه«، كه از 
مدل هاي كامپيوتري وام گرفته، سعي دارد به روابط بين مدخل ها و موجوديت ها - در يك 
پيشينه كتابشناختي- دست يابد تا كاربران اطالعات )مراجعه كنندگان، كتابداران، و ناشران( 
را در پيدا كردن منبع مورد نياز خود، فارغ از نوع مدرک و قالب آن، ياري رساند و به گفته 
لوبتسكي4 )1977( نزديك شوند. او مي گويد: »يك پيشينه كتابشناختي بايد اطالعاتي فراتر 
از آنچه از آن خواسته مي شود، فراهم كند«. عناصر اصلي اين طرح از طريق تجزيه و تحليل 
منطقي اطالعاتي استخراج شده است كه معموالً در پيشينه هاي كتابشناختي وجود دارد و 
از منابعي چون استاندارد بين المللي پيشينه هاي كتابشناختي5 )آی.بی.اس.بی.دی.(، دستنامه 
مداخل6 )ِگير(، دستنامه موضوعات7 )جی ِسير(، و دستنامه يوني مارک8 استفاده شده است. 
همچنين، از اِی.آی.تی.اف.9 نيز در موارد مورد نياز، با نظارت متخصصان موضوعي، بهره 

گرفته شده است.
مهم ترين دستاورد بيانيه پاريس )1961(، رسيدن به يك استاندار بين المللي توصيف 
كتابشناختي، معروف به آی.اس.بی.دی. در1969 بود. اين، از اولين اقدامات جامعه جهاني در 
جهت يكسان سازي و جهاني كردن پيشينه هاي كتابشناختي بود و تالش ها براي رسيدن به 
سيستمي خودكار براي توليد و پردازش داده هاي كتابشناختي و گسترش پايگاه هاي اطالعاتي 
درسطح ملي و بين المللي براي اشتراک داده ها در بين كتابداران سراسر جهان همچنان ادامه 

داشته است.
در سال 1990 ،سميناري درباره »ركوردهاي كتابشناختي« توسط ايفال برگزار شد. نتايج 
حاصل از آن كنفرانس را مي توان كاهش هزينه هاي فهرستنويسي، درنظرگرفتن نياز كاربران 
اطالعاتي، وتوجه به انواع مختلف قالب ها و محمل هاي حاوي اطالعات دانست. در آن 
كنفرانس، اين حقيقت آشكار شد كه تأكيد هرچه بيشتر بر »سطح پايه«10 درفهرستنويسي، 
جهت كاهش هزينه ها، نيازمند بازنگري دقيقي در روابط بين عناصر اطالعاتي ركوردها و نياز 
كاربران است و برنامه هاي فهرستنويسي تعاوني به استانداردی مورد توافق درسطح پايه و 
اصلي نياز دارد )ايفال، 1998(. آنچه اهميت دارد اين نكته است كه كاهش هزينه و ساده كردن 
فهرستنويسي نبايد به ميزان بازيابي توسط كاربران لطمه اي وارد كند و بايد تمام نيازهاي آنان 

را جهت رديابي اطالعات مد نظر قرار دهد. 
در اين سمينار، 9 راهكار ارائه شدكه يكي از آنها منجر به شروع مطالعه درخصوص 
ملزومات كاربردي پيشينه ها، معروف به »اف.آر.بی.آر.«، توسط ايفال ، شد كه توجه به روابط 

بين عناصر كتابشناختي از پايه هاي آن است.
در 1992، كميته هاي فهرستنويسي، رده بندي، و نمايه سازي ايفال كارخود را بر روي 

4. Lubetzky

5. International Standards Biblio-

graphic Description (ISBD)

6. The Guideline for Authority and 

Reference Entries (GARE)

7. The Guideline for Subject 

Authority and Reference Entries 

(GSARE)

8. Unimarc

9. AITF Categories for the 

description of works art

10. Minimal level 

ملیکا خوشبخت
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بررسي طرحي با اين ايده آغاز كردند و در پاييز 1995 گزارش پيش نويس آن را به اتمام 
رساندند. در 1996، پيش نويس طرح براي اعضاي كميته فهرستنويسي ايفال فرستاده شد و به 
مدت 6 ماه بر روي اينترنت و سايت ايفال قرار گرفت تا برای همه قابل دسترسي و اظهارنظر 

باشد؛ و باالخره در سپتامبر 1997 گزارش نهايي طرح ارائه شد.
مدل اف.آر.بی.آر. درپي تهيه چارچوبي جديد براي تعريف مداخل و موجوديت هاي 
مورد نياز كاربران پيشينه كتابشناختي، تعيين ويژگي ها و خصوصيات آنها، و روابط بين مداخل 
بر اساس نياز كاربران است. تمام تجزيه تحليل هاي صورت گرفته در طراحي اين مدل بر پايه 
تفكر كاربرمداري است. طراحان اين مدل تنها مراجعه كننده به كتابخانه و يا كاربراطالعات را 
به عنوان مخاطبان يك پيشينه در نظر نگرفته اند و به نيازهاي ساير گروه ها چون ناشران، توزيع 
كنندگان، و كتابفروشان نيزتوجه كرده اند. همچنين، كاربرد آن در فعاليت هايي چون فراهم آوري 
در مجموعه سازي، فهرستنويسي، مديريت پيشينه ها، امانت، و امانت بين كتابخانه اي نيز براي 

آن در نظر گرفته شده و مدل بر پايه آنها طراحي شده است )ايفال، 1998(. 
اين مدل به دنبال دو هدف اصلي است:

1. تهيه چارچوبي نظام مند براي ايجاد ارتباط بين داده هاي ذخيره شده در پيشينه هاي 
كتابشناختي جهت استفاده كاربران، و

2. پيشنهاد مبنايي كاربردي براي پيشينه هاي كتابشناختي تهيه شده توسط مراكزكتابشناختي 
ملي )ايفال، 1998(. 

روش شناسی
روش مورد استفاده جهت تهيه اين مدل »موجوديت- رابطه« است. ريوا11 )2007، ص 8(، 
معتقد است اين تكنيك از علوم كامپيوتر وام گرفته شده كه در آن براي تجزيه و تحليل 
ساختار داده ها قبل از برنامه نويسي براي يك پايگاه اطالعاتي استفاده مي شود. اين مدل، 
مستقيماً به دنبال ايجاد مبنايي جهت طراحي يك پايگاه كتابشناختي نيست، ولي به علت 
رويكرد ساختاري خود براي تجزيه و تحليل داده ها امكان شناسايي مدخل هاي الزم براي 

بررسي را فراهم مي كند )ايفال، 1998(. 
 درتكنيك موجوديت- رابطه ابتدا، مفاهيم اساسي و موجوديت هاي يك سيستم- كه 
ممكن است مورد تقاضاي استفاده كنندگان باشد- استخراج مي شود و سپس سعي مي شود 
روابط بين اين موجوديت ها تعيين شود. دراين مرحله، سعي در جامع نگري كامل است و 
تحليل كننده نظام مورد بررسي تالش مي كند تمام موجوديت هاي ممكن و روابط بين آنها را 
Riva .11استخراج كند. در مرحله پيشرفته، رابطه موجوديت ها در درون خود مورد تحليل قرارمي گيرد. 

معرفی مدل ملزومات
کارکردی پیشینه های کتابشناختی
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مثالً در يك »سيستم اتوماسيون اداري«12 هر كارمند و موقعيت هاي موجود در سازمان، يك 
موجوديت13 است و بايد بين كارمند و سمت و موقعيت سازماني وي رابطه اي دوجانبه برقرار 
شود، از طرفي، بين خود كارمندان درصورت نياز، و معنادار بودن، بايد رابطه برقرار شود. 
گام بعدي در روش تجزيه وتحليل موجوديت- رابطه تعريف خصوصيات و يا در حقيقت 
گزاره هاي اطالعاتي است كه هر مدخل يا موجوديت بايد دارا باشد؛ مثاًل مدخل »كارمند« بايد 

حاوي اطالعاتي چون نام، نام خانوادگي، سن، سمت، و نشاني باشد.
با استفاده از اين تكنيك، براي تهيه مدل اف.آر.بی.آر.، موجوديت ها، روابط بين آنها، 
و خصوصيات يا اطالعات هريك از اين موجوديت ها- با توجه به نياز كاربران يك پيشينه 
كتابشناختي- استخراج ، تعيين، و تعريف شده است. همانطور كه مشخص است پايه اف.آر.
بی.آر. كاربرمدار بوده و تمام تجزيه و تحليل ها بر پايه نياز كاربران تهيه شده است. در انتخاب 
و استخراج مداخل و موجوديت ها و روابط تعريف شده براي آنها، آنچه مدنظر بوده است، 
مداخل و روابطي است كه براي كاربران با اهميت بوده و در راهبردهاي جست وجوي خود 

در پايگاه هاي پيشينه هاي كتابشناختي از آنها استفاده مي شود.

اصطالح شناسی
اف.آر.بی.آر. مدلی مفهومي است كه در آن موجوديت هايي چون »اثر«، »شكل بيان«، »توصيف 
فيزيكی«، »فقره موجود«، و روابط بين آنها مطرح شده است. براي درک بهتر اين طرح دانستن 

تعريف برخي از اين واژگان ضروري به  نظر مي رسد.
• مدل: مدل در زمينه هاي موضوعي مختلفي به كار گرفته مي شود، ولي آنچه كه در 
اينجا مّد نظر است »ساده سازي توصيف يك موجوديت مستقل يا فرايند پيچيده است« 

)هايپرديكشنري 14، 2008(.
مدل مفهومي يك مدل تئوريك است. اگر صفحه عنوان يك مدرک را نمايانگر آن 
مدرک بدانيم مي توان گفت صفحه عنوان مدلي از آن مدرک است. حال اگر يك پيشينه 
كتابشناختي را نمايانگر يك مدرک بدانيم كه براي رسيدن به برخي عناصر آن از صفحه 
عنوان استفاده مي شود ،پس يك پيشينه كتابشناختي مدلي از مدل يك مدرک است. اف.آر.

بي.آر. مدٍل مدٍل مدٍل15يك مدرک است كه هدف اصلي آن ارتقای فناوری مورد نياز جهت 
فهرستنويسي و توليد پيشينه هاي كتابشناختي در فهرستنويسي است )كاراليل16 2007،(. 

• اثر17: ايفال درگزارش خود )1997(، اثر را يك خالقيت ذهني يا هنري متمايز تعريف 
كرده است )ايفال، 1998(. درحقيقت، در اين مدل، آنچه كه توسط يك نويسنده و يا يك 

هنرمند براي اولين بار خلق مي شود و مشابه خارجي ندارد، يك اثر شناخته مي شود.

12.  Personal information system 

13. Entity 

14. Hyperdictionary

15. ترجمه از منت اصلی است. 

نشانگر الیه سوم بودن

16. Carlyle

17. Work 

ملیکا خوشبخت
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• شکل بیان 18: منظور درک ذهني و يا هنري از يك اثر است كه ممكن است 
به صورت هاي حرفي، عددي، موسيقايي، صدا، تصوير، شئ و مانند آن باشد )ايفال، 1998(. 
هرگاه يك فرد آنچه را كه از يك اثر درک مي كند، به هر صورتي و در هر محملي بيان كند، 

شكل بيانی از آن اثر پديد آمده است.
• توصیف فیزیکی19: سومين موجوديت درمدل اف.آر.بي.آر. توصيف فيزيكی است. 
منظور از آن محمل فيزيكي خاصی است كه اثر و يا شكل بيان بر روي آن ذخيره شده است 

و مي تواند بسيار متنوع باشد؛ مثل كتاب، لوح فشرده، پوستر، و نسخه خطي )ايفال، 1998(.
• فقره موجود20: هريك از محمل هاي اطالعاتي كه حاوي اطالعات اثر و يا شكل بيان 

هستند، به تنهايي يك فقره موجود محسوب مي شوند.
تيلت21 )2004(، مثال جالبي را براي باز كردن اين مفاهيم مطرح كرده است. وقتي 
مي گوييم »كتاب«- براي توصيف جسمی فيزيكي متشكل از صفحات كاغذ، يك عطف، 
وجلد كه مي تواند براي باز نگهداشتن يك در و يا باالبردن پايه يك ميز استفاده شود- اف.آر.
بی.آر. آن را يك فقره مي خواند. وقتي مي گوييم »كتاب« ممكن است مقصود ما »آنچه كه 
نشر يافته است« باشد، درست مثل زماني كه به كتابفروشي مي رويم كه كتاب بخريم. ممكن 
است شماره استاندارد بين المللي )شابك( آن را بدانيم ولي براي ما رسيدن به همان كتاب 
مشخص مطرح نيست، اينكه محتواي مورد نظر ما را در بر بگيرد برايمان كفايت مي كند؛ اف. 
آر. بي. آر. به اين مسائل توصيف فيزيكی اطالق مي كند. وقتي مي گوييم »كتاب« و ترجمه 
خاصي از آن را نياز داشته باشيم كه حاوي متن و زبان مشخصي است، اف.آر.بي.آر. آن را 
شكل بيان مي نامد. و در آخر، وقتي مي گوييم »كتاب« كه يك نويسنده مشخص آن را نوشته 
است، منظور ما سطح باالتري است كه حاوي يك ايده مشخص است و داستان مشخصي 
را مطرح مي كند كه مي تواند به زبان هاي مختلف باشد و اف.آر.بي.آر.آن را اثر مي نامد )تيلت، 

2004، ص3-2 (.

معرفی مدل اف.آر.بی.آر.
در مدل اف.آر.بي.آر. موجوديت ها و مداخل تعريف شده در سه گروه كلي قرار گرفته اند كه 
رويكردهاي متفاوتی را نسبت به يك پيشينه كتابشناختي نشان می دهند. گروه اول مدخل ها، 
به محصوالت فكري و يا هنري می پردازد و شامل اثر، شكل بيان، توصيف فيزيكی، و فقره 
موجود است. گروه دوم از مدخل ها، افراد يا تنالگان را در بر مي گيرد كه مسئول حق مادي و يا 
معنوي هستند. گروه سوم و آخرين گروه، شامل موضوعات و محتواي محصول فكري يا هنري 

مي شود.

18. Expression 

19. Manifestation 

20. Item 

21. Tillett

معرفی مدل ملزومات
کارکردی پیشینه های کتابشناختی
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گروه اول: محصوالت فكری یا هرنی/ موجودیت های آن: اثر، شکل بیان، توصیف فیزیکی، 
و فقره موجود 

در بخش اصطالح شناسي توصيفات و توضيحاتي درخصوص مفاهيم پايه اف. آر. بي. آر. آورده 
شد. در اين قسمت سعي خواهد شد بيشتر به روابط بين اين مفاهيم و توصيف جهت وضوح 

بيشتر پرداخته شود. مدل روابط بين موجوديت هاي گروه 1 به  اين صورت است:

يك اثر، شامل محتواي فكري يا هنري خلق شده است. اين مدخل بسيار انتزاعي است 
و تعيين حد و مرز براي آن كمي مشكل است. مثاًل وقتي مي گوييم »گلستان سعدي« منظور، 
مفهوم، پيام، دانش، و خالصه محتواي فكري است كه سعدي خلق كرده است و كه مي تواند 
به شكل هاي مختلف و در محمل يا قالب هاي متفاوت وجود داشته باشد، آنچه كه مّد نظر 

ماست خود محتواست. 
زماني كه كسي يا تنالگاني دست به تفسير يا توضيح يا ترجمه گلستان سعدي مي زند 
يعني محتواي فكري موجود در اين اثر را ادراک كرده و با ارزش افزوده به بيان دوباره آن 
پرداخته است. پس، يك شكل بيان از يك اثر توليد شده است. شكل بيان مي تواند شامل 
تفسير، توصيف، تشريح ، نقد، تبديل به موسيقي، تبديل به فيلم، و مانند آن باشد. حال، اگر 
محتواي يك اثر يا شكل بيان از اثر به صورت تجسم يافته بر روي يك محمل يا قالب 
ذخيره شود، به توصيف فيزيكی مي رسيم كه ممكن است به صورت دستنوشته، كتاب، پيايند، 
نقشه، پوستر، نوار صوتي، فيلم ويدئويي، لوح فشرده، فايل الكترونيكي با قالب هاي گوناگون 
ذخيره سازي مثل پی.دی.اف.، اچ.تی.ام.ال.، و مانند آن باشد. مثاًل گلستان سعدي به صورت 
كتاب و يا يك فايل پی.دی.اف. يا ترجمه گلستان سعدي به زبان روسي – كه يك شكل 

اثر

شکل بیان

توصیف فیزیکی 

فقره موجود
نشان داده می شود

تجسم می یابد

درک می شود

موجودیت های گروه اول
 (ایفال، 1998) 

شکل 1

ملیکا خوشبخت
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اثر  
گلستان

شکل بیان

توصیف فیزیکی 

فقره موجود

فقره موجود

ترجمه گلستان به روسی 

)pdf لوح فرشده )فایل

لوح فرشده )شامره 1(

لوح فرشده )شامره 2(

بيان از اثر است – به صورت يك نوار صوتي يا به صورت يك فايل اچ.تی.ام.ال. يا يك فايل 
متنی در يك لوح فشرده. 

و در آخر، فقره موجود كه همان شكل ملموس و عيني است كه در تعداد زيادي از 
يك محمل و يا قالب وجود دارد. نسخه هاي متفاوت يك كتاب هر كدام يك فقره موجود 
محسوب مي شود. مثاًل اگر گلستان سعدي به صورت فايلي در لوح فشرده در10 نسخه وجود 

داشته باشد، هريك از اين 10 لوح يك فقره موجود از اثر گلستان است. 

مثال موجودیت های گروه اول

شکل 2

موجودیت گروه اول
 (كارالیل ،2007، ص 15) 
با اعمال برخی تغییرات

شکل 3

شکل بیان 
به صورت فیلم

اثر
 A  نویسنده

شکل بیان 
با خط بریل

توصیف فیزیکی
نرش غزال

فقره موجود 1

فقره موجود  1 فقره موجود  1

فقره موجود 2 فقره موجود 2

فقره موجود  3

فقره موجود 1

فقره موجود 2

توصیف فیزیکی
نرش آوند

شکل بیان 
ترجمه به انگلیسی

B مرتجم

اثر به صورت فیلم
دوبله شده به 

فارسی

اثر به صورت فیلم
سیاه و سفید

شکل بیان 
ترجمه به انگلیسی

 C مرتجم

معرفی مدل ملزومات
کارکردی پیشینه های کتابشناختی
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گروه دوم: مسئولیت محتوا / موجودیت های آن: شخص و تنالگان 
شخص و تنالگان، موجوديت هاي گروه دوم هستند،كه مسئوليت توليد و يا خلق محصوالت 
اثر واقع شده اند. كنفرانس، كنگره ها،  يا موضوع  يا هنري را برعهده دارند، و  فكري و 

نمايشگاه ها، سازمان ها و از اين قبيل جزء تنالگان محسوب مي شوند. 

گروه سوم: مفاهیم، موضوعات، و محتوای فكری/ موجودیت های آن: مفهوم، شیء، 
رویداد، و مكان 

موجوديت مفهوم داللت بر مفاهيم انتزاعي دارد كه در محصوالت فكري يا هنري مطرح 
مي شود شاخه هاي دانش، مكاتب فكري، نظريه ها، فرايندها، و تكنيك ها، و فنون كه ممكن 
است بسيار اختصاصي باشد. حال ممكن است موضوع يك محصول فكري يا هنري باشد 
مثل ابزارهاي پزشكي، اسلحه ومانند آن؛ و يا يك حادثه و رويداد موضوع واقع شود، مثل 
محاصره غزه و يا كشف حجاب؛ و شايد يك مكان در يك محصول فكري يا هنري باشد، 

اثر  

شکل بیان

توصیف فیزیکی 

فقره موجود

شخص

تنالگان

تولید تحت متلک
درکشده توسط

شده توسط

خلق
شده توسط

موجودیت های گروه دوم
 (ایفال، 1998) 

شکل 4

ملیکا خوشبخت
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مثل خانه مشيرالدوله پيرنيا و يا سي  و سه پل. رابطه بين موجوديت هاي گروه 3 و ديگر گروه ها 
به صورت زير است: 

مزایای مدل اف.آر.بی.آر.
1. دستيابي به يك شكل بيان مشخص از يك اثر خاص را امكان پذير مي سازد.

2. دستيابي همزمان به اطالعات مربوط به يك اثر و تمام شكل بيان هاي مختلف آن اثر 
در موجودي پايگاه مورد جست وجو را - كه ممكن است در قالب هاي گوناگون باشد- ميسر 

مي سازد.
3. امكان رسيدن به محمل هاي گوناگون را- كه محتواي اطالعاتي مورد جست وجو 

مي تواند در آنها ذخيره شده باشد- فراهم مي آورد.
4. به طبقه بندي اثر، براساس شكل بيان و محمل هاي ذخيره سازي آن مي پردازد.

5. ردگيري اطالعات و رسيدن به پيشينه مداركي كه ممكن است در رسيدن و برآورده 
ساختن نياز اطالعاتي مناسب ترباشند ممكن مي سازد.

اثراثر
شکل بیان

توصیف فیزیکی

فقره موجود

شخص

شیء

رویدادمکان

مفهوم

تنالگان

موضوع

موضوع

موضوع

مو جودیت های گروه سوم 
(ایفال، 1998) 

شکل 5

معرفی مدل ملزومات
کارکردی پیشینه های کتابشناختی
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6. گروه كاربران اين مدل فقط محدود به استفاده كنندگان اطالعات نيست، بلكه طراحان 
آن با اين رويكرد به پيشينه كتابشناختي نگاه كرده اند كه ممكن است مخاطب آن ناشران، 
توزيع كنندگان، و يا كتابفروشان باشند و سعي كرده اند نيازهاي اين گروه ها را نيز به عنوان يك 

پيشينه كتابشناختي مدنظر قرار دهند.
7. اين مدل به گونه اي طراحي شده است كه بتواند كاركرد هايي چون فراهم آوري در 
مجموعه سازي، فهرستنويسي، مديريت پيشينه ها، امانت، و امانت بين كتابخانه اي را پشتيباني 

كند.
8. كاهش افزونگي و دوباره كاري در فهرستنويسي مدارک نيز يكي از نتايج و فوايد 

استفاده اين طرح است.
9. مدل سعي دارد تا حد ممكن گستره وسيعي از محمل هاي گوناگون مانند منابع 

كاغذي، منابع ديداري و شنيداري، نقشه ها، منابع سه بُعدي ومانند آن را دربرگيرد.
لوبوف22 )2005، ص12(، معتقد است كه مزيت اصلي اين طرح توجه به ايجاد ساختار 
سلسله مراتبي براي انواع موجوديت هاي كتابشناختي نيست، بلكه تبيين دقيق روابط حاكم 
بر اين موجوديت هاست كه درنهايت به فهرست رايانه  اي امكان مي دهد تا ساختار مسطح 
خود را به ساختاري چند اليه تبديل كرده و درواقع به هستي شناسي تبديل شده و رفته رفته 

به ساختار فرامتني وب نزديك تر گردد. 
همچنين، اين مدل، براي تحقق بخشيدن به ايده همگرايي كتابخانه، موزه، و آرشيو بسيار 

مناسب به نظر مي رسد، چرا كه قابليت هاي الزم را براي ايجاد آن دارد.

معایب مدل اف.آر.بی.آر.
ژانك و ساالبا23 )2007 ، ص30(، مطالعه اي را با هدف يافتن نقاط ضعف و چالش هاي 
اف.آر.بي.آر. انجام دادند كه در آن از روش دلفي استفاده شد. جهت تعيين جامعه مورد مطالعه 

حداقل يكي از سه شرط زير را براي فرد درنظر گرفتند: 
1. داشتن انتشارات درباره اف.آر.بي.آر.،

2. حضور در گروه تهيه و يا بازنگري اف.آر.بي.آر.، و
3. سروكارداشتن مستقيم با سيستم هاي مبتني بر اف.آر.بي.آر.

از ميان 123 نفر واجد شرايط فقط 33 نفرحاضر به همكاري شدند. اين مطالعه در 
3 مرحله24 صورت گرفت و پنج موضوع براي آن درنظرگرفته شد: 1( مدل اف.آر.بي.آر.،    
2(استانداردهاي رابطه اي اف.آر.بي.آر.، 3( سيستم هاي25 مبتنی بر اف.آر.بي.آر.، 4( سيستم هاي 
بر پايه اف.آر.بي.آر.26، و 5( تحقيقات اف.آر.بي.آر.، به عنوان پايه جهت مطالعه. نتايج ابتدايي 

22. Le Boeuf

23. Zhang & Salaba

24. Round 

25. Application 

 26. تفاوت مورد 3 و 4 این است كه در 

مورد 3 سیستم ها با الگو برداری از مدل 

مذبور طراحی شده اند، ولی مورد 4 كاماًل 

مدل را   پیاده سازی كرده اند.

 

ملیکا خوشبخت
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حاصل از اين تحقيق، كه نشان دهنده مهم ترين نقاط ضعف اف.آر.بي.آر. هستند به شرح زير 
اعالم شد: 

1. نياز به ارتقای قواعد فهرستنويسي بر پايه اف.آر.بي.آر.؛
2. نياز به ايجاد ساختاري بر پايه اف.آر.بي.آر. براي ركوردها، استاندارد كدگذاري، 

چارچوب جهت اجراي اف.آر.بي.آر.؛
3. نياز به ارتقا و آزمايش ابزارها و نرم افزارهايي كه تبديل ركوردها را بر پايه اف.آر.

بي.آر. ممكن سازند؛
4. نياز به ارتقا، گسترش، و آزمايش ابزارهاي مختلف براي پياده سازي اف.آر.بي.آر.؛

5. نياز به هدايت مطالعات برپايه اف.آر.بي.آر. به سمت تأكيد بر كاربران جهت اطمينان 
از حركت در جهت بر طرف سازي نياز كاربر نهايي؛

6. نياز به توجه به چگونگي تبديل داده هاي موجود با استانداردهاي مختلف به مدل 
اف.آر.بي.آر.؛

7. نياز به بررسي روايي و پايايي مدل اف.آر.بي.آر. درمقابل داده هاي واقعي و در 
محيط هاي مختلف براي اطمينان از اجرايي بودن آن؛

8. نياز به ارتقای استاندارد مستندات آثار بر پايه اف.آر.بي.آر.؛
9. نياز به دستنامه و نمونه اجرايي از اف.آر.بي.آر.؛ و 

10. نياز به ارتقا، گسترش، وطراحي رابط كاربر27 مناسب. 
از معايب ديگري كه مي توان براي اين مدل ذكر كرد اين است كه استفاده از اين مدل نياز 
به آموزش بسيار افراد درگير با آن را داشته دارد و همچنين به نظر مي رسد كه اين مدل براي 
مراكز با مجموعه وسيع، كه داراي منابع موازي فراواني هستند، مناسب است و براي مراكز 

اطالعاتي كوچك صرف هزينه فراوان جهت تبديل مجموعه خود چندان عاقالنه نيست.

كاربران و اف.آر.بی.آر. 
مدل اف.آر.بي.آر. مدلی كاربرمدار است و با توجه به نيازها و تقاضاي كاربران از يك پيشينه 
كتابشناختي طراحي شده است. در گزارش ايفال )1998( چهار كاربرد اصلي براي پيشينه ها 

درنظرگرفته شده است كه عبارت اند از:
یافنت: رسيدن به مدخل يا مداخلي در يك فايل يا پايگاه اطالعاتي از طريق جست وجو 
بر پايه خصوصيات و روابط مداخل بر اساس راهبرد جست وجو و معيارهايي كه كاربر در 

كليدواژه ها و عبارت جست وجوي خود استفاده كرده است.
Interface .27شناسـایی: رسيـدن و تشخيص منبـع مورد نياز كاربر از بين يافته هــاي جست وجــو 

معرفی مدل ملزومات
کارکردی پیشینه های کتابشناختی
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و متمايزكردن آن از ديگر موجوديت هاي مشابه كه مورد نياز وي نيست.
انتخاب: برگزيدن يا صرف نظركردن از موجوديت شناسايي شده با درنظرگرفتن محتوا، 

شكل، و توصف فيزيكي آن توسط كاربر با توجه به نياز اطالعاتي اش.
به دست آوردن: رسيدن به موجوديت مورد انتخاب از طرق مختلف مثل امانت، خريد، 

دسترسي الكترونيكي، و مانند آن )ايفال، 1998(.
عالوه بر چهار كاركرد مذكور باربارا تيليت )2004، ص 5( كاركرد ديگري را براي اين 

مدل ذكر مي كند كه عبارت است از »رديابي«.
به سمت  آنها  از  امكان و حركت  پيگيري و رديابي موجوديت ها و وجود  امكان 
موجوديت هاي مرتبط كه ممكن است برآورده كننده بهتري براي نياز اطالعاتي كاربر باشد، 

بزرگترين خدمت به كاربر اطالعاتي است و وي را درجهت اغناي اطالعاتي هدايت كند.

نتیجه گیری 
مدل اف.آر.بي.آر. به عنوان پديده اي جديد در سازماندهي اطالعات كاربرمحور، مبحث قابل 
توجهي است و بايد به آن پرداخته شود، ولي در به كارگيري آن بايد دقت كرد و فقط در 

محيط هايي بايد به كارگرفته شود كه ضروري و مناسب است.
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