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 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 1.1ماهيته -:
التطبيق الوجهي لمصطلحات الموضوعات  FASTعبارة عن خطة تشمل األوجه المتعددة لرؤوس
الموضوعات (اسم  ،موضوع  ،مكان  ،زمان  ،حدث) قائمة على رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس متاحة
على الخط المباشر من خالل  http://fast.oclc.org/searchfast/متاحة مجانا ،ويجب األخذ في االعتبار
أنها قائمة على رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس وليست نسخة منها.

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 2.1نشأته-:
بدأ العمل على مشروع التطبيق الوجهي لمصطلحات الموضوعات في أواخر عام  1998كأحد مشروعات
منظمة  OCLCبهدف إنشاء خطة لرؤوس الموضوعات تم تطويره بالتعاون بين كال من منظمة  OCLCومكتبة
الكونجرس بإشراف من اللجنة الفرعية للجنة التحليل الموضوعي التابعة لجمعية مجموعات المكتبات والخدمات
التقنية  )ALCTS/SAC( Association for library collections and technical servicesالمعنية
بـ .FAST
تم إطالق  Search FASTللبحث في الخطة عام  2011على أن يتم تطوير الخطة مرتان في العام.
في بداية سبتمبر  2013تم بدأت  OCLCفي إدماج رؤوس من  FASTفي التسجيالت المتاحة على
 Worldcatوالتي لها بالفعل رؤوس موضوعات من قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس شرط أن تكون
التسجيالت باللغة اإلنجليزية.

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 3.1الغرض منه-:
عمل خطة لمصطلحات الموضوعات المقننة مهيئة لالستخدام في بيئة الويب في نطاق عدة متطلبات وهي:
 البساطة في البنية وسهلة التطوير واالستخدام. توفر نقاط اإلتاحة األفضل. مرنة ومتوافقة بينيا مع التخصصات المختلفة وفي بيئات البحث عن واسترجاع المعلومات بما في ذلكالفهارس المتاحة على الخط المباشر.

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 4.1خصائصه-:

يحتوي على أكثر من  1.700.000تسجيلة استنادية
•

األوجه  :Facetsتم تقسيم الموضوعات إلى ثمانية أوجه وتم تعيين كل وجه وفقا لما يتناسب معه من حقول مارك 21
.6xx

حقول مارك 21

أوجه FAST

600

أسماء األشخاص

610

أسماء الهيئات

611

أحداث

650

رأس موضوع

651

األسماء الجغرافية

655

الشكل/النوع

648

زمني

OCLC FAST  التعريف بمشروع1
-: خصائصه4.1

:• االعتماد على رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس
 االستنادي تم التحويل من التسجيالت االستنادية للكونجرس إلى تسجيالت االستناد21 باالعتماد على قالب مارك
: المثال التالي يوضح نتيجة التحويل،FASTلـ
FAST

LCSH

600 17 ǂa Washington, George, ǂd 1732-1799
ǂ2
fast ǂ0 (OCoLC)fst00178100
611 7 ǂa Trenton, Battle of (New Jersey :
1776)
ǂ2 fast ǂ0 (OCoLC)fst01404297
648 7 ǂa 1776 ǂ2 fast
651 7 ǂa New Jersey ǂz Trenton ǂ2 fast ǂ0
(OCoLC)fst01207908
651 7 ǂa United States ǂz Delaware River ǂ2
fast
ǂ0 (OCoLC)fst01310316
655 7 ǂa Juvenile works ǂ2 fast ǂ0
(OCoLC)fst01411637

600 10 ǂaWashington, George, ǂd 1732-1799
650 0 ǂaTrenton, Battle of, Trenton, N.J.,
1776

ǂv Juvenile literature.
651 0 ǂaDelaware River (N.Y.-Del. and N.J.).

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 4.1خصائصه-:
•  600/610أسماء األشخاص والهيئات:
األسماء تكون مقننة وفقا لـ ( NACOالبرنامج التعاوني الستناد األسماء).
تسجيالت أسماء األشخاص والهيئات تتاح في  FASTبناء على شرطين  )1أن يكون منشأ في ملف االستناد لألسماء وقابل
لالستخدام  )2أن يكون االسم قد استخدم على األقل لمرة واحدة كموضوع في تسجيالت .Worldcat
مثال السم شخص:
- 600 17 $aPotter, Harry$c(Fictitious character)$2fast$0(OCoLC)fst01073565
مثال لهيئة:
610 27 $aOCLC$2fast$0(OCoLC)fst00524808

-

OCLC FAST  التعريف بمشروع1
-: خصائصه4.1

-

-

: األحداث611 •
.ال يقتصر هذا الحقل على المؤتمرات واالجتماعات فقط وإنما أي حدث تاريخي هام
:مثال لحدث تاريخي
611 07 $aEvacuation of civilians (1939-1945 : World War)$2fast$0(OCoLC)fst01710188
:مثال لمؤتمر
611 07 $aUnited Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Far
East$2fast$0(OCoLC)fst01405592

OCLC FAST  التعريف بمشروع1
-: خصائصه4.1
: عنوان مقنن630

- 630 07 $aLord of the rings (Tolkien, J. R. R.)$2fast$0(OCoLC)fst01356106

•

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 4.1خصائصه-:

•  648زمان:
عبارة عن تاريخ أو مدة زمنية غير محددة بحدث معين لضمان استخدام أوسع ،مع اإلشارة للحقبة
الزمنية في حقل الرأس غير المسخدم .448

- 648 7 $a1500-1700$2fast$0(OCoLC)fst01355568

OCLC FAST  التعريف بمشروع1
-: خصائصه4.1

: موضوع650 •
- 650 7 $aLibrary science$2fast$0(OCoLC)fst00997916

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 4.1خصائصه-:

•  651مكان:
يختلف التفريع المكاني في  FASTعنه في  LCSHحيث  Germany—Berlinهو الشكل
المستخدم لوصف برلين غير الشكل المقنن في قائمة مكتبة الكونجرس )،Berlin (Germany
فكما هو موضح فقد تم تفريعها تفريع مكاني من الدولة األم.

 651 7 $aEgypt$zCairo$2fast$0(OCoLC)fst01205204

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 4.1خصائصه-:
•  655الشكل /النوع:
ال يأتي كتفريع كما كان في الكونجرس ولكن رأس بذاته ،وأغلب الرؤوس الشكل/النوع تم أخذها من
الحقل الفرعي  $vمن رؤوس الموضوعات بالكونجرس.

 655 7 $aTourist maps$2fast$0(OCoLC)fst01423809

 1التعريف بمشروع OCLC FAST
 5.1البيانات الرابطة -:
 يرتبط الرأس من خالل التسجيلة
االستنادية الخاصة به بمصادر
خارجية أخرى (تسجيلة االستناد
بمكتبة الكونجرس  ،تسجيالت االستناد
المختلفة بـ  VIAFإذا كان اسم أو هيئة
أو عمل  ،الويكيبيديا في حالة توافر
بيانات عنه في الموسوعة الحرة)
كما يرتبط بأشكال أخرى للتسجيلة الكاملة.

 2مشروع  OCLC FASTكتطبيق لنموذج FRASD







بعد عمل قائمة مراجعة بكايانات نموذج  FRASDوخصائصها والعالقات بينها ومقارنتها بـ:FAST
بالنظر إلى األوجه السبعة التي يغطيها ( FASTاسم شخص ،هيئة ،حدث ،مكان ،زمان ،عنوان ،شكل/نوع)
فيمكن اعتبار انه قام بتغطية أغلب كيانات المجموعات الثالثة المكونة لنموذج  FRBRوالتي تنضم كلها تحت
غطاء الثيمة ( themaنطاق الموضوع) ،على الرغم من التغطية الواسعة إال أنه ال يشمل الكائن (نسخة
.)Item
بالنسبة للعالقات بين الكيانات فهي واضحة باختالف أنواع العالقات بين كل من الثيمة – ثيمة ،ثيمة – عمل،
عمل – ثيمة ،ثيمة – تسمية ،تسمية – ثيمة ،تسمية – تسمية.
افتقرت البيانات المقدمة بالتسجيلة من كل من بيان الجمهور المقصود و زمن صالحية التسمية كخصائص
للتسمية .nomen

 3مالحظات حول OCLC FAST
 ال تحتوي التسجيالت االستنادية على لغات غير اإلنجليزية ،حتى إذا كانت اللغة األصلية للرأس لغة أخرى
غير اإلنجليزية وهذا على عكس ما تقدمه قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس فعلى الرغم من أن
الرأس المستخدم غالبا ما يكون الرومنة للرأس بلغته األصلية ويدرج في حقل  ،4xxويعد هذا غريبا نظرا
ألن االعتماد األساسي عليها.
 األسماء لألشخاص من القصص الخيالية ال تعالج جميعها بنفس الطريقة ،إذ الرأس  Potter, Harryيقع في
حقل  600كاسم شخص أما الرأسين  Ali Baba ، Baggins, Bilboعلى سبيل المثال يقعان في حقل
 650كرأس موضوع.
 األحداث يتم معالجتها بصيغة تشبه صيغة المؤتمرات ولكن بعكس مكاني التاريخ ومكان الحدث وعدم وضع
أي حقول فرعية.

 4مشروعات OCLC FAST








 : Search FASTواجهة البحث في قاعدة بينات  FASTلرؤوس الموضوعات.
 : mapFASTاستخدام لخرائط جوجل لربط رؤوس األحداث واألماكن الجغرافية بالخريطة.
 : FASTConverterواجهة تحويل رؤوس موضوعات الكونجرس لرؤوس .FAST
 FAST : FAST linked dataكخدمة لربط البيانات للتفاعل مع الويب الداللي.
 : Assign FASTخدمة على الويب لتحول االختيار اليدوي آليا ارؤوس موضوعات  FASTوفقا لتقنية
االقتراح اآللي.
ال تزال كافة هذه المشروعات تحت االختبار.

 وتجربته مع الجمهورOCLC FAST  عرض مشروع5
http://fast.oclc.org/searchfast/

Thank you
^__^

