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Xml  مقابل marc

تسمية•

إشارة•

عدم تكرار•

سهولة•



تساؤالت؟

جاهز للعمل؟متى سيكون اإلطار •

ماذا تريد الويب من المكتبات، وماذا تريد المكتبات من الويب؟•

كبديل لمارك؟الببليوجرافيهل من الضروري استخدام اإلطار •

أداءها؟وكيفية سير عملية الفهرسة، ما التأثير المتوقع على •

أم سنحتفظ بنسخة، هل يمكن ( Web cloud)سنعمل على مستوى فضاء الويب هل •
؟االحتفاظ بنسخة خاصة

هل سيكون من السهل تحويل التسجيالت بشكل كامل من مارك؟•

بالصيغة عن الوصف، مقارنة ، ماذا BIBFRAMEو RDAهل هناك تعارض بين •
النشر؟مثال مكان ، االستنادية

؟رافيالببليوجمفهرس اليوم ليبدأ التعامل مع اإلطار على الواجبة المتطلبات ما هي •

ل وبين حقومن جهة بين حقول مارك وقواعد الفهرسة خريطة رابطة هل سيكون هناك •
اإلطار الببليوجرافي لتسهيل العمل؟

يحقق نفس الفكرة؟الببليوجرافيهل من الممكن استخدام بديل لإلطار •



فيةمعلومة مباشرة في هيئة ثالثية معر: اإلجابة



ربط مع معلومات أخرى



ويب الوثائق مقابل ويب البيانات
ويب الوثائق والمستندات

صفحات ويب، أو وثائق أخرى•

نصوص قابلة للقراءة•

”Independent“مستقلة •

”Static“ثابتة •

”أو البيانات“ويب األشياء 

‘األشياء'بيانات حول الكيانات، أو •

آليا-للمعالجة-بيانات قابلة•

”Integrated“تكاملية •

”Actionable“تفاعلية •



(معلومة)متطلبات الوصول إلجابات صريحة 

نات بيانحتاج إدخال ُمعّرفة من أجل الوصول إلجابات صريحة •

قابلة لالرتباط

صفضال عن ويب الوثائق والنصو.. ويب البيانات والدالالت•

وجرافيةملف االستناد هو اإلطار المعرفي الرابط للبيانات الببلي•



على جوجلتصور لظهور نتائج تسجيالت المكتبات 

Images created by Kevin Ford. Appeared in:

Frank, Paul. "BIBFRAME: Why? What? Who?" Library of Congress, Washington, 

D.C., 

May 1, 2014. 

http://www.loc.gov/pcc/bibframe/BIBFRAME%20paper%2020140501.docx

Now:

In a fully-realized BIBFRAME environment:

http://www.loc.gov/pcc/bibframe/BIBFRAME paper 20140501.docx


ائج حاليافي النتالببليوجرافيةدور البيانات 

Subject Authority



”Data Islands“ُجزر البيانات 
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يمكن أن يكون أكثر فاعلية

.رافية، الخبإضافة بيانات كالبيانات المكتبية، والبيانات الجغ•

عمل األنطولوجيات •

يمكن هنا الرد على أسئلة أكثر تعقيدا•



VIAF English Wiki

Slide credit: Maximilian Klein, Wikipedian in Residence at OCLC



بويكيبدياVIAFمن نتائج ربط 

.

.

.



داتا؟-ما هي ويكي

داتا-مقاالت ويكيبيديا ُممثلة في شكل ويكي
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أسئلة يمكن أن تساعد فيها البيانات الببليوجرافية

؟(المؤلف)ما هي أعمال •

؟ بأية لغة؟(اسم الموضوع)من كتب في موضوع •

هناك نتائج مركبة لن يمكن الوصول إليها إال من خالل •

المفردات المنضبطة







في فهرس مكتبة االسكندرية ( جوش)مدخل 



في فهرس مكتبة اإلسكندرية”جوش“تسجيلة 



(VIAF)بعد االندماج مع فياف ( جوش)مدخل 



((SKOS)نظم تنظيم المعرفة البسيطة )قواعد بيانات 

!!قائمة رؤوس موضوعات عربية



ابط نموذج للتصنيف كر)مشروع ديوي العربي 

(استنادي
أرقام التصنيف كنموذج استنادي•

ةاالستنادي« اإلطار الببليوجرافي»أحد فئات “ تصنيف”الفئة •

“relative index”أرقام ديوي مرتبطة بمصطلحات مقيدة •

قية آتيةترابط مع تصنيف الكونجرس المقابل، في جزء كبير منها، والب•

 Arabic”مكتبة اإلسكندرية وترجمة ديوي، الكشاف النسبي العربي •
Relative index“

لكل رقم تصنيف ممكن، إال أنه قد يمكن URIال يمكن اإلشارة لُمعرف •

“  الطبقة العامة المجردة”المعالجة من خالل 

ستعمل الطبقة االستنادية العامة المجردة على حل هذه المشكلة•



التخطيطات والتحويالت
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برنامج ترجمة ديوي



Library linked data in the cloud



FRBR vs. BIBFRAME



2FRBR/FRADمجموعة 

39

العمل

التعبير

التجسيد

الوعاء

يملكه

أنتجه

أدركه

أبدعه

شخص

هيئة

أسرة

one

many



(FRSAD)3كيانات مجموعة 

وتشمل المفهوم الفكري الموضوعي للمجموعات األولى•
:والذي يشملFRBRوالثانية من 

(Concepts)المفاهيم –

(Objects)األشياء –

(Events)األحداث –

(Places)األماكن –

40



FRBRمن 3كيانات المجموعة 

41
41

عمل
أرض اليمبوس

شخص
فركوح، إلياس

أبدعه

أبدع

موضوع
القصة العربية

عمل
دراسة في ثالثية فركوح: أفق الرواية 

شخص
.جلكنر، روبرت ف .

موضوعه

أبدعه أبدع



فربر في اإلطار3، 2ترجمة مجموعة 

: ( agent( )مسئول عنه/مسئول)الممثل : 2مجموعة •

مكان سيادي/عائلة /مؤتمر /هيئة /شخص 

المكان•

الزمان•

الموضوع•



(  FRBR)المشاكل العالقية بنموذج فربر 



(  FRBR)المشاكل العالقية بنموذج فربر 



BIBFRAME/FRBR/RDA



Core Classes

Work

Instance

Authority



لفات الملف االستنادي لإلطار الببليوجرافي والم

االستنادية الحالية

يكون بديال ليس ُمعدا لالملف االستنادي لإلطار الببليوجرافي •

يا مجردا ملفا علوعن الملفات االستنادية الحالية، ولكنه يمثل 

يجعلها ليشملها جميعا ولُيعزز العالقات الترابطية بينها، و
أكثر إفادة



الملف االستنادي كمصدر للبيانات

ت الملف االستنادي في وصف المصادر يركز على بيانا•
الزمان، والمكان، والموضوع، والحدث، وعالقات ُمفصلة

عنوان المحاضرة 48



دور ملف االستناد كمستو عال لإلطار الببليوجرافي

ملف االستناد هو الرابط بين العمل والتجسيد•

التعليق وقد يكون أيضا الرابط بالنسبة لمعلومات االقتناء و•

لق، وغيرها، وذلك بالوصول لُمعرفات استنادية لمن الُمع

.ومن المالك، الخ



Schema.orgاإلطار الببليوجرافي و 

تكاملية ال تنافسية•

بعمل المخطط التوسعي W3Cو OCLCيقوم كل من •

Schema.orgالببليوجرافي الخاص ب 

 Schema.orgلتنسيق عملها على مفردات OCLCتعمل •
BIBFRAMEمع مفردات 

–Schema.orgللتكشيف

اإلطار الببليوجرافي لإلشراف واإلدارة–

Source:

Godby, Carol Jean. "The Relationship Between BIBFRAME and OCLC's Linked-Data 

Model of Bibliographic Description: A Working Paper." Working paper, OCLC, Dublin, 

Ohio, September 2013. 

http://oclc.org/content/dam/research/publications/library/2013/2013-05.pdf

http://oclc.org/content/dam/research/publications/library/2013/2013-05.pdf


استناد اإلطار الببليوجرافي

، مكان، زمان، موضوع(Agent)ممثل •
”Lightweight (Common) Abstraction Layer"طبقة استنادية عامة مجردة •

ملف استنادي محلي–

ن م.( اسم ؛ موضوع ؛ عنوان، الخ)قادرة على الربط بمفردات مقيدة –
مصادر عديدة

مفاهيم استنادية غير ممثلة في مصادر أخرى( URIs)مِحل لمعرفات –

•“Bibframe Authority”  مقابل“authority”

(يمكنك أن تكون نفسك)•

Access available handouts at 

alam15.ala.org/sessions/handouts



تصور لُمحرر االستناد في اإلطار 

الببليوجرافي



Authority Vocabularyالمفردات االستنادية 

• http://bibframe.org/vocab/Authority.html

http://bibframe.org/vocab/Authority.html


مصادر أخذ التسجيالت االستنادية؟

•LC/NAF

•VIAF

((بدون رابط)نقطة وصول مقننة )محلي •

((Authority label)ميز استنادي )محلي •



الملف االستنادي

• http://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe-
authorities.html

http://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe-authorities.html


أنا؟ ولماذا :اإلطار الببليوجرافي

جزء من الخريطةسأجعلك •

!ألنك مستورد للمعرفة•

ستستفيد وتفيد من خالل البيانات المترابطة•

لباحثي الويبظهورك فرصة سأعظم •

عملية الفهرسةسأسهل •

قدرة غير المفهرسين على المشاركة في عالم الفهرسةسأعظم •
(ANNOTATIONS)من تعليقات الجمهور ستستفيد •

واالستفادة من مجهوداتهمبدء عملية الفهرسة من حيث انتهى اآلخرون•

لصيانة الملف االستناديتتقلص الحاجةديناميكية الويب، حيث •

لية مشاركة المكتبات األخرى والناشرين على وجه الخصوص لتيسير عم•
الفهرسة



عربيماذا نحتاج على مستوى ملف استناد

آخر عمل استنادي تعاوني على مستوى الدول العربية منفردة، و•

على المستوى العربي

وليس على السياق”البيانات“التركيز على •

RDFمصادر ملف االستناد في هيئة •

)عنوان. اسم(في هيئة Worksيجب تهيئة لألعمال •

بشكل مباشرVIAFيمكن استخدام •

نا بشكل مباشر بعد المشاركة فيه، لكن ماذا عSKOSيمكن استخدام •

اآلن؟

ترجمة عربية مبدئية ولو لألجزاء األساسية•

كيف سنتعامل مع إشكالية المصطلح؟•



مكتبة اإلسكندرية واإلطار الببليوجرافي

تشارك المكتبة في مشروعات لها عالقة وطيدة باإلطار •

مشروع (الملف االستنادي االفتراضي الدولي)الببليوجرافي 

ديوي العربي

مقابل الشروع في مشروع ربط رؤوس الموضوعات العربية بال•

لها بقائمة الكونجرس ورؤوس الموضوعات الفرنسية

كة في تعمل المكتبة حاليا بشكل مباشر كأحد الهيئات المشار•

المرحلة التطبيقية التجريبية لإلطار الببليوجرافي
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مسرد المصطلحات

، هو تطور الويب القائم على معرفة دالالت البيانات(: Semantic Web)الويب الداللي •
.منها آلياواالستنتاجما يؤدي إلى إمكان ربطها 

هي البيانات الممكن ربطها ووصلها من خالل (: Linked Data)البيانات المتواصلة •
اعد النظر عن اختالفات األنظمة، والصيغ، والقوالويب بغض عناوينها على شبكة 

.المنظمة

ل ثالثية معرفية من فاعل، وفعل، ومفعول، يتم تمثيلهم من خال:(RDF)إف.دي.آر•
.عناوينهم على الويب

هي تنظيم النمذجة(: Data Modeling and Structuring)البيانات و هيكلتها نمذجة•
ريقة التخزين معرفي للبيانات بغض النظر عن كيفية تخزينها بينما الهيكلة ترتبط بط

.واالسترجاع

هي هياكل ذات طبقات، تشمل نوع البرامج التي يمكن: Frameworksطارات البيانات إ•
.استخدامها، أو ينبغي بناءها لالستخدام، وكيفية ربطها معا

سين من األدوات والقوالب لالستخدام من قبل المفهرهو مجموعة : الببليوجرافياإلطار •
النظم، للدخول إلى عالم الويب الدالليومصممي 



(تابع)مسرد المصطلحات 

تصف العالقة بين أحد طرفي (: properties)الواصفات •

.والطرف اآلخر لهاRDFثالثية 

هو صيغة وحيدة للداللة على كيان معين: Labelُمميِّز •

URLأي كلمات ُمعبرة وليس : Literalحقيقي •

•Class :فئة

•Category :رتبة، وهي في اإلطار الببليوجرافي أقرب

تنظيميا لفهم المفهرس
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أسئلة؟
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شكرا  
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