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 :נקודת המוצא

מה זה פרבר, בועז: שרון? 

פרבר זה וקטור: בועז 

שעושה מה: שרון? 

בועז: 

מה שאומרים לו לעשות 



FRBR? 

Functional Requirements for Bibliographic 
Records 

 המלצות שלIFLA  

 (International Federation of Library Associations & Institutions)   

 ארגון מחדש של מאגרים קטלוגיים  /לבניה     

 מנת שישתקף בהם -על 

 המבנה הקונספטואלי של מקורות המידע  

  



FRBR קשרים-הוא מודל ישויות 

(an entity-relationship model (ERD)) 

ERD  : 

  מונח מתחום הנדסת התוכנה המתייחס למבנה

הלוגי הרצוי של מסד הנתונים על מנת שיאפשר 

 נוחות ויעילות בגישה למידע

FRBR  : 

 מודלERD  (  בין)והיחסים ( של)לבחינת המבנה

 רשומות ביבליוגרפיות ורשומות זהויות

 בלא תלות   היקום הביבליוגרפימציע מבט כללי על

בקודים ספציפיים של קיטלוג או במערכות הפעלה 

 ויישום מסוימות

 



 :הוא מודל FRBRמבחינה ספרנית 

 שמטרתו  : 

  לעזור לקובעי מדיניות הקיטלוג ולמאפייני המערכות

 הממוחשבות לתת מענה המותאם לצרכי המשתמש

 באמצעות  : 

הגדרת ישויות ביבליוגרפיות 

הגדרת היחסים ביניהן 

קיבוע טרמינולוגיה אחידה 

 לצורכי  : 

 יישום בחוקי הקיטלוג(RDA )ובמערכות הממוחשבות 



User tasks 

FRBR (גם )מאפיין ומגדיר את פעולות המשתמש: 

Find (מציאה) 

Identify (זיהוי) 

Select (בחירה) 

Obtain (השגה) 

במילים אחרות  : 

והמערכות  , מחד, רשומות המטאדטה

צריכות לאפשר למשתמש  , מאידך, הממוחשבות

 לבצע את הפעולות הללו בצורה מיטבית

 



 רשומת מטאדטה/ רשומה ביבליוגרפית 

  ייצוג(representation ) טקסטואלי 

 המתאר באמצעות מלים וקודים 

 ישות כלשהי 

  קטלוג  / במאגר 



 בעולם הדיגיטלי המטאדטה  

 הופך לאובייקט בפני עצמו
 

  איכות המטאדטה קובעת את פוטנציאל איחזור

כלומר את קיומו של האובייקט אותו היא , הרשומה

 מייצגת עבור המשתמש

 

  כל האובייקטים תלויים במידע שמספקת רשומה
 המורכבת ממילים ומקידודן –המטאדטה 

 



 היקום הלשוני  

 (והיקום הלשוני הדיגיטלי)

 

 ...מילים, מילים

 - -בואו נדבר על זה 



על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים 

 על

 

 "ספר"



 בבקשה, למקום ספרתחזיר את ה

 

אובייקט פיזי כלשהו המורכב מדפי נייר  , כלומר

 כרוכים

 

FRBR  משמשת במקרה זה   ספריגדיר כי המלה

 (item) פריטלתיאור 

 

 



   ספראת ה, בבקשה, שלחו לי 
   9781846552205שלו  ISBN-שמספר ה

 

אבל לא משנה לי מהו העותק  , ספר מסוים, כלומר

 כל זמן שהפריט הפיזי במצב טוב

 

FRBR  משמשת במקרה זה   ספריגדיר כי המלה

של הספר  הגילוילתיאור אחת מצורות 
(manifestation) 

 



  ספרמי תרגם לעברית את ה

 ?על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה

 

כשאנחנו חושבים על טקסט מסוים בשפה  , כלומר

 מסוימת

 

FRBR  משמשת במקרה זה   ספריגדיר כי המלה

של היצירה הספרותית  הביטוילתיאור צורת 
(expression) 

 



ההוא של מורקמי  ספראיך קוראים ל, נו

 על ריצה

 

כשאנחנו חושבים על סך של רעיונות, כלומר  ,

לשוניים של הכותב במסגרת -תפיסות וביטויים

 טקסט מסוים

 

FRBR  משמשת לתיאור  ספריגדיר כי המלה

 ( work)ללא קשר לאופני מימושה  היצירה

 



 FRBRישויות במודל 

 (התכנים) 1' קבוצה מס

 יצירה(work) 

ממומשת ב-  

 בטוי(expression) 

מגולמת ב- 

 גילוי(manifestation) 

ומודגמת ב- 

 פריט(item) 

 



http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF 



 FRBRישויות במודל 

 (המחברים) 2' קבוצה מס

  אנשים וארגונים הקשורים 

 1לישויות מקבוצה   

  ביחסים ספציפיים 

  המשקפים את התפקיד שממלא האדם או

 הארגון ביחס  

ליצירה 

  לביטוי 

  לגילוי או 

  לפריט 



 FRBRישויות במודל 

 2' קבוצה מס

 יצירה(work) 

 נוצרת(created )  על ידי אדם או ארגון 

 ביטוי(expression) 

 ממומש(realized )  על ידי אדם או ארגון 

 גילוי(manifestation) 

 מיוצר(produced )  על ידי אדם או ארגון 

 פריט(item) 

 שייך(owned by )  לאדם או ארגון 

 

 



http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF 



 FRBRישויות במודל 

 (ישויות נושאים) 3' קבוצה מס

רעיונות 

אובייקטים 

אירועים 

מקומות 

 1ישויות קבוצה 

 2ישויות קבוצה 



http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF 



 יחסים ביבליוגרפים

 טבעיים /יחסים פנימיים(inherent relationships) 
פריט, ביטוי, גילוי, יצירה 

 יחסי תוכן(content relationships) 

 יחסי שוויון(equivalent ) 
פקסימיליה, עותק.. 

 יחסי נגזרת(derivative) 
מהדורות, תרגום.. 

 יחסי תיאור(descriptive) 
יצירה חדשה המתארת את המקורית 

חלק -חלק ויחסי חלק-יחסי שלם(whole/part & part to part) 
אתרי אינטרנט 

 



 

http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF 



 הקיטלוג

 קיטלוג מבוססAACR2 

מתייחס בעיקר למניפסטציות 

RDA 

 אמור לטפל בפונקציות הקיטלוגיות הדרושות
  FRBR-למימוש מודל ה

 קיבוע הדרישה להגדרות ולציוני באמצעות
הן  – היחסים במערכת חוקי התיאור הספרני

בנוגע לרשומות ביבליוגרפיות והן בנוגע לרשומות 
 (authority)הזהויות 

 

 



The Victor(y) and the Vector 

  יש להטמיע את ההיררכיות ואת אופי היחסים

בין הפונקציות השונות של האובייקט בצורה  

על מנת , סטנדרטית בגוף רשומות המטאדטה 

שהמערכות הממוחשבות תוכלנה להעמיד את  

 מערך ההקשרים הזה לרשות המשתמש

 יש לאפיין ולעצב את המערכות הממוחשבות

כך שתוכלנה לאחזר ולהציג את המידע השתול  

ברשומות ולאפשר למשתמש תהליך מלא 

 ואיכותי של שימוש במידע



 ,  הנסיך הקטן כבר היה בשל לצאת לדרך" 

 .  אך לא רצה לצער את המלך הזקן 

  

 : הוא פנה אליו ואמר

 אם אמנם רוצה הוד מלכותו כי ידייקו  

 עליו לתת לי פקודה  , במילוי פקודותיו 

 ".המתקבלת על הדעת 



 ועל זה

 FRBRעל ( ת)כשאני מדבר( ת)אני מדבר


