
  





 اُاُ پِرِسبر اساس الگوی  در محیط اطالعاتی جدید ماندهی نشریات ادواریزسا

   نگین شکرزاده

  العابدینی زین  دکتر محسن حاجی

  فاطمه پازوکی

 چکیده

 و خانواده آن یعنی فراد (برای اطالعات کتابشناختی) آر آربی اِفمشکالت بازیابی منسجم اطالعات منجر به ایجاد الگوی مفهومی 

تر کنند و بر  توانایی این الگو، متخصصان را بر آن داشت تا آن را کامل. شد (برای مستندات موضوعی) و فرساد (ها برای مستندات نام)

در همین راستا،  .آید گرا و کاربردی در ادامه همین مجموعه به شمار می شکل گرفت که الگویی شیء آراُاُ آربی اِفاساس آن 

ادواری به فکر استفاده از الگویی علمی برای سازماندهی کتابشناختی و  های مدیریت نشریات متخصصان، در مواجهه با مسائل و کاستی

، آر ربیآ اِف، گروه بازنگری 2 1 آگوست را ایجاد کردند که در  اُاُ پِرِسبر این اساس، الگوی . ذخیره و بازیابی دقیق این منابع افتادند

  . به رسمیت شناختم  اِرآ سی داک و سی آراُاُ آربی اِفعنوان یک گسترش معتبر از مدل  آن را به

و  آر آربی اِفهای الگوی  اطالعات نشریات ادواری از مولفهتر  سازی و در نتیجه بازیابی دقیق ، برای مدیریت ذخیرهاُاُ پِرِس

 بنیان جهان یکپارچه اطالعات استفاده می کند و در نهایت تمامی اطالعات قرار گرفته در این الگوها برای تشکیل اِم آر سی داک سی

سپس ویژگی های . های مرتبط با نشریات را شناسایی کرده و مدل سازی می کند ، موجودیتاُاُ پِرِس. گیرد میآینده مورد استفاده قرار 

های جدید و جزء و  همخوان با محیطاجزا، مدیریت یکپارچه، معنایی،  میانهر موجودیت را تعریف کرده و با برقراری ارتباط 

گرای مدیریت  به عنوان الگوی مفهومی و شیء اُاُ پِرِسدر این مقاله، ضمن معرفی الگوی . نمایدمحور را برای نشریات ارائه می  کل

 . شده استنشریات ادواری، جزئیات عملیاتی و کاربردی پیاده سازی آن تشریح 

، (آر آربی اِف)ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی  ،سازماندهی نشریات ادواری، اُاُ پِرِس الگوهای شیءگرا،:  گانکلیدواژ

 پیایندهاموجودیتهای 

 مقدمه

های خود استفاده  نویسی گوناگونی برای توصیف کتابشناختی مجموعه ها در سطح جهان از قواعد فهرست کتابخانه 691 قبل از دهه 

المللی برای ثبت  هایی را در سطح بین رسانی تالش متخصصان اطالعای اطالعات، کتابداران و  با شروع پردازش رایانه. کردند می

 631 و  691 های  در دهه .(31  فتاحی،) نویسی توصیفی به صورت مشترک انجام دادند نویسی و دستیابی به فهرست های فهرست داده

مشکالت سازماندهی اطالعات برطرف شود  ها گیری از این فهرست رفت که با بهره ای ایجاد شدند، انتظار می های رایانه که فهرست

شناسانه و  ساختار مسطح، عدم برقراری روابط بین منابع، نمایش ناقص اطالعات، عدم توجه به رویکرد هستی لیکن .(39  فتاحی، )

 (.9 . ص 36  العابدینی،  زین حاجی) بود ها دیگر، همه از اشکاالت فهرست بر بودن ورود اطالعات و بسیاری از مشکالت هزینه

ای شد  های کتابخانه های کاربران به تدریج باعث ایجاد تغییراتی در فهرست ها از یک طرف و تغییر در نیازها و نگرش مشکالت فهرست

 .و الگوهای مفهومی ایجاد شدند
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نگاه به منابع . گردیدهای مفهومی مختلفی تدوین  ، مدل661 ای رفته رفته، بخصوص در دهه  های رایانه منظور حل مشکالت فهرستبه

این . هایی از جهان واقعی نگریسته شد نویسی شده به منزله موجودیت شناسانه صورت گرفته و به منابع فهرست اطالعاتی از منظری هستی

گزارش با نام  663 ها در سال  بینی جدید، کارگروهی پژوهشی ایفال را نیز تحت تأثیر خود قرار داد، به طوری که حاصل کار آن جهان

 ، نقل در مظفری،36  ارسطوپور، ) وین گردیدتد  رابطه -های کتابشناختی در قالب یک الگوی موجودیت ملزومات کارکردی پیشینه

نویسی ارائه شده  نویسی و فرآیند فهرست های فهرست الگوی مفهومی است که به منظور بهبود پیشینه  آر آربی اِف (. 19. ص  6  

رابطه روشی در طراحی پایگاه -الگوی موجودیت. پیتر چن طراحی شده است رابطه-بر اساس الگوی موجودیت آر آربی اِف. است

هم های خاصی که به وسیله روابط شخصی به های ارائه شده را به موجودیت این الگو دنیای داده. گیرد اطالعاتی مورد استفاده قرار می

شود و قالب به وسیله  شود، بیان به وسیله قالب مجسم می اثر به وسیله بیان درک می: آر  آربی در اِف. کند اند، مربوط می وند داده شدهپی

 .(1 . ص  6  زاده، آذرگون، فری) شود مورد نسخه برداری می

  و پیایندها آر آربی اِف

همیشه توصیف شده و این ها معموال یک بار و برای  تک نگاشت. تر است آفرین ها مشکل ها نسبت به تک نگاشت توصیف ادواری

نویس  ه فهرستها اجازه این کار را ب این در حالی است که ماهیت متغیر ادواری. تواند کامل و با شرح کل جزئیات باشد توصیف می

مستعد وان فرعی، شماره، سردبیر و هیأت تحریریه، سازمان پشتیبان، محل نشر، ناشر و دوره انتشار برخی از عناصر عنوان و عن. دهد نمی

عنوان اثر یا آثار گروهی در عدم برخورد یکسان با پیایندها بهتعریف اثر،  .(31  فتاحی، )د رون شمار می ک نشریه ادواری بهتغییر در ی

های بیشتر مسائلی بودند که باعث شد تا در مورد  ها و رابطه ، مسائلی مانند عنوان، عنوان قرارداری و غیره و نیاز به صفتآر آربی اِف

 (. 69. ص 61  زانگ، ساالبا، )های اساسی صورت گیرد  در پیایندها بازنگری آر آربی اِفکاربرد 

  اِم آر سی داک سی 

. سازی و مبادله اطالعات ناهمگون میراث فرهنگی به وجودآمده است شناسی رسمی است که به منظور تسهیل یکپارچه هستیاین الگو  

( ایکوم)ها  المللی موزه وابسته به شورای بین( سیداک)المللی مستندسازی  این الگو توسط گروه استانداردهای مستندسازی در کمیته بین

اما . ها تمرکز داشت رابطه برای موزه-بر ایجاد الگوی موجودیت 662 استانداردهای مستندسازی تا سال فعالیت گروه . است ایجاد شده

آذرگون، )سازی شیءگرا متمرکز شدند  های مدل شناسی ها بر روش به بعد رویکرد این گروه تغییر یافت و آن 669 از سال 

 .(61 . ص  6  زاده، فری

   اُاُآر آربی اِف

 . به وجود آمد تا مبادله اطالعات موزه و کتابشناختی را تسهیل نماید اُاُآر آربی اِفو سیداک الگوی  آر آربی اِفاز اشتراک دو الگوی 

 1 1 در ژانویه  این الگو 1. ویرایش  .شناسی برای مدیریت معنایی محتویات کتابشناختی است ای هستی شی گرا، گونه آر آربی اِف

بر روی گسترش   آر آربی اِفگروه کاری  جلساتد، تمرکز دا را پوشش می آر آربی اِفمفاهیم ها و  موجودیتاین ویرایش . منتشر شد

ین الگو ا(  . ویرایش )ویرایش نهایی . های منتشر شده الگوهای فراد و فرساد را دربرگیرد بتواند ویرایش اُاُ آر آربی اِفاین الگو بود، تا 

  (.1 1 اُاُ،  آر آربی اِفگزارش نهایی ) منتشر شد 1 1 در سال 

 اُاُ پرس

                                                           
1
Entity- Relationship Model  

2 Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) 
3 CIDOC Conceptual Reference Model 
4 Functional Requirements for Bibliographic Records object-oriented  (FRBRoo) 



این الگو تمام اطالعات جزئی مورد نیاز برای توصیف . گیرد می بردر طور عمومی  ات کتابشناختی را بهمعانی اطالع اُاُآر آربی اِف

  ان.اس.اس.مرکز بین المللی آی   1 در اواخر سال  همین دلیل به (. 2 1 ، اُاُ پرسگزارش نهایی ) دهد پوشش نمینشریات ادواری را 

و . رد، ایجاد کنندع دنباله دار اختصاص داکه به طور کلی به پیایندها و مناب گسترش پرس اُاُ را  توافق کردند و کتابشناسی ملی فرانسه

 (.2 1  پلگرین، ،لبوف) منتشر شد 2 1 ایفال در ژوئن  آر آربی اِفبعد از تایید گروه مطالعات  1. ویرایش

به دنبال آن است تا مفهومی جدید از اطالعات  ،.آید بشمار می اُاُآر آربی اِفترشی از مدل شیء گراست و گس یمدل که اُاُ پِرِس

تالش دارد تا جزئیات بیشتری را  آر آربی اِفبر مبنای مفاهیم سطح باالی طرح شده در  اُاُ پِرِس. کتابشناختی مرتبط با پیایندها ارائه دهد

برای پیایندها بوجود  آر آربی اِفبکارگیری مدل  حل مشکالتی بود که در هدف طراحان. های پیایندها ارائه دهد در رابطه با ویژگی

گرهای صفات خاص آن  اند و شناسه مشخص شده Zگرهای طبقات پرس اُاُ با حرف  شناسه .(1 1 نویسی ایفال،  گروه فهرست). آمد می

 . شود نشان داده می Yبا حرف 

 طبقات پرس اُاُ

Z1 : پیایند شکلتغییر 
جایگزینی پیایند ) 2جایگزینی، (تغییرات اساسی در عنوان پیایند)  ادامه: موارد تغییر شکل پیایند عبارتند از :

1ترکیب، (تبدیل یک پیایند به حداقل دو یا چند پیایند جدید) 2تجزیه ،(با یک یا چند پیایند جدید
پیایند و ایجاد  ترکیب حداقل دو) 

به عنوان محصول اثر  که موارد: 7تفکیک: Z3. توسط سایر موارد موجود F18جذب موردی در : 6جذب: Z2 (.یک پیایند جدید

به عنوان جایگزین  F18انتشار موردی از : 8تعویض موقت: Z4  .شوند شود، شناخته می پیایند قبلی که بعد از تفکیک نیز منتشر می

 ین شماره منبعاول : 01شروع انتشار: Z6  .دار انتشار یک منبع دنباله  ومشی ات خطتغییر: 9تغییر قانون انتشار: Z5 . موردی دیگر

ذخیره و نگهداری فراداده،  : 0مدیریت فراداده: Z8  .دار منبع دنباله آخرین شماره شناخته شده: 00راتمام انتشا: Z7  .دار را دنباله

های انفرادی یک پیایند  شماره اشیای فیزیکی:  0واحد ذخیره: Z9  .بررسی صحت اطالعات ذخیره شده، اتخاذ تصمیمات جدید

ها،  رود در تخصیص شماره اشکالی است که انتظار می شامل:  0الگوی توالی :Z10  .اند خاص است که در کنار هم صحافی شده

شماره پیایند ای است که در چند بیانیه برای یک یا چند  الگوی توالی نمونه. شود دهای انفرادی پیایندها استفاده ها و تاریخ واح ویرایش

Z11 :URL .دشو نوشته می
: Z12 .شوند های دیجیتال به صورت آنالین فراهم می ها فایل وسیله آن که به مشخصات سرورهایی: 01

 شود می 3 اثر انتشار F19 ی ازشامل موارد  :07نگاشت تک:Z13  .ر در یک زمان مشخصومشی انتشا های خط طرح :9 قانون انتشار

 .منعکس شود 6 بیان انتشار F24رود در  که انتظار می

 Z14 :شود که توسط آن موارد طبقه هایی می این طبقه شامل فعالیت: 1 ایجاد واحد ذخیره Z9 گزارش نهایی ) شوند تولید می

 .(2 1 پرس اُاُ، 

                                                           
1 ISSN 
2 Serial Transformation  2Continuation 3replacement 4 Split   
5 merger 6 Absorption 7 Separation 8Temporary Substitution 
9 Issuing Rule Change 10Starting of Publication 11 Ending of Publication 12 Metadata 
Management 
13 Storage unit 14 Sequencing Pattern 15 Uniform Resource Identifier 
16Issuing Rule 17Monograph 18 Publication work  19 Publication Expression 
20 Storage unit 



 
 (.2 1 لبوف و پلگرین، )ام  آر سیداک سیساختار اصلی مدل (  )شکل 

-از مدل رابطه تر مناسب که دارای تغییرات ثابتی دارند  دار ر با منابع تغییر پذیری مانند منابع دنبالهاین رویکرد برای کارسد  به نظر می

مدل مفهومی مرجع سیداک  حداقل یکی از طبقات  زیرطبقه عنوان به اُاُ آر آربی هر طبقه در اِف. باشد  آربی اِف نگاشتی موجودیت تک

و یا آرام  یک ویژگی فرعی یا یک طبقه فرعی مدل مفهومی مرجع سیداک سی آراُاُ آربی اِف ویژگیهر  همچنین .شود آرام بیان می سی

ار  آربی های گروه اول اف آر اُاُ رویدادهایی که موجودیت آربی اف. شود های سلسله مراتبی سیداک محسوب می بری برای ویژگی میان

 .دهد هم پیوند می را تشکیل میدهند را به

 
 

 (.2 1 لبوف و پلگرین، )و رویدادهای وابسته آن آر  اربی گروه یک اف های موجودیت(  )شکل 

 بیانو  F19اثر انتشار : ئه می کند که در فرمول اصلی وجود نداشتمفهوم جدید اراآراُاُ دو  آربی اِفموجودیت، -هبراساس فرمول رابط

در مورد : برای مثاله است، متون و منابع وابستشامل تمام  موجود یک انتشار مشخص  عالئمای از مجموعه  F24مثالی از . F24 انتشار

. جلد آلبوم، یادداشت جلد و غیره است: در مورد ضبط صدا شاملانتخاب طرح و غیره و   جلد، صفحه عنوان، پیشگفتار،: کتاب شامل

 . اند این عالئم محصول فعالیت آگاهانه منتشرکننده هستنداین مجموعه عالئم به صورت اتفاقی ایجاد نشده

مثالی برای اثر . شود بیان می  اثر پیایند F18دهد که با عنوان  دار ارائه می اثر انتشار را برای منابع دنباله F19ار اُاُ زیرطبقه خاص  آربی اف

 یا قالب بیانشود هیچ  های مختلف آن منتشر می از زمانی که شماره. یا قالب منعکس شود بیانریزی شده تا در  پیایند اثری است که طرح

طور  دار تنها در سطح اثر سروکاردارد و به ار اُاُ با منابع دنباله آربی در نتیجه اِف .طور کامل آن را تحقق بخشد خاصی وجود ندارد که به

طرح یا رویه سیداک  E29اثر انتشار در کنار طبقه  F18ناصر توصیفگر به طبقه ی عتمام. کند ها را توصیف می ب آنو قال بیانمجازی 

های یکسان  پرس اُاُ ویژگی. شود دار استفاده می منابع دنبالهومشی انتشار  سازی خط طرح یا رویه برای مدل E29. اند آرام ضمیمه شده سی

هرشماره از . تر به نظر برسد ای پیچیده آر و آردی آربی ودیت اِفموج-ل ممکن است از الگوی رابطههمین دلی است به حفظ کردهرا 



استثنای  به)  نوع محصول قالب F3انتشار و یک  بیان F24اثر انتشار، یک  F19عنوان یک انتشار کامل با یک  دار به منابع دنباله

 . شود سازی می مورد  مدل  F5و تعدادی از موارد ( انتشارات الکترونیکی آنالین

 
 (.2 1 لبوف و پلگرین، )آر اُاُ  آربی دار در اِف سازی منابع دنباله فرآیند مدل

همین دلیل  به. است و قصد بیان جزئیات انواع مختلف منابع اطالعاتی را ندارد آر اُاُ به صورت یک مدل کلی باقی مانده آربی اِف

بقه را در ط  طرح یا رویه E29پرس اُاُ مفهوم   .رسد نظر می ناکافی به ان ان اس آیالمللی  آر اُاُ برای رفع نیازهای مرکز بین آربی اِف

ومشی یک منبع  های کلی خط تنها یکی از جنبه Z12طبقه . شود قوانین انتشار نامیده می  Z12است که  محدودتری اختصاصی کرده

دار در یک زمان مشخص است،  ه یک منبع دنبالهکه متعلق ب Z12های قوانین انتشار  مجموع تمامی مثال. دهد دار را پوشش می دنباله

عنوان مثال در  به. دار را در یک زمان مشخص است های منبع دنباله ومشی طرح یا رویه است، که معرف خط E29های  معادل تمامی مثال

طرح یا رویه  E29شی از یک مورد شود، به عنوان بخ متر منتشر می سانتی 1 ای با اندازه  صورت هفته آر اُاُ  یک ادواری که به آربی اِف

شود، یک بخش برای بیان شکل انتشار، یک بخش  سازی می مدل Z12در پرس اُاُ این امر در سه بخش متمایز از . شود سازی می مدل

ان تغییر های پیایند در زمان یکس دلیل اینکه تمام جنبه به. فرد های منحصربه برای بیان فراوانی و یک بخش برای بیان ابعاد شماره

 . شود دار می در پرس اُاُ باعث تسهیل فرآیند سازماندهی منابع دنباله Z12کنند، طبقه  نمی

 گیرینتیجه

با این حال باید . شوند نابع اطالعات علمی محسوب میترین م شریات ادواری به دلیل نقش مؤثری که در انتقال اطالعات دارند، از مهمن

آر به خوبی با ماهیت  بیآراِف .( 3  ارجمند، . )شود سازترین منبع کتابخانه نگریسته می چشم مشکل های ادواری به گفت که به نشریه

پرس اُاُ را که گسترشی از اِف و کتابشناسی ملی فرانسه ISSNالمللی پویای نشریات ادواری سازگاری نداشت به همین دلیل مرکز بین

 . به رسمیت شناخت 2 1 در سال  است آرامآر اُاُ و سیداک سیآربی

به کمک الگوی . .دار را ارائه دهدشناسی رسمی است که قصد دارد معانی اساسی اطالعات کتابشناختی منابع دنبالهپرس اُاُ یک هستی

برای کاربر شوند، روابط بین نشریات ادواری مختلف پرس اواو اطالعات و معانی اساسی موجود در پیایندها بهتر نمایش داده می

تمدید، تقسیمات، تجزیه، : گذارند از جمله توان بین تغییراتی که روی نشریات تاثیر می مشخص میشود و به کمک این الگو می

الگوهای مفهومی از جمله مدل پرس اُاُ به وجود آمده است تا  .سازگاری ایجاد کرد و غیره ومشی انتشارتفکیک، تغییر در خط

                                                           
1 Manifestation Product Type 
2 Design or Procedure 



همچنین باید توجه داشت که . ای وارد شود ها لطمه نایی اصلی آنیایندها را رفع کند بدون اینکه به روابط معنویسی پ مشکالت فهرست

اجرای هریک از الگوهای مفهومی باید از ساختاری . هیچ الزامی برای استفاده از تمامی طبقات و صفات خاص این الگو وجود ندارد

 . تاس مشخص شده که مورد نیاز اهدافتبعیت کند 
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 Periodicals Organization in the new information environment based on PRESSoo model 

Abstract 

Information retrieval problems led to development of FRBR conceptual model (for bibliographic 

information) and their families, FRAD (for authority data) and FARSAD (for subject authority 

data). Abilities of this model prompted exports to complete this model, and they developed 

FRBRoo, which is a object-oriented model. In confronting with the difficulties of periodicals 

management , experts thought about using a scientific model to organize, store and retrieval this 

sources. Therefore, In August, 2014 the FRBR Review Group endorsed PRESSoo as a valid 

extension of the FRBRoo model. 

PRESSoo uses FRBR and CIDOC-CRM components, in order to make accurate retrieval of 

serial information. In the end all the information of these models will be used to establish the 

bibliographic universe. 

PRESSoo identify entities of periodicals, then define the characteristics of each entity and 

communicate between their components, PRESSoo supplies integrated and semantic 

management, which is consistent with new environments. 

this article, provides a detailed presentation about the PRESSoo model as a conceptual and 

object-oriented model, and operational and practical details of its implementation is described. 

Keywords: entities of serials, Functional Requirements for bibliographic records (FRBR), 

organizing periodicals, object-oriented models, PRESSoo 


