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سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی: 
پیشرفت های گذشته و مسائل پیش رو

معصومه  نیک نیا | حمیدرضا جمالی مهموئی
داریوش علیمحمدی

هدف: بررسی مسائل، چالش ها، و رویکردهای پیش  روی سازماندهی اطالعات حوزه 

میراث فرهنگی با مترکز بر الگوی مرجع مفهومی سی داک و الگوهای هم خانواده 

آن.

آثار  به ویژه  اطالعات میراث فرهنگی،  الگو سازی  پژوهش های حوزه  روش شناسی: 

مبتنی بر الگوی مرجع مفهومی سی داک و سایر الگوهای هم خانواده آن مرور شدند.

داشته اند  تأکید  دستاوردهایی  سودمندی  بر  پیشین  انبوه  پژوهش های  یافته ها: 

الگوهای  ایجاد  برای  یکدیگر  با  موزه ها  و  آرشیو ها،  کتابخانه  ها،  هم گرایی  که 

همگون می تواند به بار آورد. بیشرت پژوهش ها، بر بررسی الگوی سی داک سی آر اِم  

و پژوهش های چندی نیز بر الگوهای هم خانواده آن مترکز کرده اند. پژوهش های 

را  آنها  از  حاصل  تجربیات  عملیاتی،  طرح های  گزارش  با  کرده اند  سعی  فراوانی 

متون  با  مطابق  مشخصی،  روش شناسی  پژوهش ها  از  بسیاری  گذارند.  به اشرتاک 

علمی روش پژوهش، برای انجام طرح گزارش نکرده  اند و همگی سعی در استفاده 

استفاده کنندگان  چالش های  مهم ترین  ازجمله  داشته  اند.  معنایی  وب  ابزارهای  از 

الگوهای خانواده سی آر اِم ، ابهام در تفسیر الگو و تعدد روش های پیاده سازی بیان 

 شده است.

نتیجه گیری: نظر به بلوغ الگوی مرجع مفهومی سی داک، توجه به آموزش الگو به 

کاربران آن و ارائه راهنامهای مختلف در سطوح متفاوت برای بهره برداری بهینه 

به وسیله گروه عالیق ویژه سی داک سی آر اِم  رضوری است.

میراث فرهنگی، الگو سازی، سازماندهی اطالعات، باستان شناسی، الگوی مرجع 

مفهومی سی داک، الگوی سی    آر   اِم آرکئو
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سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی: 
پیشرفت های گذشته و مسائل پیش رو

معصومه  نیک نیا1
حمیدرضا جمالی مهموئی2
داریوش علیمحمدی3

تاریخ دریافت: 97/01/24

تاریخ پذیرش: 97/03/09

مقدمه
کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها، و سایر نهادهای فرهنگی در مواجهه با چالش های متعدد 
نگهداری، سازماندهی، و ایجاد دسترسی به حافظه فرهنگی، به طور عمده در جهت 
برداشته اند.  گام  فرهنگی  میراث  حوزه  دیجیتالی  محتوای  به  برخط  دسترس پذیری 
در سال های اخیر طرح های کوچک و بزرگ بسیاری در مجامع دانشگاهی، تجاری، 
تعریف شده  اطالعاتی همگون"4  "سامانه های  برای  بین المللی  در سطح  و صنعتی 
و  الگوها  خود،  استفاده کننده  و  اطالعاتی  جامعه  نیاز  برمبنای  طرح ها  این  است. 
استانداردهای این حوزه را شخصی سازی و پیاده سازی کرده اند. از این رو، تجربیات 
نگاه  با  و  فعلی  آنها می تواند وضعیت  بیان کرده اند که مرور  را  ارزشمندی  مفید و 
خوشبینانه دورنمای آن را مشخص کند. نکته اینجاست که چرا با وجود تالش های 
استانداردسازی سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی  برای  بین المللی  ملی و 
مواجه  بسیار  چالش های  با  حوزه  این  همچنان  کتابخانه ها(،  و  آرشیوها،  )موزه ها، 
آیا  دارد.  بسیاری  مشکالت  کاربران  اطالعاتی  نیازهای  به  پاسخ گویی  در  و  است 
این مسئله ناشی از واگرایی جامعه استفاده کننده، الگوها، و استانداردهاست یا اینکه 
حوزه ها ماهیت های متفاوت دارند؟ پژوهش حاضر برای مطالعه این تجربیات و رصد 

چالش های این حوزه تعریف و انجام شده  است. 

1. دانشجوی دکترای علم اطالعات و 
خوارزمی؛  دانشگاه  دانش شناسی، 
و  فنی  اسناد  مدیریت  کارشناس 
مدیریت  شرکت  سازمانی  دانش 
شبکه برق ایران )نویسنده مسئول(
 niknia.m@gmail.com

و  اطالعات  علم  گروه  دانشیار   .2
دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی 

h.jamali@gmail.com
و  اطالعات  علم  گروه  استادیار   .3

دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی 
webliographer@gmail.com

وجود  با  که  هستند  سامانه هایی   .4
شکل  در  ساختاری،  تفاوت های 
نظام اطالعاتی واحدی به کاربران 

خدمات می دهند.



63
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 3 )پاییز 1397( 

سازماندهی اطالعات حوزه 
میراث فرهنگی: پیرشفت های 

گذشته و مسائل پیش رو

این پژوهش با مرور آثار منتشرشده، به ترسیم وضعیت فعلی سازماندهی اطالعات 
حوزه میراث فرهنگی، مسائل، چالش ها، و رویکردهای پیش روی آن توجه می کند. 
فهرست های  الگوها،  قواعد،  استانداردها،  فرهنگی؛  میراث  حوزه  اطالعات  ابتدا، 
واژگان مستند، و طرح های مرتبط با سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی؛ و 
الگوسازی برای این حوزه بررسی می شود. پس از معرفی الگوهای "مرجع مفهومی 
سی داک"1 و "سی    آر   اِم آرکئو"2، به عنوان الگوهای مطرح فعلی، طرح های عملیاتی و 
می شود. همچنین تالش شده  مقایسه  و  شناسایی  این حوزه  اخیر  ده سال  مطالعات 
است جنبه های کلیدی طرح ها و پژوهش ها نظیر روش های پیاده سازی و الگوسازی 
اطالعات حوزه میراث فرهنگی، بزرگی و نوع داده های مطالعه شده، و استانداردهای 
توسعه یافته در طرح ها بررسی شود تا درنهایت بتوان تصویر روشن تری از وضعیت 

فعلی سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی ارائه کرد.
 

استانداردهای سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی
 منابع میراث فراهنگی، گستره ای از انواع محتوا، اشیاء، و مصنوعات ساخت بشر را 
شامل می شود. برای نمونه، "کمیسیون اروپا"3 )2011( اعالم کرد حافظه فرهنگی اروپا 
منابع چاپی )کتاب، نشریه، و روزنامه(، عکس، اشیای موزه ای، یادبودها، و سایت های 
به  ُکناقام4 )2009(  و  کِین  تعریف  مطابق  منابع  این  را شامل می شود.  باستان شناسی 
از  آرشیوها  و  موزه ها،  کتابخانه ها،  می شوند.  تقسیم  ناملموس  و  ملموس  دسته  دو 
با  متناسب  فراداده ای"5  "استانداردهای  قالب  در  عمده،  به طور  توصیفی،  روش های 

نیازهای گروه های کاربران، برای سازماندهی منابع اطالعاتی خود استفاده می کنند. 
شمار درخور توجهی از استانداردها، قواعد، الگوها، فهرست های واژگان مستند، 
دارد.  وجود  فرهنگی  میراث  حوزه  اطالعات  سازماندهی  با  مرتبط  طرح های  و 
به طور عمده  آنها ترسیم کرده  اند که  برای مهم ترین  رایلی و بکر6 )2010( نقشه ای 
استانداردهای فراداده ای هستند )جدول 1(. آنها استانداردها را برمبنای چهار عامل به 

شرح زیر دسته بندی کردند:
− موسیقایی، 	 منابع  متحرک،  تصاویر  جغرافیایی،  داده های  فرهنگی،  اشیای  دامنه7: 

متون علمی، منابع دیداری و غیره که استاندارد فراداده ای برای آنها کاربرد دارد؛
− جامعه استفاده کننده8: آرشیوها، کتابخانه ها، موزه ها، صنایع اطالعاتی و غیره که 	

به  طور بالفعل یا بالقوه از استاندارد فراداده ای استفاده می کنند یا خواهند کرد؛
− کارکرد9: نقشی است که هر استاندارد در ایجاد و ذخیره سازی فراداده ایفا می کند. 	

1. CIDOC (Le Comité 
International pour la 
DOCumentation = The 
International Committee 
for DOCumentation) 
Conceptual Reference 
Model

2. CRMArchaeo
3. European Commission
4. Cane & Conagham
5. Metadata standards
6. Rilley & Becker
7. Domain
8. Community
9. Function
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معصومه نیک نیا، حمیدرضا جاملی 
مهموئی، و داریوش علیمحمدی

تعریف موجودیت های اصلی ای که باید توصیف شوند، تعریف فیلدهای خاص، 
ارائه راهنمایی برای ثبت یک عنصر داده ای خاص، و تعریف ساختارهای داده ای 
را  آنها  کارکردها هستند.  این  از جمله  اطالعات  برای ذخیره سازی  به هم پیوسته 
کنترل شده،  واژگان  محتوا،  استانداردهای  مفهومی،  الگو های  عناوین  با  می توان 
چهارچوب ها/ فناوری، قالب های پیشینه، و استانداردهای ساختار دسته بندی کرد؛

− حقوق، 	 فراداده های  حفاظت،  فراداده های  توصیفی،  فراداده های  داده،  هدف1: 
فراداده های ساختاری، "سرپوش های فراداده ای"2، و فراداده های فنی، هدف اصلی 

استاندارد فراداده ای، یعنی ثبت انواع داده را نشان می دهند. 

جدول 1. مهم ترین استانداردهای سازماندهی اطالعات به تفکیک نام، دامنه، جامعه 
استفاده کننده، کارکرد، و هدف3

ف
دی

استاندارد/ قاعده/ ر
الگو/ فهرست  واژگان 

مستند/ طرح  
دامنه

جامعه 
استفاده کننده

هدفکارکرد

1
اصطالحنامه معامری 

و هرن
AAT

اشیای فرهنگی 
و منابع دیداری

موزه ها، 
کتابخانه ها، و 

آرشیوها

واژگان 
کنرتل شده

فراداده 
توصیفی

2
فهرستنویسی اشیای 

فرهنگی
CCO

اشیای فرهنگی 
و منابع دیداری

موزه ها و 
کتابخانه ها

استاندارد 
محتوا و واژگان 

کنرتل شده

فراداده 
توصیفی

3

مقوله هایی برای 
توصیف آثار هرنی 
)مؤسسه پژوهشی 

گِتی(
CDWA

اشیای فرهنگی 
و منابع دیداری

موزه ها، 
کتابخانه ها، و 

آرشیوها

قالب پیشینه، 
استاندارد 
ساختار، 
استاندارد 

محتوا، و الگوی 
مفهومی

فراداده 
توصیفی، 
حقوقی، و 
ساختاری

4CDWA Lite
اشیای فرهنگی 
و منابع دیداری

موزه ها، 
کتابخانه ها، 

وآرشیوها

قالب پیشینه 
و استاندارد 

ساختار

فراداده 
توصیفی و 

حقوقی

5
الگوی مرجع مفهومی 

سی داک
CIDOC CRM

اشیای فرهنگی، 
تصاویر 

متحرک، منابع 
موسیقایی، و 
منابع دیداری

موزه ها، آرشیوها، 
و کتابخانه ها

الگوی مفهومی 
و استاندارد 

ساختار

فراداده 
توصیفی، 
حقوقی، و 
ساختاری

1. Purpose
2. Metadata wrappers

3. جدول برگرفته از نمودار موجود در 
 Rilley & Becker, 2010 مقاله

است.
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سازماندهی اطالعات حوزه 
میراث فرهنگی: پیرشفت های 

گذشته و مسائل پیش رو

ف
دی

استاندارد/ قاعده/ ر
الگو/ فهرست  واژگان 

مستند/ طرح  
دامنه

جامعه 
استفاده کننده

هدفکارکرد

6
دابلین کُر

Dublin Core

اشیای فرهنگی، 
مجموعه های 

داده ای، 
داده های 

جغرافیایی، 
تصاویر 
متحرک، 
و منابع 

موسیقایی، 
متون علمی، و 
منابع دیداری

کتابخانه ها، 
آرشیوها، صنایع 

اطالعاتی، و 
موزه ها

استاندارد 
ساختار، قالب 
پیشینه، واژگان 
کنرتل شده، و 
استاندارد محتوا

فراداده 
توصیفی، 
حقوقی، 

ساختاری، و 
فنی

7

استاندارد انتقال و 
نشانه گذاری فراداده ها 

)ِمتس(
Metadata Encoding 
and Transmission 
Standard )METS(

اشیای فرهنگی، 
مجموعه های 

داده ای، 
داده های 

جغرافیایی، 
تصاویر 

متحرک، منابع 
موسیقایی، 

متون علمی، و 
منابع دیداری

کتابخانه ها، 
آرشیوها، صنایع 

اطالعاتی، و 
موزه ها

استاندارد 
ساختار و قالب 

پیشینه

فراداده 
ساختاری و 
رسپوش های 

فراداده ای

8

فراداده برای تصاویر در 
قالب زبان نشانه گذاری 

گسرتش پذیر )میکس(
Metadata for 

Images in XML 
Standard )MIX(

اشیای 
فرهنگی، منابع 

موسیقایی، 
متون علمی، و 
منابع دیداری

کتابخانه ها، 
آرشیوها، صنایع 

اطالعاتی، و 
موزه ها

استاندارد 
ساختار، 

قالب پیشینه، 
و واژگان 
کنرتل شده

فراداده فنی 
و حفاظت

9

توصیف اشیای دیجیتال 
توسط گروه متخصصان 

تصاویر متحرک 21
 Moving Picture

 Experts Group-21
 Digital Item
 Declaration

Language )MPEG-
21 DIDL(

اشیای فرهنگی، 
مجموعه های 

داده ای، 
تصاویر 

متحرک، منابع 
موسیقایی، 

متون علمی، و 
منابع دیداری

کتابخانه ها
استاندارد 

ساختار و قالب 
پیشینه

فراداده 
توصیفی، 
حقوقی، 

ساختاری، و 
فنی
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ف
دی

استاندارد/ قاعده/ ر
الگو/ فهرست  واژگان 

مستند/ طرح  
دامنه

جامعه 
استفاده کننده

هدفکارکرد

10
میوزیم َدت

MuseumDat

اشیای فرهنگی، 
تصاویر 

متحرک، منابع 
موسیقایی، و 
منابع دیداری

موزه ها
استاندارد 

ساختار و قالب 
پیشینه

فراداده 
توصیفی و 

حقوقی

11

 آرشیوهای باز اولیه
 – پروتکلی برای

فراداده های مجتمع
The Open Archives 
Initiative Protocol 

for Metadata 
Harvesting 

)OAI-PMH(

اشیای فرهنگی، 
مجموعه های 

داده ای، 
تصاویر 

متحرک، منابع 
موسیقایی، 

متون علمی، 
منابع دیداری، 
و داده های 
جغرافیایی

کتابخانه ها، 
آرشیوها، 

موزه ها، و صنایع 
اطالعاتی

چهارچوب/ 
فناوری و قالب 

پیشینه

فراداده 
توصیفی و 

حقوقی

12
دابلین کُر تقویت شده
 Qualified Dublin

Core )QDC(

اشیای فرهنگی، 
مجموعه های 

داده ای، 
تصاویر 

متحرک، منابع 
موسیقایی، 

متون علمی، 
منابع دیداری، 
و داده های 
جغرافیایی

کتابخانه ها، 
آرشیوها، صنایع 

اطالعاتی، و 
موزه ها

استاندارد 
ساختار، قالب 
پیشینه، واژگان 
کنرتل شده، و 
استاندارد محتوا

فراداده 
توصیفی، 
حقوقی، 

ساختاری، و 
فنی

13

 اسپکرتوم: استاندارد
 سندپردازی موزه

بریتانیا
SPECTRUM: 

The UK Museum 
Documentation 

Standard

موزه هااشیای فرهنگی
استاندارد 

ساختار

فراداده 
توصیفی و 

حقوقی

14

 اصطالحنامه نام های
 جغرافیایی )مؤسسه

پژوهشی گِتی(
Thesaurus of 

Geographic Names 
)Getty Research 

Institute(

اشیای فرهنگی، 
مجموعه های 

داده ای، 
تصاویر 

متحرک، منابع 
موسیقایی، 

متون علمی، 
منابع دیداری، 
و داده های 
جغرافیایی

موزه ها، آرشیوها، 
و کتابخانه ها

واژگان 
کنرتل شده

فراداده 
توصیفی
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ف
دی

استاندارد/ قاعده/ ر
الگو/ فهرست  واژگان 

مستند/ طرح  
دامنه

جامعه 
استفاده کننده

هدفکارکرد

15

 فهرست مشرتک نام های
 هرنمندان )یولن(

 )مؤسسه پژوهشی
گِتی(

Union List of Artist 
Names )ULAN( 
)Getty Research 

Institute(

اشیای فرهنگی 
و منابع دیداری

موزه ها، آرشیوها، 
و کتابخانه ها

واژگان 
کنرتل شده

فراداده 
توصیفی

16

هسته انجمن منابع 
دیداری )وی آر اِی  کُر(
 Visual Resources

Association
Core )VRA Core(

اشیای فرهنگی 
و منابع دیداری

کتابخانه ها

واژگان 
کنرتل شده، 
استاندارد 

محتوا، و الگوی 
مفهومی

فراداده 
توصیفی، 
حقوقی، و 

فنی

الگوسازی برای اطالعات حوزه میراث فرهنگی
مدیریت اطالعات حوزه میراث فرهنگی با چالش هایی نظیر تعاریف و تفاسیر سیاسی 
اطالعات  دارنده  سازمان های  حساس  و  راهبردی  شرایط  حوزه،  این  اطالعات  از 
میراث فرهنگی، تفاسیر گوناگون از نحوه و شرایط دسترسی به اطالعات این حوزه، 
چالش های فنی بازنمون و تفسیر اطالعات میراث فرهنگی، و گوناگونی کاربران بالقوه 
روبه رو است. میان  رشته ای بودن میراث فرهنگی تالش برای الگوسازی این حوزه را 
دشوار کرده است. هرچند تبیین اطالعات این حوزه با دیدگاه هستی شناسی1 اندکی 
از دشواری را کاسته، پیاده سازی آن نیز به دالیل مختلف مانند توجه به طیف وسیعی 
از کاربران عادی تا باستان شناس و متخصص حرفه ای، کتابدار، و موزه دار با مشکالتی 
هستی شناسی    - سی داک  مفهومی  مرجع  الگوی  میان،  این  در  است.  شده  روبه رو 
رسمی برای تسهیل یکپارچه سازی، میانجی گری، و مبادله اطالعات میراث فرهنگی 
ناهمگون- با پیشینه چندین ساله - همچنان یکی از قدرتمندترین الگوهای روزآمد 

به شمار می آید.

الگوی مرجع مفهومی سی داک
سی آر اِم  حاصل بیش از یک دهه کار کمیته بین المللی سندپردازی )سی داک( "شورای 
بین المللی موزه ها )ایکوم("2 در زمینه ایجاد و توسعه استانداردهاست. کار، روی خودِ 

1. Ontology
2. International Council Of 

Museums (ICOM)
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سی آر اِم  از 1996 با حمایت "کارگروه استانداردهای سندپردازی ایکوم-سی داک"1 
آغاز شد. از سال 2000، نمایندگی ایجاد و گسترش سی آر اِم  رسمًا از سوی ایکوم-

سی داک به گروه عالیق ویژه سی داک سی آر اِم  واگذار شد تا سی آر اِم  را به شکل و 
تبادل  این است که  بین المللی درآورد. نقش اصلی سی آر اِم   وضعیت یک استاندارد 
و یکپارچه سازی اطالعات استخراج شده از منابع ناهمگون در حوزه میراث فرهنگی 
استانداردهای  )کارگروه  می کند  امکان پذیر  را  رسمی  هستی شناسی  یک  برحسب 

دکومانتاسیون ایکوم- سی داک و گروه عالیق ویژه سی داک سی آر اِم2 ، 2011(.
تأکید بر این نکته ضروری است که الگو رویکرد تجویزی ندارد و به مؤسسات 
فرهنگی پیشنهاد نمی دهد چه چیزهایی را باید مستند کنند. سی داک سی آر اِم  ساختار 
مشترک  ویژگی های  که  است  موجودیت3   81 از  متشکل  و  دارد  سلسله مراتبی 
از  الگو  ازآنجاکه  می شوند.  مرتبط  به هم  رابطه4   137 به وسیله  موجودیت ها  دارند. 
ویژگی های  موجودیت ها،  ساختار،  این  در  می کند،  تبعیت  شیء گرا  طراحی  اصول 
موجودیت های اعم تر خود را به ارث می برند. شکل 1 مثالی است از وقوع یک رخداد 
که درون آن رخداد دیگری شکل گرفته است و بخشی از عناصر آنها برمبنای الگو 

منطبق و نشان داده شده است.

شکل 1. نمایش چگونگی انطباق "رخدادهای ناملموس، "هویت اشیاء"5 و تقارن6" در 
الگوی سی داک سی آر اِم 7

1. ICOM-CIDOC Documentation 
Standards Working Group

2. ICOM/CIDOC, Documentation 
Standards Group, & CIDOC 
CRM Special Interest Group

3. در این نوشتار برای جلوگیری از ایجاد ابهام 
 "Entity=موجودیت" مخاطب،  برای 
معادل واژه Class درنظر گرفته شده است. 
رابطه  موجودیت-  الگوهای  در  واژه  این 
نظیر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های 

کتاب شناختی استفاده شده است.
4. Property
5. Object identity
6. Symmetry

7. مثال، اقتباسی از نمونه مطرح شده در فایل 
آموزشی )Stead )2008 است.
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در این مثال، فعالیتی با عنوان "همایش رویکردهای نو به سازماندهی اطالعات 
و  اف آر بی آر  مفهومی  مدل های  با  آشنایی  کتابخانه ای:  نرم افزارهای  جدید  نسل  در 
مدل های مرتبط" داریم که درون خود، فعالیت دیگری را با عنوان "خلق یک سند 
ارائه  فایل  خلق،  رخدادِ  این  بنابراین،  دارد.  همایش"  در  سخنرانی-  ارائه  فایل   -
سخنرانی "FRBR، از ایده تا پیاده سازی: بررسی مدل FRBRoo" را ایجاد کرده است. 
این فعالیت در اسفند 1388 رخ داده و فایل ارائه سخنرانی در 19 اسفند 1388، یعنی 
تاریخ برگزاری همایش، ارائه شده است. از این فعالیت، تصویری تهیه و آرشیو شده 
که در دسترس است و شناسه مختص خود را دارد. از طریق انطباق با الگو می توان 
کنش گران، بازه زمانی، و مکان را به هم پیوند داد و بدین وسیله اطالعات غنی را از 

رخدادها روایت کرد.

شکل 2. ابَرفرانمای کیفی سی داک سی آر اِم  )دوئر1، 2003(

شکل2 ، نشان دهنده این واقعیت درباره الگوی مفهومی سی داک است که تمام 
از "موجودیت های زمانی"2 عبور می کنند.  مسیرهایی که به تاریخ مربوط می شوند 
کنش گران به اشیای مادی و غیرمادی از طریق موجودیت های زمانی مرتبط می شوند 
هر  است.  امکان پذیر  زمانی  موجودیت های  طریق  از  مکان  به  رسیدن  همین طور  و 
نمونه ای از یک موجودیت از طریق "شناسه3"ای شناسایی می شود که می تواند اسم، 

1. Doerr
2. Temporal entities
3. Appellation



70
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 3 )پاییز 1397(  

معصومه نیک نیا، حمیدرضا جاملی 
مهموئی، و داریوش علیمحمدی

نمونه های  همه  باشد.  نمونه  آن  نام  نشان دادن  برای  چیزی  هر  یا  برچسب،  عنوان، 
موجودیت می توانند به  طور جزئی در "انواع"1 طبقه بندی شوند. "انواع" برای طیفی 
از ویژگی ها کاربرد دارد که به طور کلی به اشیائی از یک نوع خاص مربوط می شوند 
»پیتزای  با  مقایسه  در  تولد"  برای جشن  پیتزا  "پختن  مثال،  به طور   .)2003 )دوئر، 

پخته شده برای جشن تولد«. 
برای  را  ایستا  و  پویا  گسترش  گونه  دو  امکان  دارد  که  ساختاری  با  الگو  این 
کاربرانش فراهم کرده است و این ویژگی بر کارکردپذیری الگو در بافت های مختلف 
تأکید دارد. تاکنون، از الگوی سی داک سی آر اِم  گسترش های بسیاری تهیه شده است 
که حوزه های مختلف هنر، علوم، و فنون را پوشش می دهند. در این پژوهش به سبب 

اهمیت حوزه باستان شناسی، گسترشی از این الگو در این حوزه معرفی می شود.

الگوی سی    آر   اِم آرکئو
کاوش و حفاری بخش عمده ای از فعالیت باستان شناسی است که نتیجه آن به شکل 
حفاری  گزارش  عنوان  با  اطالعاتی  منابع  و  اسناد  می شود.  تدوین  حفاری  گزارش 
باستان شناسی از جمله "انتشارات خاکستری"2 در این حوزه به شمار می آیند که حاوی 
توالی  و  هستند  مرتبط  به هم  رخدادهای  از  مجموعه ای  زیرا  هستند؛  عمیقی  دانش 

منطقی دارند.
این حوزه، بخشی زیرمجموعه گروه  انتشارات  دقیق  الگوسازی  اهمیت  به  نظر 
تدوین  باستان شناسی  در حوزه  را  تا گسترشی  تشکیل شد  در سال 2015  سی آر اِم  
کند. منطق ایجاد چنین گسترشی این بود که بتواند بیشترین میزان ممکن داده های 
تولیدشده در فرایند حفاری های باستان شناسی را سازماندهی، درخور فهم، و مدیریت 
کند. در تدوین این گسترش هفت مؤسسه و نهاد اروپایی فعالیت کردند )وینسنت، 

لوپز-مِنِچرو بِندیچو، ایوآنایدز، و لِوی3، 2017(.
این الگو از طریق همکاری مستمر با جوامع مختلف باستان شناسی و دانشگاه های 
و  باستان شناسی  کاوش های  فرایند  از  و  است  شده  غنی  و  یافته  توسعه  دنیا  معتبر 
همه انواع مختلف موجودیت ها و فعالیت های مرتبط با آن پشتیبانی می کند. در تهیه 
این الگو از مفاهیم به کاررفته در گسترش سی آر اِم در حوزه علوم4 استفاده و اصول 
باستان شناسی  الیه نگاری  در  و  اقتباس  علوم  الگوی  از  زمین شناسی  و  الیه نگاری 
ضروری  ابزارهای  همه  فراهم کردن  سی    آر   اِم آرکئو  هدف  است.  شده  داده  گسترش 
از  استخراج شده  دانش  تا  است  موجود  مستندات  یکپارچه کردن  و  مدیریت  برای 

1. Types
2. Gray literature
3. Vincent, López-Menchero 

Bendicho, Ioannides, & 
Levy

4. CRMsci
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استانداردهای مختلفی  با  باستان شناسان که به روش های مختلفی ثبت و  مشاهدات 
همگام شده است فرمول بندی و ارائه شود. به زبان دیگر، هدف آن تسهیل کدگذاری 
معنایی، تبادل، میان کنش  پذیری1، و دسترسی به مستندات باستان شناسی موجود است 

)فورث2 و همکاران، 2015(.
کاوش های  در  مهم  عناصر  می دهد  امکان  الگو  کاربران  به  سی    آر   اِم آرکئو 
باستان شناسی یعنی زمان، مکان، و توالی رخدادها را تفسیر و الگوسازی کنند. الگو 
فقط مفاهیم مشترک را بدون تحمیل هر نوع روش مستندسازی بیان می کند و از ارائه 
راهنمای منحصربه فرد برای اجرای عملیات انطباق خودداری می کند و بدین ترتیب، 
آزادی و اختیار عمل را به کارشناسان فناوری و مهندسان نرم افزار می دهد تا آن را 

به روشی پیاده سازی کنند که ترجیح می دهند.

مطالعات مرتبط
الگوی مرجع مفهومی سی آر اِم  پس از سال 2000 توسعه یافت. کشورهای انگلستان، 
پیشرو  زمینه  این  در  فرانسه  و  روسیه،  نروژ،  چین،  یونان،  چک،  لهستان،  آلمان، 
بوده  اند و تجربیات و چالش های پیاده سازی و گسترش الگو را در حوزه های مختلف 
به اشتراک گذاشته  اند. در ایران نیز پژوهش هایی انجام شده؛ اما به طور مستقیم به بحث 

الگوی مرجع مفهومی سی داک توجه نشده است. 

− پیاده سازی الگوی مرجع مفهومی سی داک برای انواع مختلف منابع	
پیاده سازی  کرده اند  توجه  آن  به  مختلف  طرح های  در  پژوهشگران  که  مسائلی  از 
مورومزیو3 و  است.  بوده  منابع  مختلف  انواع  برای  سی داک  مفهومی  مرجع  الگوی 
همکاران )2015( معماری و رویکردی را برای انتشار داده های پیوندی آزاد در حوزه 
میراث فرهنگی معرفی کرده  اند. رویکرد ایشان ساخت  نظامی برای انتشار، استفاده، و 
نشان دادن مزایای استفاده از فناوری های معنایی است. آنها برای نمایش دانش در این 
حوزه و براساس داده های موجود در پورتال موزه روسیه از هستی شناسی سی داک 
و  دی بی پدیا4  خود،  پژوهش  داده های  غنی سازی  برای  و  کرده  اند  استفاده  سی آر اِم  
پتانسیل  آنها  ارزیابی  کرده اند.  انتخاب  را  بریتانیا  موزه  منتشرشده،  پیوندی  داده های 
باالی برنامه های کاربردی معنایی را برای انتشار داده در محیط های بافتاری، جستجوی 
معنایی، مصّورسازی، و غنی سازی خودکار منطبق با نیازها و انتظارات متخصصان هنر 

و بازدیدکنندگان عادی موزه نشان داد.

1. Interoperability
2. Institute of Computer 

Science (ICS) of the 
Foundation for Research 
& Technology - Hellas 
(FORTH)

3. Mouromtsev
4. DBpedia (Data Base 

pedia)



72
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 3 )پاییز 1397(  

معصومه نیک نیا، حمیدرضا جاملی 
مهموئی، و داریوش علیمحمدی

بالیکوا، کنت، شوبووا، و آندرچیکوا1 )2015( طرح اینترمی2 را در چک در سطحی 
میراث  محتوای  برای  را  پلتفرمی  و  دادند  انجام  سی آر ام   سی داک  برمبنای  وسیع تر 
فرهنگی مبتنی بر میان کنش  پذیری معنایی و فناوری های وب ارائه و به کاربران عادی 
نیز توجه کردند. به اعتقاد آنها، پلتفرم ارائه شده در این طرح برای انجام پژوهش های 
بیشتر، مفید واقع خواهد شد. نتایج این طرح در ایفال 2015 ارائه و مطلوب ارزیابی 

شد. 
را  هنر چینی  اِی اِی تی-  تایوان"4 حوزه  "طرح  در  چن، ژنگ، و چن3 )2015( 
بررسی و تالش کرده  اند از سال 2010 میان کنش  پذیری واژگان چندزبانه/ چندفرهنگی 
در  چینی  و  انگلیسی  واژگان  مفهومی  ساختارهای  تراز  مسائل  تحلیل  طریق  از  را 
واژگان کنترل شده ارائه کنند. آنها مسائل مربوط به ساختارهای مفهومی مفاهیم هنر 
چینی را در واژگان موزه کاخ ملی و اصطالحنامه معماری و هنر نشان داده  اند و چهار 
الگویی را ارائه کرده اند که در تالش برای دستیابی به میان کنش  پذیری معنایی یافت 
شده است و همچنین مجموعه ای از الگوهایی را نشان داده  اند که برای استفاده در 
موقعیت های مختلف پیدا شده است. یافته های آنها به درک میان کنش   پذیری معنایی 
کِی اُ اِس 5 چندزبانه کمک می کند؛ به ویژه هنگامی که با مفاهیم فرهنگی مرتبط هستند 
و نمی توانند به دلیل اختالف در ساختارهای مفهومی، به طور دقیق با واژگان منطبق 

شوند.
همگام با این تالش ها سال 2012 نیز طرحی در لهستان با نام سینات6 و در حوزه 
میراث فرهنگی کلید خورد که گزارش های پژوهشی مختلفی برمبنای آن منتشر شد. 
مازورک، سیلسکی، فولکاسکا، و ورال7 )2012ب( در پژوهشی به عنوان بخشی از مرکز 
شبکه و ابرپردازش های کامپیوتری پوزنان )پی اس ان  سی(8 و در چهارچوب همان طرح، 
پایگاه اطالعاتی معنایی ای طراحی کردند که اطالعاتی را از مؤسسات میراث فرهنگی 
لهستان گردآوری کرده بود. انواع مختلف فراداده هایی که آن مؤسسات استفاده کرده 
بودند با سی داک سی آر اِم  و اف آر بی آر  اُ  اُ  منطبق شده بود تا میان کنش   پذیری را فراهم 
کند. هدف از ایجاد این پایگاه فراهم کردن فرصتی برای جستجو و تورق پیشرفته در 
نسخه آزمایشی پورتال برای پژوهشگران و عالقه مندان به میراث فرهنگی و علمی 
لهستان بود. آنها در این گزارش با اشاره به منابع داده ای که در فرایند ساخت پایگاه 
با سی داک سی آر اِم ، درباره مشکالت مربوط  آنها  انطباق  دانشی به کار رفته است و 
اف آر بی آر  اُ  اُ 10،  به  پی اِل اِم ایی تی 9  و  مارک  فراداده ای  رکوردهای  )خودکار(  انطباق  به 
سازگاری اف آر بی آر  اُ  اُ  با اف آر بی آر و سی داک سی آر اِم ، و تأثیراتی که اف آر بی آر  اُ  اُ  بر 
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انتقال مجدد به  پایگاه دانشی وب معنایی خواهد داشت، بحث و درنهایت، درباره 
اف آر بی آر  اُ  اُ  اطالعاتی داده اند. مازورک و همکاران )2012( در پژوهشی دیگر تبدیل 
طرح فراداده ای استفاده شده در فدراسیون کتابخانه های دیجیتالی لهستان را به الگوی 
سی داک سی آر اِم  ارائه کردند که در اُ دبلیو اِل 1 پیاده سازی شده بود. آنها دریافتند نظام 

یکپارچه دانش، به داده های پیوندی نیاز دارد تا به طور معنایی بتوان جستجو کرد.
 داده های واقعی موزه شهر گوتنبرگ، موضوع پیاده سازی الگوی مفهومی سی داک 
در پژوهش داموا و دانلز2 )2011( قرار گرفت. آنها با داشتن دو رویکرد در سطوح 
طرحواره ای و سطح نمونه ها و مثال ها، از هستی شناسی های مختلف مانند پروتون3 
داده ها  یکپارچه سازی  از  کاربردی  برنامه ای  تا  کرده  اند  استفاده  سی آر اِم   سی داک  و 
دانشی  پایگاه  ایجاد  برای  ضروری  روش های  و  معنایی  وب  فناوری های  برمبنای 
ابرداده های  داده های  با  که  بدهند  موزه ای  واقعی  داده های  از  از مجموعه ای  معنایی 

پیوندی آزاد ارتباط دارند.
حمایت  با  که  است  طرحی  )اِستار(4  باستان شناسی  منابع  معنایی  فناوری های 
مالی شورای پژوهشی هنر و علوم انسانی انگلستان در سال های 2007 تا 2010 با 
پایگاه اطالعاتی حوزه حفاری های  پنج  انگلیس و درباره  همکاری میراث فرهنگی 
برقراری  برای  جدید  روش های  ایجاد  طرح،  این  هدف  شد.  انجام  باستان شناسی 
پیوند میان پایگاه های اطالعاتی آرشیو دیجیتالی، واژگان و منابع خاکستری مرتبط، 
بهره برداری از پتانسیل بسیار زیاد هستی شناسی مرکزی، و فناوری های پردازش زبان 
طبیعی بود. این طرح اکنون به پایان رسیده است؛ اما پژوهش های بیشتر برای ساختن 
خروجی های اِستار ادامه دارد. در حال حاضر، با طرح های دیگری مانند "فناوری های 
معنایی افزایش پیوندها و داده های پیوندی منابع باستان شناسی )اِستاِلر("5 و "استخراج 
اطالعات معنایی هنر کالسیک )سی اِی اِس آی ایی ("6 حمایت مالی می شود )بایندینگ، 

می، و تودهوپ7، 2008(.
طرح  درباره  را  گزارش ها  اولین  از  یکی   )2008( تودهوپ  و  می،  بایندینگ، 
اِستار منتشر کردند. هدف اصلی این کار نشان دادن گسترش الگوی مرجع مفهومی 
بالقوه جستجوی متقابل داده هایی است که در قالب آر دی اف  و  سی داک و مزایای 
منطبق با طرحواره های ساختار مفهومی داده ای مرکز میراث فرهنگی انگلیس برای 
الگوی هستی شناسی باستان شناسی بیان شده  اند. در ضمن، ابزار نیمه خودکار نگاشت/ 

استخراج به عنوان مؤلفه ضروری نیز ایجاد شد. 
ِوالچیدیس8 )2012( در راستای طرح اِستار، روشی را برای نمایه سازی معنایی 
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با  که  کرد  معرفی  باستان شناسی  حوزه  خاکستری  انتشارات  گزارش های  خودکار 
و  واژگانی  منابع  با  همراه  قواعد  برمبنای  اطالعات  گسترش  روش های  از  استفاده 
منابع هستی شناسی موضوع محور انجام می شود. این گزارمان های معنایی از انتزاع های 
بافتارِی انتشارات خاکستری حوزه باستان شناسی از طریق فنون پردازش زبان طبیعی 
استفاده  متن  از  بامعنی  و  غنی  تکه های  شناسایی  برای  که  استخراج شد  )اِن اِل پی (1 
می شود؛ بنابراین بر محدودیت های نمایه سازی متنی غلبه می کند و بازیابی براساس 
انجام  را  اِن اِل پی   )اُپتیما(2 وظایف  معنایی  انجام می شود.  نظام گزارمان  زبان طبیعی 
رابطه،  استخراج  نامگذاری شده،  موجودیت  تشخیص  شامل  وظایف  این  می دهد. 
تشخیص نفی، و ابهام زدایی معنای کلمه است و با استفاده از قوانین درنظرگرفته شده 
انسان و منابع واژگانی برای ربط دادن انتزاع های بافتاری با موجودیت های الگوی مرجع 
مفهومی سی داک سی آر اِم  برای میراث فرهنگی و گسترش آن در حوزه باستان شناسی 
فرهنگ  فرهنگنامه های حوزه  و  واژه نامه ها  مفاهیم  با  همراه  ایی  اِچ ،  یعنی سی آر اِم - 
نتایج پژوهش ِوالچیدیس نشان داد فنون ذکرشده  انجام می شود.  انگلیسی  به زبان 
می تواند گزارمان معنایی انتشارات خاکستری باستان شناسی را با توجه به الگو های 
از  می توانند  کرده  اند  ثابت  معنایی  گزارمان های  چنین  کند.  ارائه  حوزه  آن  مفهومی 
برنامه های  طریق  از  متقابل  جستجوی  و  اسنادی،  مطالعات  خاکستری،  انتشارات 
را  معنایی  گزارمان های  پژوهش،  این  نتایج  همچنین،  کنند.  پشتیبانی  کاربردی وب 
یکپارچه سازی  در  را  معنایی  فناوری های  پتانسیل  که  کرد  فراهم  اِستار  طرح  برای 
منابع دیجیتالی باستان شناسی نشان می دهد. این پژوهش برای نخستین  بار، استفاده از 
سی داک سی آر اِم  و سی آر اِم - ایی  اِچ  را در گزارمان معنایی اسناد انتشارات خاکستری 
با استفاده از قوانین تهیه شده انسان برای استخراج اطالعات و منابع تکمیلی واژگانی 
و هستی شناسی بررسی کرد. مطالعه مشترک ِوالچیدیس و تودهوپ3 )2011( نیز در 

همین راستا منتشر شد.
آید و هولمن4 )2006( نمونه ای از فهرست های چاپی موجود در بخش سندپردازی 
اسناد  این  نحوی  به چه  کنند  بیان  کردند  مطالعه و سعی  را  اسلو  دانشگاه  دیجیتال 
می توانند با طرح کدگذاری متن )تی ایی آی( 5 نمایش داده شوند. آنها به ورود متون 
کدگذاری شده به شیوه ذکرشده به پایگاه داده ای مبتنی بر سی داک سی آر اِم  نیز توجه 

کرده اند.
در پژوهش یوردال، هولمن، اُلسن، و اُره6 )2004( به این موضوع توجه شده است 
که چگونه محتوای نشانه گذاری شده پیشین برمبنای فناوری اس جی ام ال برای تبدیل 
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به محتوای فهرست ها به الگوی داده ای مبتنی بر سی آر اِم  مناسب است. آنها به دنبال 
پاسخی به این پرسش بوده اند که آیا ابزارهای موجود طراحی شده برمبنای فناوری 
ابزارهای مبتنی بر الگوی  انتقال اطالعات به  اس جی ام ال قابلیت الزم برای تبدیل و 
سی داک سی آر اِم  را دارند یا خیر. نمونه بررسی شده آنها، داده های برگرفته از طرح 

موزه ها برای دانشگاه های نروژی بود.

− موجودیت های 	 برای  سی آر اِم   سی داک  الگوی  پیاده سازی  احتمال  بررسی 
خاص 

پژوهشگران به انواع مختلف موجودیت ها نظیر مکان و زمان به طور خاص توجه 
کرده اند که ازجمله آنها می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:

اِستار،  با اشاره کلی به خدمات و برنامه های کاربردی طرح  بایندینگ1 )2010( 
به طور ویژه بر مسائل مرتبط با استخراج اطالعات دوره های زمانی تمرکز کرده است. 
همچنین، به عنوان پیوستی از واژگان کنترل شده موجود، مفاهیم دوره های زمانی را با 
تاریخ ها و روابط زمانی به عنوان بخشی از طرح اِستار، یعنی فناوری های معنایی برای 

منابع باستان شناسی، ارائه کرده است.
اِستروبولیش، فلوریش، زیتزیکاس، و دوئر2 )2014( در مطالعه ای موردی، اطالعات 
منشأ3 را بررسی کردند. اطالعات مربوط به "منشأ" اشیای دیجیتالی که کتابخانه های 
دیجیتالی و آرشیوها نگهداری می کنند برای ارزیابی صحت، تکرارپذیری، پاسخ گویی، 
و مسئولیت بسیار مهم هستند. در انتشار اطالعات منشأ، مفاهیم الگوسازی بنیادین 
آنها  ملزومات  و  اطالعاتی،  اشیای  وسائل،  رخدادها،  فعالیت ها،  کنش گران،  نظیر 
اهمیت دارند. آنها نتایج مقایسه های گسترده ای را برای سیاست های واسپارگاه های 
میلیون سه گانه  تا یک  داده های  در مجموعه  دانش جدید،  از  استخراج  در  مختلف 
آر دی  اف4 گزارش کردند. نتایج پژوهش این فرصت را فراهم کرد تا استفاده از قواعد 
استنتاج برای به کارگیری فضای ذخیره سازی، عملکرد پرسمان ها، و به روزرسانی ها 

بررسی پذیر باشد.
به طور ویژه،  با سی آر اِم   انطباق  داده های مکانی موجودیت دیگری است که در 
توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است.   در پژوهش هایبل، هنک، و   هایک5 
)2010(، داده های مکانی در فرایند یکپارچه سازی به کار گرفته شد تا فرصت دسترسی 
به داده های ساختاریافته برمبنای سی آر اِم  را از طریق انطباقی )نگاشتی( تعاملی فراهم 

کند. 
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نیکولوچی و هرمون1 )2016( در پژوهشی با استفاده از مفاهیم الگوی سی آر اِم  
الگو سازی داده های جغرافیایی و اصطالحنامه های  جئو، گسترش های دیگری برای 
فِلِِچتی،  نیکولوچی،  رونزینو،  راستا،  این  در  کردند.  معرفی  زمانی  دوره های  حوزه 
تاریخ  مستندات  برای  سی آر اِم   از  گسترشی  را  بی اِی"3  "سی آر اِم    )2015( دوئر2  و 
ساختمان ها معرفی کردند و نیکولوچی و هرمون )2016( نیز بر بازنمون فرهنگ های 
جغرافیایی و اصطالحنامه های دوره های تاریخی در ابعاد فضا- زمان و اهمیت عناصر 

مکان و زمان در گسترش های سی داک سی آر اِم  تأکید کردند.
رونزینو، آمیکو، فِلِِچتی، و نیکولوچی4 )2013( استانداردهای اروپایی مستندسازی 
اهداف  و  رویکردها  و  بررسی  با سی داک سی آر اِم   را  روابط شان  و  تاریخی  بناهای 
این  کردند.  مطالعه  را  سی آر اِم   سی داک  گسترش های  در  )نگاشت(  انطباق  موجود 
استانداردها همانند چسبی از تکه تکه شدن مجموعه های داده ای جلوگیری می کنند و 

هرکدام برمبنای یک طرحواره فراداده ای متفاوت ساختاربندی می شوند. 
نیوسلی و کاپالن5 )2014( در پژوهشی روش شناسی ای مبتنی بر فناوری های وب 

معنایی برای کدگذاری دانش تاریخی معرفی کردند.

− هماهنگ   سازی و انطباق سی داک سی آر اِم  و استانداردهای فراداده ای	
برای نمونه، انطباق مجموعه عناصر فراداده ای دابلین ُکر6 با سی داک سی آر اِم  به 
سرپرستی دوئر )2000( یکی از این آثار است. کاراسکو، برستی، و ویدتی7 )2015( 
انجام  سی آر اِم   سی داک  و  ُکر  دابلین  هماهنگ سازی  زمینه  در  دیگری  پژوهش  نیز 

داده اند.
بونتوری و ُگرگات سولِش8 )2011( انطباق فراداده های آرشیوی را با هستی شناسی 
سی داک سی آر اِم  بررسی کردند. آنها معناهای اصلی توصیف آرشیوی را تحلیل کردند 
که در استاندارد فراداده ای توصیف آرشیوی رمزگذاری شده )ایی اِی دی(9 بیان شده است. 
پژوهشی  در   )2008( کریستوُدلکیس10  و  سیناراکی،  جیولدیسیس،  توزیاز، 
میان کنش   پذیری سی داک سی آر اِم   از طریق  را  بافت  بازگرفت11  و  غنی  فراداده های 
اِم پِگ-7 برای توصیف های اشیای  اِم پِگ-712 استخراج و کدگذاری دانش را در  و 
با  چندرسانه ای  اشیای  به طوری که  کرده  اند؛  پیشنهاد  خودکار  به  طور  چندرسانه ای 
درباره  آنها  شوند.  افزون تر  دیجیتالی  کتابخانه های  در  غنی  فراداده ای  توصیف های 
مسائل و مشکالت انطباق )نگاشت( سی داک سی آر اِم  و اِم پِگ-7 بحث و الگوریتم ها 

و سامانه ای نرم افزاری را برای پشتیبانی از این انطباق معرفی کرده اند.

1. Niccolucci & Hermon
2. Ronzino, Niccolucci, 

Felicetti, & Doerr
3. Conceptual Reference 

Model for Archeological 
buildings (CRMba)

4. Ronzino, Amico, 
Felicetti, & Niccolucci

5. Nuessli & Kaplan
6. Dublin Core
7. Carrasco, Borsetti, & 

Vidotti
8. Bountouri & Gergatsoulis
9. Encoded Archival 

Description (EAD)
10. Ntousias, Gioldasis, 

Tsinaraki, & Christod-
oulakis

11. Capturing
12. MPEG-7
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− مطالعه کاربران	
سی آر اِم   سی داک  از  استفاده  با  آرشیو  کاربر  نیازهای  بازنمون  نمونه،  برای 
الگوی  ایجاد  برای  داد چگونه سی داک سی آر اِم   نشان  پایان نامه ای است که  حاصل 
هستی شناسانه - الگوی دانش آرشیو )اِی کِی اِم ( - همراه با الگوهای معمول به زبان 
می تو  اند  هستی شناسانه ای  الگوی  چنین  می شود.  استفاده  آرشیوها  برای  طبیعی 
را  تاریخی  دانشی-  پایگاه های  یا  آرشیوی  پرسمان های  برای  مناسب تر  پاسخ های 
از  مرجع  پرسش   330 این هدف،  برای  کند.  تسهیل  را  مرتبط  و جستجوی  فراهم 
ساختار  زبان  به  الگوها  شد؛  استخراج  آنها  الگوهای  و  تحلیل  آلمان  فدرال  آرشیو 
سی داک سی آر اِم  ترجمه و گسترش های مناسب آن تهیه شد. به عبارت دقیق تر، این 
پژوهش، رویکردی روش شناختی را برای ترجمه و تفسیر پرسش های کاربران و تهیه 
نامیده می شود  آنها معرفی کرد که مستندسازی  الگوهای پرسش های  از  پیش نویس 

)ِهنیک1، 2013(.
جاناشک، راثیه، تالهایم، و فورستر2 )2011( نیز نشان داد کاربران جدید یا باید 
نیاز خود را برای  با دیدگاه های فعلی برای درخواست داده منطبق کنند یا  خود را 
پشتیبانی از درخواستشان اعالم کنند. گزینه دوم مادامی که کاربران تغییر نکنند یا تمایل 
به طور  برنامه های عملیاتی  نیست.  دهند، عملی  تغییر  را  دیدگاه خود  باشند  نداشته 
اطالعاتی  پایگاه  امکانات  و  ویژگی ها  و  نمایش،  ساختار،  و  می یابند  تکامل  مداوم 
را تغییر می دهند. در این پژوهش، پرسمان هایی که کاربر ارائه کرد مطابق با زبان و 
پرسمان های پایگاه اطالعاتی تغییر داده شد و پایگاه اطالعاتی، نتایج را به زبان کاربر 

ترجمه و در قالب پاسخ به او نمایش داد.

− کاربرد سی داک سی آر اِم  در کتابخانه های دیجیتالی	
مازورک، سیلسکی، فولکاسکا، و ورال )2012الف( در مطالعه ای مزایا و معایب 
استفاده از سی داک سی آر اِم  را تحلیل و آماری از نتایج پایگاه های اطالعاتی معنایی 
کتابخانه های دیجیتالی داده اند. لین،   هانگ، و دوئر3 )2008( نیز در پژوهشی مسائل 
پلتفرمی استنتاجی را برای تولید دانش قیاسی بررسی کرده و تجمع نظام مند مفاهیم 
مشترک و قواعد استنتاج، گسترش هستی شناسی با ابَرموجودیت ها، تجمع دانش قطعی 
و طبقه بندی شده، به کارگیری استنتاج فازی برای موتور استنتاجی، و بهبود عملکرد 
و مقیاس پذیری در موتور استنتاجی را به عنوان مسائل مهم و حیاتی شناسایی شده در 

طراحی و ساخت این پلتفرم استنتاجی نام برده اند. 

1. Hennicke
2. Jannaschk, Rathje, 

Thalheim, & Forster
3. Lin, Hong, & Doerr
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− مفهومی سی داک 	 مرجع  الگوی  پیاده سازی  "دستورعمل های  ارائه  در  تالش 
سی آر اِم"

بعضی از پژوهشگران تالش کردند به  طور مشخص "دستورعمل های پیاده سازی 
الگوی مرجع مفهومی سی داک سی آر اِم" را ارائه کنند. ریپورت1 )2010( در پژوهشی 
برنامه های  در  پیاده سازی  هنگام  را  سی آر اِم   سی داک  استاندارد  فعلی  مشکالت 
"بریکس"2  طرح  تجربه  با  مطابق  و  داد  نشان  اطالعات  واقعی  دنیای  کاربردی 
دستورعمل های پیاده سازی الگو را معرفی کرد که شامل روش شناسی انطباق الگوهای 
منابع با سی داک سی آر اِم  می شود. همچنین، ناسبامر و  هاسلفر3 )2007( کوشیده  اند 
به  آنها  بگذارند.  به اشتراک  را  سی آر اِم   سی داک  پیاده سازی  چالش های  و  تجربیات 
روش شناسی هایی که برای فراداده های اختصاصی در شبکه کتابخانه دیجیتالی به کار 
برده  اند و پردازش فراداده های سی داک سی آر اِم  برای جستجو و بازیابی توجه کرده اند.

− پژوهش های مرتبط در ایران	
تاکنون، در حوزه الگوی مفهومی سی داک سی آر اِم  پژوهشی جدی در ایران انجام 
سه  موزه ای  مستندات  حوزه  در  انجام شده  پژوهش های  بررسی  با  اما  است؛  نشده 
پایان نامه به عنوان مرتبط ترین پیشینه ها در این حوزه شناسایی شد. تقی زاده )1390( 
در پژوهش خود، روش ها و خط مشی توسعه را در سازماندهی سکه ها و اسکناس ها 
در موزه ها بررسی کرد. راثی تهرانی )1392( نیز در مطالعه ای تطبیقی، استانداردهای 
فراداده ای اشیای موزه ای را برای نمایش عناصر فراداده ای موزه ای پیشنهادی در ایران 
بررسی کرد. درویشی کلور )1393( در نگاهی دیگر با معرفی الگویی مناسب برای 
سایر  و  موزه ای  فراداده ای  استانداردهای  موزه ای،  فرش های  اطالعات  سازماندهی 

ویژگی های فرش را بررسی کرد. 
از نرم افزارهای  ایران )نوسا(، یکی  طرح ققنوس شرکت نرم افزار و سخت افزار 
این  است.  سی آر اِم   سی داک  مفهومی  الگوی  برمبنای  ایران،  در  تولیدشده  تجاری 
نرم افزار که نسخه 2/0 آن تاکنون عرضه شده است ویژگی های سازماندهی متمرکز با 
هدف ایجاد یکپارچگی و هم افزایی اطالعاتی، "معماری خدمت محور"4، پشتیبانی از 
استانداردهای وب معنایی، و استفاده از واسط کاربری نوین را برای بازنمایی و تعامل 

با اطالعات دارد )نوسا، 1396(.
طرح ها و پژوهش های انجام شده در کشورهای مختلف و استانداردهای توسعه یافته 

در آنها در حوزه الگوی سی داک سی آر اِم  در جدول 2 درج شده است.

1. Report
2. Building Resources 

for Integrated Cultural 
Knowledge Services 
(BRICKS)

3. Nussbaumer & Haslhofer
4. Service oriented 

architecture
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جدول 2. طرح ها و پژوهش های انجام شده و استانداردهای توسعه یافته در حوزه الگوی 
سی داک سی آر اِم 

استاندارد توسعه یافتهموضوع طرح/ پژوهشکشور

روسیه

ایجاد ابرداده های پیوندی فرهنگی روسیه 
برای داده های موجود در پورتال موزه روسیه، 

داده های پژوهش دی بی  پدیا، و داده های 
پیوندی منترششده موزه بریتانیا

سی داک سی آر اِم 

چک
تالش برای ایجاد یک پلتفرم در طرحی با 
عنوان اینرتمی برای سازماندهی محتوای 

میراث فرهنگی چک برمبنای سی داک سی آر اِم 
سی داک سی آر اِم 

چین

ایجاد یک پلتفرم در طرحی با عنوان اِی اِی تی-
تایوان برای سازماندهی محتوای میراث 

فرهنگی چین برمبنای استانداردهایی نظیر 
کِی   اُ اِس  و سی داک سی آر اِم 

کِی  اُ  اِس

لهستان

بررسی قابلیت پیاده سازی الگوی سی داک 
سی آر اِم  برای داده های میراث فرهنگی 

لهستان در طرحی با عنوان سینات
سی داک سی آر اِم 

نگاهی به استانداردهای پیشین مانند مارک 
21 و دابلین کُر و الگوهای جدید مانند 
سی داک سی آر اِم  و اف آر بی آر  اُ  اُ  در طرح 
سینات برای پشتیبانی نیازهای جدید در 
سازماندهی داده های مؤسسات میراث 

فرهنگی

سی داک سی آر اِم / اف آر بی آر اُ اُ/ مارک 
21

برنامه تبدیل طرح فراداده ای استفاده شده 
در کتابخانه های دیجیتالی لهستان به الگوی 

سی داک سی آر اِم 
سی داک سی آر اِم  / اُ دابلیواِل 

بررسی کاربردپذیری سی داک سی آر اِم  در 
کتابخانه های دیجیتالی

سی داک سی آر اِم 

آملان

تالش برای منایش منطقی داده های پیوندی 
حوزه میراث فرهنگی برای داده های موزه 

شهر گوتنربگ

هستی شناسی های مختلف مانند 
پروتون/ سی داک سی آر اِم 

بازمنون نیازهای کاربران آرشیو برای استفاده 
از سی داک سی آر اِم 

سی داک سی آر اِم  و الگوی دانش آرشیو 
)اِی. کِی. اِم.(

تالش در معرفی طرحواره ای از پایگاه 
اطالعاتی برای مدیریت پرسامن های کاربران 

برمبنای سی داک سی آر اِم 
سی داک سی آر اِم 
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استاندارد توسعه یافتهموضوع طرح/ پژوهشکشور

نروژ

ارائه تجربیات برای گذار از فهرست های 
مبتنی بر چسب های ایکس  اِم  اِل  به سوی 
پایگاه های اطالعاتی رابطه ای رخدادمحور

سی داک سی آر اِم 

توجه به انتشارات خاکسرتی به منزله منت های 
دانش محور و تالش برای نشانه گذاری معنایی 

فهرست های موزه ای
سی داک سی آر اِم /تی ایی آی

انگلستان

تالش برای برقراری پیوند میان پایگاه های 
اطالعاتی آرشیو دیجیتالی، واژگان و انتشارات 
خاکسرتی مرتبط 5 پایگاه اطالعاتی برمبنای 
الگوهای حوزه میراث فرهنگی در طرحی با 

عنوان اِستار

سی داک سی آر اِم / سی آر اِم  ایی اِچ/ 
آردی اِف

بررسی میان کنش  پذیری معنایی در مجموعه 
داده های باستان شناسی در طرح اِستار

سی داک سی آر اِم / آردی اِف

تالش برای انطباق و پیاده سازی دوره های 
زمانی باستان شناسی با استفاده از سی داک 

سی آر اِم  و اسکاس )مبتنی بر طرح اِستار(
سی داک سی آر اِم / اِس کِی اُاِس

ارائه گزارمان های معنایی برای منایه سازی 
بافت باستان شناسی: ایجاد یک پایگاه 

اطالعاتی آزمایشی و ارزیابی آن
سی داک سی آر اِم 

منایه سازی معنایی از طریق نظام های 
سازماندهی دانش: به کارگیری سی داک 
سی آر اِم  برای اسناد انتشارات خاکسرتی 

)مبتنی بر طرح استار(

سی داک سی آر اِم / سی آر اِم  ایی اِچ

اتریش
تالش در معرفی روش شناسی برای انتقال 
و یکپارچه سازی داده ها مبتنی بر سی داک 

سی آر اِم 
سی داک سی آر اِم 

ایتالیا

تالش در بازمنون داده های جغرافیایی و 
اصطالحنامه های حوزه دوره های زمانی در 

فضای چهاربُعدی فضا-زمان
سی داک سی آر اِم / سی آر اِم  جئو

بررسی استانداردهای اروپایی برای 
مستندسازی ساختامن های تاریخی و ارتباط 

شان با سی داک سی آر اِم 
سی داک سی آر اِم 

ارائه گسرتش سی آر اِم  ایی اِی : گسرتشی از 
سی آر اِم  برای مستندسازی ساختامن ها

سی داک سی آر اِم / سی آر اِم بی اِی

برزیل
هامهنگ سازی و انطباق سی داک سی آر اِم  و 

دابلین کُر
سی داک سی آر اِم / دابلین  کُر
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استاندارد توسعه یافتهموضوع طرح/ پژوهشکشور

یونان

تالش در انطباق معنایی فراداده های آرشیوی 
با هستی شناسی سی داک سی آر اِم 

سی داک سی آر اِم / دابلین  کُر 

هامهنگ سازی و انطباق سی داک سی آر اِم  و 
دابلین کُر

سی داک سی آر اِم / دابلین  کُر

بررسی فراداده های غنی و بازگرفت بافتار از 
طریق میان کنش پذیری سی داک سی آر اِم  و 

اِم ِپگ-7
سی داک سی آر اِم  و اِم ِپگ-7

تایوان

بررسی چالش هایی موجود در پلتقرم 
استنتاجی برای تولید دانش قیاسی: مطالعه 
موردی در کتابخانه های دیجیتالی میراث 
فرهنگی با استفاده از سی داک سی آر اِم 

سی داک سی آر اِم 

نامشخص

تالش برای ارائه دستورعمل  پیاده سازی الگوی 
سی داک سی آر اِم  در طرحی با عنوان بریکس

سی داک سی آر اِم 

تالش برای ارائه تجربیات و چالش های 
پیاده سازی سی داک سی آر اِم  در عمل

سی داک سی آر اِم 

تالش در کدگذاری فرادانش برای مستندسازی 
پایگاه های اطالعاتی تاریخی

سی داک سی آر اِم /واژگان آردی اِف

مطالعه موردی درباره انتشار و به روزرسانی 
اطالعات منشأ با استفاده از سی داک سی آر اِم 

سی داک سی آر اِم 

ایران

سیستم مدیریت اطالعات میراث فرهنگی: 
طرح ققنوس

سی داک سی آر اِم 

بررسی روش های متداول سازماندهی سکه ها 
و اسکناس ها در موزه ها

به طور مشخص ذکر نشده است 
)عنارص فراداده ای موزه های داخلی 

بررسی شده است(

تالش در پیشنهاد عنارص فراداده ای موزه ای 
در ایران

به طور مشخص ذکر نشده است 
)عنارص فراداده ای موزه های داخلی 

بررسی شده است(

بررسی استانداردهای فراداده ای موزه ای 
با هدف معرفی الگویی مناسب برای 
سازماندهی اطالعات فرش های موزه ای

به طور مشخص ذکر نشده است 
)عنارص فراداده ای موزه های داخلی و 

خارجی بررسی شده است(

برمبنای اطالعات مندرج در جدول 2، پژوهش ها و طرح های انجام شده در این 
حوزه در اروپا انجام شده است و پژوهشگران تالش کرده اند الگوی مرجع مفهومی 

سی داک را پیاده سازی یا گسترشی از آن ارائه کنند.
جدول 3، بافت و نوع داده های بررسی شده در طرح های حوزه الگوی سی داک 

سی آر اِم  را طی ده سال گذشته به تفکیک سال نمایش می دهد.
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جدول 3. بافت و نوع داده ها در طرح های حوزه الگوی سی داک سی آر اِم  به تفکیک سال

بافت و نوع داده های مورد بررسیسال پژوهش

انتشارات خاکسرتی حوزه باستان شناسی از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه نروژ2006

2007
داده های یک کتابخانه دیجیتالی و داده های باستان شناسی از مؤسسات میراث 

فرهنگی انگلستان

2008
داده های باستان شناسی از مؤسسات میراث فرهنگی انگلستان، فرداده های اشیای 

چندرسانه ای کتابخانه های دیجیتالی، و داده های میراث فرهنگی موزه بریتانیا

داده های باستان شناسی از مؤسسات میراث فرهنگی انگلستان2009

2010
داده های مکانی و زمانی مرتبط با حوزه باستان شناسی از مؤسسات میراث فرهنگی 

انگلستان

2011
داده های موزه گوتنربگ آملان، فراداده های آرشیوی مستخرج از پایگاه های مؤسسات 

میراث فرهنگی بزرگ موجود در اتحادیه اروپا، و داده های موزه های ایران

2012
داده های مؤسسات میراث فرهنگی لهستان، و داده های کتابخانه های دیجیتالی میراث 

فرهنگی لهستان

2013
داده های ساختامن های تاریخی از مؤسسات میراث فرهنگی ایتالیا، پایگاه اطالعاتی 

پرسش های مرجع کاربران آرشیو فدرال آملان، و داده های موزه های ایران

داده های موزه های ایران2014

2015
داده های موزه های روسیه، داده های موزه های بریتانیا، داده های مؤسسات میراث 

فرهنگی چک، داده های مؤسسات میراث فرهنگی چین، و داده های مکانی مرتبط با 
حوزه باستان شناسی از مؤسسات میراث فرهنگی ایتالیا

توجه  درخور  آرشیوی  و  کتابخانه ای  بافت های  اگرچه  می دهد  نشان   3 جدول 
پژوهشگران حوزه الگوی مرجع مفهومی سی داک بوده است، بافت موزه ای به لحاظ 

اهمیت بررسی اولویت بیشتری دارد. 
روش پژوهش در بیشتر مقاالت و گزارش های طرح ها به  طور ضمنی )نه آشکار( 
بیان شده است. 21 پژوهش از ابزارهای وب معنایی استفاده کرده اند، پنج پژوهش 
رویکرد تطبیقی و دو پژوهش پردازش زبان طبیعی )اِن اِل پی( را به کار گرفته اند. روش 

دلفی و پیمایش هرکدام در یک پژوهش استفاده شده اند.
بیشتر پژوهش ها بر الگوی سی داک سی آر اِم  متمرکز بوده و اندکی نیز به بررسی 
طرح های  کرده  اند  سعی  پژوهش ها  بیشتر  کرده اند.  توجه  آن  هم خانواده  الگوهای 
عملیاتی را گزارش کنند و تجربیات آن را به اشتراک گذارند. بسیاری از پژوهش ها 
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روش شناسی مشخصی، مطابق با متون علمی روش پژوهش، برای انجام طرح گزارش 
نکرده  اند و همگی سعی در استفاده از ابزارهای وب معنایی داشته  اند. عالوه بر آن، 
برخی پژوهش ها از استانداردهای دیگر نیز بهره برده  اند. این پژوهش ها به طور عمده 
در اروپا انجام شده  اند و گاهی طرح های مشترکی بوده  اند که در سطح چند کشور به 
پیاده سازی الگو برای سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی اقدام کرده  اند. در 
هیچ پژوهشی هم زمان قابلیت و کاربردپذیری الگو با دیدگاه های کاربران انجام نشده 
است و این پژوهش ها به طور یک جانبه به لحاظ نرم افزاری الگو یا پس از پیاده سازی  
نمونه ای، کاربران را بررسی کرده  اند که آن نیز فقط در یک پژوهش انجام شده است. 
گواه این مدعا، مکاتبات پژوهشگران با کارکنان فورث است که آنها بر لزوم و ضرورت 
انجام پژوهش هایی از این دست صحه گذاشته  اند )هیبل، فلیچتی، و بروزکر1، ژوئن 
2016(2. همچنین، در هیچ یک از طرح های پژوهشی چگونگی پشتیبانی الگو از فرایند 
بازیابی بررسی نشده است و هیچ پژوهشی میزان غنی بودن و ارزشمندی فراداده های 
میان کنش  پذیری  است.  نکرده  را گزارش  الگو  از  بخشی  یا  تمام  برمبنای  تولیدشده 
در  که  الگوست  پیاده سازی  به حوزه  مربوط  مهم  مباحث  از  دیگری  بخش  معنایی 

پژوهش های اندکی مطرح شده است.

نتیجه گیری
با وجود اینکه طرح هایی  چند برای پیاده سازی الگوی مرجع مفهومی سی  داک انجام 
شده است، پیاده سازی این الگو و بهره برداری از آن به  طور بهینه، در راستای بهبود 
وضعیت سازماندهی اطالعات حوزه میراث فرهنگی و به دنبال آن افزایش پاسخ گویی 
کارآمد به کاربران همچنان راهی طوالنی در پیش دارد. به عبارت دیگر، با توجه به 
راستای  در  زیادی  ابهامات  هنوز  پیاده سازی،  با  مرتبط  طرح های  منتشرشده  نتایج 
پیاده سازی این الگوی مفهومی وجود دارد. با توجه به گزارش پژوهش های منتشرشده 
میراث  حوزه  اطالعات  سازماندهی  حوزه  در  را  زیر  چالش های  و  مسائل  می توان 

فرهنگی برمبنای الگوهای مفهومی برشمرد:

− ابهام ذاتی الگوهای مفهومی	
ابهام ذاتی الگوهای مفهومی سبب شده است هر کاربر براساس تفسیر خود به 
واقعیت  این  کند.  اجرا  مقتضی  به نحو  را  آن  و  برسد  پیاده سازی  نحوه  برای  درکی 
می تواند دو جنبه مثبت و منفی را هم زمان داشته باشد. گاهی الگو وظیفه اصلی اش 

1. Hiebel, Felicetti, & 
Bruseker

2.  این استناد ارتباط شخصی در قالب 
رایانامه بوده است.
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را در ارائه چهارچوب انجام داده و با گذاشتن امکان گسترش های ایستا و پویا درون 
و بیرون الگو، امکان پیاده سازی و بومی سازی را مطابق با نیاز جامعه  استفاده  کننده آن 
فراهم کرده است. گاهی نیز ابهام در ذهن کاربر برای پیاده سازی باقی می ماند و چه 
بسا همین ابهام مانع پیاده سازی الگو شود یا احیانًا با تفاسیر نادرست، روند پیاده سازی 
به درستی طی نشود و طرح با شکست مواجه شود. بعضی از برنامه نویسان طرح های 
پیاده سازی  برای  راهنما  ارائه  با  الگو  توسعه دهنده  گروه  معتقدند  الگو،  پیاده سازی 
شفافیت  با  پیاده سازی  و  بکاهد  آن  انتزاعی بودن  باالی  میزان  از  حدی  تا  می تواند 

بیشتری انجام شود.

− وابسته بودن بسیار فرایند پیاده سازی الگو به انسان	
نظام  الگو زیر یک  پیاده سازی خود  الگو و  با  انطباق متون  فرایند معنابخشی و 
برنامه نویسی از سوی دیگر، بیش از حد وابسته به انسان است؛ تاجایی که می توان از 

آن به عنوان "فرایند مکانیکی" یاد کرد.

− محدودبودن موجودیت ها و روابط درون الگو	
روابط  برخی  با  مقایسه  در  الگو  درون  روابط  و  موجودیت ها  محدودبودن 

کم کاربردتر در الگو، برای پیاده سازی نیز دشواری هایی ایجاد کرده است.

− فراهم شدن همکاری های چندجانبه میان بافت های مختلف برای تولید ارزش افزوده	
بهبود  هدف  با  ابتدا  از  کرد،  پیدا  توسعه  موزه ها  برای  سی آر اِم   سی داک  اگرچه 
تبادل اطالعات میان جوامع حوزه میراث فرهنگی )آرشیوها، موزه ها، و کتابخانه ها( 
ایجاد شد. شاهد این مدعا دستورجلسه های نشست های کارگروه سی داک سی آر اِم  
الگوی  به عنوان  اف آر بی آر  میان  هماهنگ سازی  جلسه  اولین   2004 سال  از  است. 
در   2018 ژانویه  آن  دوره  چهلمین  در  و  شد  برگزار  سی داک  با  کتابخانه ای  بافت 
شهر کلن آلمان، جلسه مشخصًا با بررسی انطباق الگوهای مفهومی حوزه کتابخانه ها 
و  اف آر بی آر  اُ  اُ   مفهومی  الگوهای  مسائل  بررسی  نیز  و  سی داک  با  اف آر بی آر   نظیر 
ال آر اِم اُ ا1ُ با مشارکت متخصصان حوزه کتابخانه ها و آرشیوها )کارگروه استانداردهای 
آغاز  ویژه سی داک سی آر اِم، 2018(  و گروه عالیق  ایکوم- سی داک  دکومانتاسیون 
شد. بررسی الگوی مرجع کتابخانه ای )ال آر ام(2 از آوریل 2017 )سی و یکمین نشست 
مشترک هماهنگ سازی سی داک و اف آر بی آر( به عنوان یکی از دستورجلسات اصلی 

1. Library Reference Model 
Object Oriented (LRMoo)

نظر به هماهنگ سازی الگوی مفهومی 
الگوی  رابطه  موجودیت–  مبتنی بر 
با  بافت کتابخانه ای  اِل آر اِم  در  مفهومی 
در  سی آر اِم   سی داک  مفهومی  الگوی 
بافت موزه ای، نسخه شیء گرای آن نیز 

مطرح شد.
2. "گروه ویراستاری تثبیت" زیرمجموعه 
اِف آر بی آر   الگوی  بازنگری  کارگروه 
الگوی  این   2۰1۶ سال  ایفال 
مفهومی موجودیت– رابطه و مبتنی بر 
 )Riva, Le کرد  مطرح  را  اِف آر بی آر  

.Boeuf, & Žumer, 2016(
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عالیق  گروه  و  سی داک  ایکوم-  دکومانتاسیون  استانداردهای  )کارگروه  شد  مطرح 
ویژه سی داک سی آر اِم ، 2017(. بررسی نتایج مطالعات و آرای متخصصان این حوزه 
موزه ها،  )آرشیوها،  فرهنگی  میراث  در حوزه  موجود  فرهنگی  اشیای  می دهد  نشان 
و کتابخانه ها( بیش از آنکه تفاوت های اساسی داشته باشند، اشتراکات فراوان دارند 
و این ویژگی در سال های اخیر، متخصصان حوزه را برای همکاری های چندجانبه 
است  پرواضح  این رو،  از  است.  برانگیخته  این حوزه  در  افزوده  ارزش  تولید  برای 
که با گذشت دهه ها و به اشتراک گذاری تجربیات متخصصان حوزه میراث فرهنگی 
)آرشیوها، موزه ها، و کتابخانه ها(، واگرایی حاصل از استفاده از استانداردها، الگوها، 
قواعد، و اصول متفاوت برای سازماندهی دانش این حوزه به هم گرایی برای توافق بر 
سر الگویی واحد و در عین حال پویا براساس نیازهای بومی هر جامعه استفاده کننده 
و  الگوها  به  رسیدن  برای  چندجانبه  همکاری های  به  اقبال  این  است.  شده  تبدیل 
اصول مشترک به طور قطع، تا حدی از چالش های منفی مدیریت و سازماندهی دانش 
حوزه میراث فرهنگی به ویژه به لحاظ نرم افزاری می کاهد و می توان امیدوار بود در 
امکان  تا  باثبات تری شکل بگیرد  اشیای فرهنگی  آینده نظام های اطالعاتی مدیریت 
دادن خدمات باکیفیت برای کاربران در حوزه میراث فرهنگی )آرشیوها، موزه ها، و 

کتابخانه ها( فراهم شود. 

مآخذ
تقی زاده، سعیده )1390(. سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه ها؛ روش ها و خط مشی 

توسعه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
برای  الگویی  پیشنهاد  و  موزه  ای  فراداده ای  عناصر  بررسی   .)1393( لیال  کلور،  درویشی 
سازماندهی و مستندسازی اطالعات مربوط به فرش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، 

تهران.
راثی تهرانی، طاهره )1392(. مطالعه تطبیقی استانداردهای فراداده ای اشیای موزه ای و ارائه 

عناصر فراداده ای موزه ای پیشنهادی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، تهران.
بهمن   25 بازیابی  ققنوس.  فرهنگی  میراث  اطالعات  مدیریت  سیستم   .)1396( نوسا 
 http://www.nosa.com/Nosaweb/Products/Simorgh/InnerPages.aspx? از   ،1396

PageId=519
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