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Purpose: Ontologies are instrumental in organization of 
knowledge in the semantic web context. However, there is a 
need for extensions to match characteristics of different subject 
domains. This  paper  reports  existing  extensions  proposed  for 
CIDOC-CRM.
Method  :The  keywords  Extension  and  CIDOC-CRM  were 
searched in a variety of search engines and databases like Google 
Scholar  ,Science  Direct  ,Emerald  ,Ebsco  and  ResearchGate. 
More than 50 papers were retrieved and abstracts were examined 
out of which we carefully reviewed full-texts of 21 for this paper.
Findings: Fourteen extensions have been formally proposed for 
CIDOC-CRM so far each to meet the needs of a subject domain. 
Some have used other extensions in addition to CIDOC-CRM. 
Most extensions have used CRMsci. Archaeology is suitable for 
extension. All existing extensions are developed by harmonizing 
concepts of subject domains with CIDOC-CRM. 
Conclusion: Our review showed that subject extensions on the 
CIDOC-CRM are needed. Further extensions for other domains 
can enrich the datasets on semantic web.
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گسترش    هاي      الگوي مرجع مفهومي سيداک:

 پاسخ      به نيازهاي سازماندهي دانش در حوزه    هاي      موضوعی

مليحه درخوش1   |  رحمت اهلل فتاحي2   |  شعله ارسطوپور3

هســتند.  معنايــي  وب  بســر  در  دانــش  ســازماندهي  در  پرکاربــرد  ابزارهــاي  هستي شــنايس ها       هــدف: 

ــه حــارض گســرش هايی را معرفــی  ــد. مقال ــه گســرش  دارن ــاز ب ــرای موضوع   هــای مختلــف نی هستي شــنايس ها ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــيداک ارائ ــی س ــع مفهوم ــوی مرج ــرای الگ ــه ب ــد ک ــی  می کن و بررس

روش: کلیدواژه هــایExtension  و CRM-CIDOC را در موتورهــای جســتجو و پایگاه هــای گــوگل اســکالر، 

ســاینس دایرکــت، امرالــد، ابســکو، و ریرسچ گیــت جســتجو کردیــم و بیــش از 50 مقالــه یافتیــم و چکیده هــای 

ــم و مــرور  ــط یافتی ــا الگــوي مرجــع مفهومــي ســيداک مرتب ــه را ب ــان آنهــا 21 مقال ــم. از می ــا را مــرور کردی آنه

کردیــم. 

يافته هــا: رســاً 14 گســرش بــراي الگــوي مرجــع مفهومــي ســيداک تابه حــال ارائــه شــده اســت. هــر گســرش بــه 

فراخــور نيــاز حوزه هــای موضوعــي، بــه معرفــی رده هــا و ويژگي هــای آنهــا پرداختــه اســت. برخــي گســرش ها 

افــزون بــر الگــوی ســيداک، از گســرش های ديگــر نيــز اســتفاده کرده انــد. بيشــرين کاربــرد را گســرش الگــوی 

يس.آر.ام.اس.ســی.آی. داشــته اســت. بيشــرين گســرش ها هــم      در موضــوع باستان شــنايس بــوده اســت. از لحــاظ 

ــا  ــي ب ــای موضوع ــم حوزه  ه ــت دادن مفاهي ــازی و مطابق ــا روش هاهنگ س ــرش ها ب ــه گس ــی، هم روش شناس

الگــوی ســيداک انجــام شــده اســت. 

ــان وجــود دارد و  ــرای الگــوی مرجــع مفهومــی ســيداک همچن ــه گســرش های موضوعــی ب ــاز ب نتيجه گــری: ني

می توانــد بــه غنی تر شــدن مجموعه هــای داده ای در وب معنايــی بيانجامــد. 

تاریخ دریافت: 99/03/21 تاریخ پذیرش: 99/07/16

1. دانشجوي دکترای گروه علم اطالعات و 
دانش  شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد

 m.dorkhosh@gmail.com
2. استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسي، 

دانشگاه فردوسي مشهد )نویسنده مسئول(
 fattahirahmat@gmail.com

3.       استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسي، 
دانشگاه فردوسي مشهد

 arastoopoor@gmail.com

NASTINFONASTINFO

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات 

دوره سی و یکم ، شامره  چهارم، زمستان 1399، 

ص 112-94

         DOI: 10.30484/nastinfo.2020.2497.1942         

 الگوی مرجع مفهومی سيداک، هستی شناسی، گسرش الگوهای هستی شناختی، باستانشناسی

ڪلیدواژه ها



96

مليحه درخوش |  رحمت الله فتاحي|  
شعله ارسطوپور

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره 4 )زمستان  1399( 

مقدمه
ــا  ــه ی ــک زمین ــا      در ی ــان آنه ــط می ــا و رواب ــوع      اصطالح ه ــه مجم ــی ب ــتر وب معنای در بس
عرصــۀ موضوعــی      بــا وام گیــری از واژگان فلســفی »هستی شناســی« نــام داده انــد. از 
ــک       ــا      در ی ــان آنه ــط می ــم و رواب ــف مفاهی ــرای      توصی ــو ب ــورت      الگ ــه ص ــی      ب هستی شناس
عرصــه موضوعــی      اســتفاده  می شــود. طبعــاً      ایــن الگــو بــرای هــر عرصــه      منحصــر      بــه خــود 
ــود  ــه ش ــگران پذیرفت ــزد پژوهش ــرگاه در ن ــه ه ــر عرص ــي های      ه ــت و هستي شناس آن اس
اســتفاده از آن رواج  می یابــد. بنابرایــن، الزم اســت همــراه بــا تحــول در دانــش مربــوط بــه      
ــر  ــا      پاســخگوی      نیازهــاي تغیی ــد ت ــز تحــول یاب هــر عرصــه، الگــوی هستی شــناختی آن نی

ــش باشــد.  ــده ســازماندهي دان یابن
ــرای  ــه ب ــت ک ــا اس ــن الگوه ــی از ای ــي.آر.ام. یک ــیداک س ــی س ــوي هستی شناس الگ
میــراث فرهنگــي ســاخته شــده      و      از آن در      پژوهش هــا و طرح هــاي بســیار اســتفاده  
می شــود. در ایــن مقالــه بــه معرفــی و تحلیــل گســترش هایي       می پردازیــم کــه تــا بــه حــال 

ــد.  ــه کرده ان ــرای آن ارائ ب
 پیشــینۀ آن از ایــن قــرار اســت کــه بــراي توصیــف اشــیاء مــوزه اي هم زمــان بــا انتشــار 
الگــوي مفهومــي اف.آر.بــي.آر.1 و الگوهــاي وابســته بــه آن، الگویــي در جامعــه متخصصــان 
ــک الگــوي  ــا2 ی ــي موزه ه ــی آن شــوراي بین   الملل ــت. در پ ــرار گرف ــورد بحــث ق ــوزه م م
مفهومــي شــيء گرا3 را بــه منظــور مدل ســازي اطالعــات تولیدشــده توســط موزه هــا بــراي 
ــه  ــر پای ــام دارد ب ــیداک ن ــه س ــو ک ــن الگ ــه داد. ای ــوزه اي ارائ ــاي م ــناد و مجموعه ه اس
ــیداک(       ــندآرایی )   س ــی س ــه بین الملل ــط کمیت ــال 2006 توس ــزو 421127 در س ــتاندارد ای اس

تدویــن)        Le Boeuf, 2012( و ویرایــش دوم آن در ســال 2014 منتشــر شــده اســت. 
الگــوي هستي شناســي ســیداک، یکپارچه ســازي، تبــادل و میان کنش پذیــري بیــن 
داده هــاي منابــع میــراث فرهنگــي را تســهیل مي کنــد. کار تدویــن ســیداک در ســال 1996 
زیــر نظــر کارگــروه اســتانداردهاي ســندآرایي آغــاز شــد. از ســال 2000 ایــن کار بــه طــور 
 ISO/TC46/SC4/WG9 رســمي بــه کارگــروه ســیداک ســپرده شــد و بــا همــکاري کارگــروه

 .)ICOM/CIDOC Documentation Standards Group, 2017(    ــرد ــدا ک ــه پی ادام
ــت.  ــاز اس ــترش نی ــه گس ــف، ب ــاي      مختل ــیداک در موضوع    ه ــوي س ــرد الگ ــراي کارب ب
ــه شــده اســت:  ــر اســاس آن گســترش   هایی ارائ ــه ســیداک           تعریــف و ب گســترش      در مقدم
ــه آن  ــه ب ــه اي از نمونه هــاي زندگــي واقعــي ک ــارت اســت از مجموع      گســترش5 رده عب

1.) FRBR( Functional 
Requirements for Bibliographic 
Records
2. )ICOM( The International 
Council of Museums
3. Object-oriented
4. ISO 21127
5. Extension
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ــاز اســت و  ــن مجموعــه، ب ــي خــاص آن اســت. ای ــق دارد و داراي معیارهــاي معنای رده تعل
شــناخت آن وراي توانایــي انســان اســت؛ یعنــي بــا توجــه بــه مفهــوم جهــان بــاز1 کــه ایــن 
الگــو از آن اســتفاده مي  کنــد، در هــر زمانــي در آینــده ممکــن اســت نمونه هــاي جدیــدي از 
/ICOM Documentation Standards Group 2017( رده موردنظــر پدیــد آیــد یــا شــناخته شــود

 .)CIDOC

    بــرای تهیــه داده   هــا کلید واژه هــای Extension و CIDOC-CRM در گوگل اســکالر 
ــد  ــتجو ش ــاینس دایرکت جس ــکو، س ــت، ابس ــد پروکوئس ــناختی مانن ــای کتابش و پایگاه ه
ــن  ــم و مت ــی کردی ــه را بررس ــاالت مطالع ــده مق ــد. چکی ــی ش ــه بازیاب ــش از 50 مقال و بی
کامــل آن شــمار را کــه بــه گســترش های الگــوی ســیداک پرداختــه بودنــد، مطالعــه و ایــن 

ــم:  ــایی کردی ــترش ها را شناس گس

CRMtex .1
ســي.آر.ام. تکــس از مطالعــه اســناد باســتاني و بــا هــدف شناســایي موجودیت    هــاي مرتبــط 
ــتاني  ــت نویس باس ــون دس ــف مت ــا کش ــط ب ــي مرتب ــد علم ــازي فراین ــا و الگوس ــا آنه ب
حاصــل شــده اســت و بــرای هماهنگ کــردن ایــن حــوزه موضوعــي بــا حوزه هایــی ماننــد 
ــازي  ــترش، الگوس ــن گس ــدي ای ــاي کلی ــت. از جنبه    ه ــد اس ــخ مفی ــي و تاری   باستان شناس
ــا و  ــم حکاکي شــده و ابزاره ــه مشــخصات ســطح، عالئ مشــاهده و بررســي علمــي، تجزی
ــن نوشــتاري2 "  ــن نوشــتاري اســت. "مت ــراي ثبــت مت ــورد اســتفاده ب شــیوه    هاي خــاص م
ــا  ــي از محمل ه ــواع مختلف ــر ان ــده3 ب ــانه    هاي حجاري ش ــا نش ــم ی ــه اي از عالئ مجموع
ماننــد ســنگ یــا چــوب اســت کــه داراي اهمیــت نشانه شناســي و انتقــال یــک پیــام خــاص 

بــه یــک گیرنــده یــا گروهــي از گیرنــدگان اســت. 
ــر نیازهــاي خــاص رشــته    هاي  ــن گســترش و پاســخگویی در براب ــه هــدف ای ــا توجــه ب ب
مختلــف ماننــد پاپیرولــوژي4، پالئوگرافــي5، کدیکولــوژي6 و اپیگرافــي7 10 رده و 12 ویژگــي 
معرفــی شــده اســت. در ایــن گســترش، از رده هــا و ویژگي    هــاي سي.آر.ام.اس.ســي.آي. نیــز 
 TXP ــا ــا ب ــا TX و ویژگي ه ــي.آر.ام.تکس ب ــا در گســترش س ــده اســت. رده ه ــتفاده ش اس

 .)Doerr, Murano, Felicetti, 2020( نام گــذاري شــده اند

,

ــاز،  ــان ب ــرض جه World Open .1: ف
پایــگاه  نظام هــاي  حــوزه  از  اصطالحــي 
ــي  ــش مبتن ــن اصطــالح، دان ــش اســت. ای دان
کــه  مي کنــد  مشــخص  را  بر   ســامانه هایي 
ذخيره شــده  اطالعــات  مي کننــد  فــرض 
آنهــا  کــه  گفتمانــي  جهــان  بــا  مرتبــط 
ایــن  نيســت.  کامــل  مي کننــد،  توصيــف 
ناقــص بــودن ممکــن اســت بــه دليــل ناتوانــي 
نگهدارنــده بــراي تأميــن اطالعــات کافــي 
ــي  تر  ــناختي اساس ــکالت ش ــل مش ــه دلي ــا ب ی
ــکالتي  ــن مش ــد. چني ــامانه باش ــه    س در دامن
فرهنگــي  اطالعــات  ویژگي   ســامانه هاي 
CIDOCDocumenta-/ICOM( دهســتن

)2017  ,Group  Standards  tion
2. Written text
3. Glyphs
Papyrology     .4: پاپيروس  شناسي: مطالعات 

متون کهن نوشته شده بر روي پاپيروس
Paleography      .5: دیرینه شناسي: مطالعات 

دستنوشته هاي باستاني
Codicology      .6: رمزشناسي:  مطالعه کدکس ها 
و نســخه هاي خطــي کــه بــر پارشــمن ها یــا اشــياء 

دیگري نوشــته شــده اند.
Epigraphy      .7:کتيبه شناسي: مطالعه 

کتيبه ها و نگاره ها به لحاظ نوشتاري.
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)Doerr, Murano, Felicetti, 2020(شــکل1. متن و نوشتن در سي.آر.ام. تکس

CRMdig .2
ــق  ــا و شــرایط خل ــا، راه ه ــاره معن ــش درب ــتن دان ــار داش ــدون دراختی ــي ب ــاي علم داده    ه
آنهــا قابــل درک نیســتند. مــا نیازمنــد دانــش دربــاره منشــأ داده هــا هســتیم. برطبــق تعریــف 
ــوردي اســت  ــع رک ــر منب ــي، "منشــأ ه ــد منشــأ1 در کنسرســیوم وب جهان ــروه تولی کارگ
ــع  ــل منب ــد و تحوی ــه در تولی ــد ک ــف      مي کن ــي را توصی ــا و فرایندهای ــه موجودیت ه ک
ــد ســاختگي باشــد  ــر آن نقــش دارد". داده     علمــي      مي توان ــي، تأثیرگــذاري ب ــه عبارت ــا ب ی
ــد  ــاهدات به دســت      مي آین ــاس مش ــر اس ــا ب ــب آنه ــا اغل ــازي، ام ــاي شبیه س ــد داده    ه مانن
و داراي مقیاس   بنــدي توســط دســتگاه هایي هســتند کــه خروجــي دیجیتــال تولیــد      
ــده،  ــیاء ثبت ش ــا اش ــا2 ی ــا           )چیزه ــاق معن ــراي الص ــا ب ــا از فراداده ه ــوالً م ــد. معم مي کنن
ــت، شــرایط ثبــت  ــاط وضعی ــورد اســتفاده، ارتب ــزار م ــردي و اب ــي و کارب تنظیمــات تجرب
و اطالعــات مشتق شــده کیفیــت تنظیــم، تحمــل، خطاهــاي اندازه گیــري، پــردازش 
ــم       ــا( اســتفاده      مي کنی ــردازش مجــدد داده ه ــاء و پ ــکان ارتق مصنوعــات و انتشــار خطــا و ام

 .)Doerr, Theodoridou, 2011(

ســي.آر.ام.دي.آي.جي. توانایــي ضبــط و ثبــت مفاهیــم، موجودیت هــا و روابــط مرتبــط بــا 
منشــأ اشــیاء دیجیتــال را دارد. ایــن گســترش مبتنــي بــر رخدادهایــي اســت کــه طــی آن 
ــاز  ــأ ب ــوي منش ــا در الگ ــا و مکان ه ــگران، زمان ه ــال، کنش ــیاء دیجیت ــي، اش ــیاء فیزیک اش
ــيء  ــا ش ــال را ب ــأ دیجیت ــي.آر.ام.دي.آي.جي. منش ــود. س ــت می ش ــط و ثب ــي.ام(3 ضب )اُ.پ
ــازد      ــه      مي س ــف و یکپارچ ــده، توصی ــي دیجیتال ش ــا حت ــده ی ــه اندازه گیري ش ــي ک فیزیک

 .)Doerr & et al. , 2016(

1. Provenance
2. Things
3. :Open Provenance Model)OPM( 
 الگویي از منشأ است که هدف آن
 پاسخگویي به نيازهایي مانند امکان
 تبادل اطالعات منشأ ميان نظام هاي
 اطالعاتي، امکان طراحي ابزارهاي
 جدید بر اساس اطالعات منشأ براي
 برنامه نویسان، امکان تعریف الگویي
 دقيق و مبتني بر تکنولوژي براي
منشأ را فراهم مي آورد.
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بنیــادي ســي.آر.ام.دي.آي.جي. سلســله مراتبي از رده    هــاي "E5 رخــداد" و  رده    هــاي 
سلســله مراتبي از اقــالم دیجیتــال را ترکیــب      مي کنــد. در ایــن الگــو بــه دو وجــه 
ــازي  ــیني دیجیتال س ــداد ماش ــال و رخ ــري دیجیت ــداد اندازه گی ــت: رخ ــده اس ــه ش توج
ــترش 16 رده و  ــن گس )Doerr, Theodoridou, 2011, 2014؛ Doerr & et al. , 2016(. در ای

ــه شــده اســت.  ــی ارائ 41 ویژگ

)Doerr & et al. , 2016( .شــکل2. رخدادهاي دیجيتالي در سي.آر.ام.دي.آي.جي

)Doerr& et al. , 2016( .شــکل3. چيزهاي دیجيتالي در سي.آر.ام.دي.آي.جي
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CRMgeo .3

ــه صــورت الگــوي  ــه ب ــي.آر.ام. اســت ک ــیداک س ــي.آر.ام.جئو گســترش دیگــری از س س
ــات  ــازی      اطالع ــی یکپارچه     س ــن هستي     شناس ــدف ای ــده اســت. ه ــه ش ــي ارائ فضایي-مکان
جغرافیایــي اســت کــه در شــکل ســامانه اطالعــات جغرافیایــي یــا جــي. آي.اس1. عرضــه 
شــده اســت. ایــن یکپارچه  ســازی بــا اســتفاده از الگــوی ســیداک انجــام شــده و تدویــن 
ــا  ــان ســیداک ب ــد می ــه منظــور پیون ایــن گســترش توســط جامعــه اطالعــات جغرافیایــي ب
ــاز  ــي ب ــه اســت کــه اســتانداردهاي کنسرســیوم جغرافیای ــو اســپارکیوال2 صــورت گرفت جئ
ــذاري  ــابه کدگ ــکل  های      مش ــي.آر.ام.جئو از ش ــد. س ــتیبانی  می کنن ــي.(3 از آن پش )اُ.جي.س
بــرای بازنمایــی دانــش همچــون ســیداک اســتفاده   می کنــد. آن را   می تــوان      در آر.دي.

ــازی       ــذاري پیاده     س ــري از کدگ ــکل  های      دیگ ــي.ام.اس.6و ش ــو.ال.5، آر.دي.ب اف.اس.4، اُ.دبلی
ــای       ــازی      داده  ه ــه غني     س ــه ب ــه و عالق ــش توج ــر افزای ــو ب ــن الگ ــن ای ــه تدوی ــرد. زمین ک
میــراث فرهنگــي بــا توصیــف دقیــق از هندســۀ جاهایــي اســت کــه رخدادهــاي تاریخــي در 
آنهــا اتفــاق افتــاده یــا ویژگی      هــای      طبیعــي7 یــا اشــیاء تاریخــي در آنهــا باقــي مانــده اســت. 
ــا  ــي را ب ــالم تاریخ ــینه  های      اق ــه پیش ــد ک ــل دارن ــیوها تمای ــا و آرش ــا، موزه  ه کتابخانه      ه
اطالعــات فضایــي مکانــي کّمــي ذخیــره کننــد )Hiebel, Doerr, Eid, 2017(. ایــن گســترش 
ــده اند.  ــخص ش ــا Q مش ــا ب ــا SP و ویژگي  ه ــا ب ــه دارد. رده  ه ــي اضاف 12 رده و 19 ویژگ
نســخه 2-1 در ســال 2015 منتشــر شــده اســت. گســترش ســي.آر.ام.جئو بــراي اولیــن بــار 
در گــزارش Technical report: ICS-Forth/TR-435 در آوریــل 2013 را مارتیــن دوئــر و 

 .)Hiebel, Doerr, Eid, 2015, 2017( ــد ــي کرده ان ــل معرف ــد هیب جرال

CRMba .4
ــن  ــرای مستندســازي ســاختمان  هاي که ــا ب ــذاري فراداده  ه ــا هــدف کدگ ســي.آر.ام.بي.اِي. ب
پابرجــا تهیــه شــده اســت. هــدف از ایــن هستي     شناســی بازنمایــی روابــط معنایــي واحدهــاي 
چینه     شناســی بناهــاي پابرجــا      بــرای تحلیــل ایــن بناهــا اســت. شناســایي فرایندهــا و تحلیــل 
فنــون مختلــف ساختمان     ســازی      و مــوادي کــه در طــول حیــات یــک بنــا اســتفاده      می شــود، 
ــز  ــداوم ســاخت و بازســازي و نی ــه درک درســتي از ت ــد ک ــه   باستان شناســان کمــک   می کن ب
ــه درک و  ــد ب ــن   می توان ــند. همچنی ــته باش ــاختمان داش ــه س ــوط ب ــای      مرب ــاده و فعالیت  ه م
تحلیــل بــراي دســتیابي بــه درک کاملــي از معمــاري یــک ســاختمان کمــک کنــد، چــه بنــا 
ــق  ــا متعل ــای      بناه ــا و باقي مانده  ه ــه تخریب  ه ــب. اینک ــال تخری ــه در ح ــد و چ ــا باش پابرج
بــه چــه دوره  هــای      تاریخــي هســتند نیــز در ایــن گســترش مــورد بررســي قــرار   می گیــرد. در 

1. GIS )Geographic 
Information System(
اســتانداردي   :SPARQL  Geo  .2
در  جــو  و  پــرس  و  بازنمــون  بــراي 
ــراي  ــي ب ــدي جغرافيای ــاي پيون داده ه
ــيوم  ــط کنسرس ــه توس ــي ک وب معنای
ــي  ــي.( معرف ــي )اُ.جي.س ــاز جغرافيای ب

شــده اســت.
3. Open Geospatial 
consortium)OGC(
4. RDFs
5. OWL
6. RDBMS
7. Natural features



101

گسرتش    هاي      الگوي مرجع مفهومي سيداک:
 پاسخ      به نيازهاي سازماندهي دانش در 

حوزه    هاي      موضوعی

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره  4 )زمستان 1399(

ــتفاده  ــي از BP اس ــراي 16 ویژگ ــرف B و ب ــده، از ح ــراي 6 رده معرفی ش ــترش ب ــن گس ای
شــده اســت. در ایــن الگــو از ســي.آر.ام.جئو، سي.آر.ام.اس.ســي.آي. و ســي.آر.ام.آرکئو1 کمــک 

 .)Ronzino, 2015; Ronzino & et al. , 2016, 2016a(  ــه شــده اســت گرفت

)Ronzino& et al. , 2016( .شــکل 4. سي.آر.ام.بي.اِي

CRMarchaeo .5
ســي.آر.ام.آرکئو گسترشــي از سیداک-ســي.آر.ام. بــراي پشــتیباني از فراینــد، موجودیت      هــا، 
ــي،  ــذاري معنای ــترش کدگ ــن گس ــت. ای ــی اس ــای باستان     شناس ــای      حفاري  ه و فعالیت  ه
ــد.  ــهیل  می کن ــناختی را تس ــتندات باستان     ش ــه مس ــي ب ــري و دسترس ــادل، میان کنش پذی تب
نســخه 3-4-1 در ســال 2017 را مارتیــن دوئــر و همکارانــش در 9 رده و 21 ویژگــي تهیــه 

 .)Doerr&et al. , 2019( ــد کرده ان

EH-CRM .6
ســي.آر.ام.اي.اچ. گســترش      دیگــری از سیداک-ســي.آر.ام. اســت کــه بــراي تضمیــن 
ــده  ــه وجــود آم ــان انگلیســي ب ــه زب ــري پایگاه  هــای      داده      هــای باستان     شناســی ب میان کنش پذی
اســت. ایــن گســترش 126 رده و 4 ویژگــي دارد و بــر اســاس مفهــوم باستان     شــناختی بافتــار2 
CRMarchaeo.1بــه دســت آمــده اســت. ایــن گســترش موجودیت      هایــي بــراي توصیــف روابــط چینه     شــناختی 

2. Context
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ــن  ــوان ای ــت. ت ــي اس ــري محیط ــده و نمونه گی ــای      ثبت ش ــدي، یافته  ه ــات مرحله بن و اطالع
ــوز  ــات هن ــای      باستان     شناســی و اســتخراج اطالع ــه جســتجوي داده  ه گســترش در کمــک ب
ــای       ــا فناوري  ه ــتار ی ــروژه اس ــدف در پ ــن ه ــه      ای ــتیابی ب ــت. دس ــده اس ــه نش ــه کار گرفت ب
ــگاه  ــج پای ــه آن از پن ــرای تهی ــف شــده اســت. ب ــع باستان     شناســی1 تعری ــراي مناب ــي ب معنای
 :)Tudhope & et al. , 2013( ــد ــتفاده کرده ان ــي اس ــان انگلیس ــه زب ــی ب ــای باستان     شناس داده      ه

1. Raunds Roman Analytical Database)RPAD(
2. Raunds Prehistoric Database)RPRE(
3. Integrated Archaeological Database)IADB(
4. Silchester Roman Database)LEAP(
5. Stanwick Sampling data)STAN(

CRMsci .7 

ــاهدات  ــازي مش ــراي الگوس ــي.آر.ام ب ــیداک- س ــر س ــي ب ــي.آر.ام.دي.آي.جي. گسترش س
علمــي ماننــد تنــوع زیســتي، زمین     شناســی، باستان     شناســی، نمونــه بــرداري از آب در 
ســفره  های      آبخیــز، لغــزش زمیــن، فرایندهــاي حفــاري و کشــف گونه  هــای      جدیــد زیســتي 
ــن گســترش  ــت ســرطاني، دیجیتالي شــدن ســه بُعدي و. . . اســت. ای ــرداري از باف و نمونه ب
ــراي  ــا ب ــاد معن ــراي ایج ــت و ب ــرده اس ــتفاده ک ــي.اُ.اي. 3 اس ــپایر2 و اُ.ب ــتاندارد اینس از اس
الیه  هــای      حفــاري یــا تصویربــرداري از گونه  هــای      زیســتي در زیست     شناســی کاربــرد دارد. 
22 ردۀ      اضافه شــده در ایــن گســترش بــا حــرف S و 24 ویژگــي آن بــا حــرف O مشــخص 
شــده  اســت. از ایــن گســترش در      گســترش  های      بســیار اســتفاده شــده      و آخریــن ویرایــش 

 .)Doerr&et al. , 2015( آن نســخه 3-2-1 اســت کــه در ســال 2015 منتشــر شــد

CRMinf .8
گســترش ســي.آر.ام.آي.اِن.اف.، از ســیداک- ســي.آر.ام. یــک الگــوي اســتدالل اســت. هــدف 
ــتنتاج      در  ــتدالل و اس ــای      اس ــازی      فراداده  ه ــراي یکپارچه     س ــي ب ــرح جهان ــک ط ــه ی آن ارائ
ــی،  ــا، باستان     شناس ــی، جغرافی ــتي، زمین     شناس ــوع زیس ــد تن ــي مانن ــي و توصیف ــوم تجرب عل
ــای       ــای      داده  ه ــات و کتابخانه  ه ــاوري اطالع ــای      فن ــق در محیط  ه ــي، تحقی ــراث فرهنگ می
ــر،  ــه دوئ ــوي آي.اِي.اِم. 4 را ک ــه، الگ ــتداللي یکپارچ ــوي اس ــن الگ ــت. ای ــي اس پژوهش
کریتســوتاکي و بوتســیکا در ســال 2011 معرفــي کــرده بودنــد، کاهــش داده و بــا گســترش 
ــت       ــاره حقیق ــتدالل درب ــال اس ــوان مث ــت؛ به عن ــرده اس ــق ک ــي.آي. تلفی سي.آر.ام.اس.س

1. STAR)Semantic 
Technologies for 
Archaeological Resources(

لعمل  ا ر ســتو د :I N S P I R E .2
ــراي  ــا ب ــه اروپ ــط اتحادی ــده توس تهيه ش
مکانــي  اطالعــات  زیرســاخت  ایجــاد 
در اروپــا اســت. هــدف آن کمــک بــه 
و  فضــا  اطالعــات  دسترس پذیرســاختن 
ــن  ــت. ای ــدار اس ــعه پای ــراي توس ــکان ب م
ــورد  ــی  2007 م ــه از 15   م ــتورالعمل ک دس
ــي  ــت، چارچوب ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق اس
مکانــي  زیرســاخت  یــک  بــراي  کلــي 
سياســت هاي  مبنــاي  بــر  )اس.دي.آي( 
جامعــه  فعاليت هــاي  و  زیســت  محيــط 
 Wikipedia,( اروپــا فراهــم مــي آورد

. )2020

مشــاهده  هستي شناســي   :OBOE  .3
گســترده: هستي شناســي رســمي بــراي 
معانــي مشــاهده و اندازه گيــري علمــي 
اســت. ایــن هستي شناســي از محققــان 
یادداشــت گذاري  و  حاشيه نویســي  بــراي 
معنایــي بــر داده هــاي علمــي حمایــت 
معنــاي  روش،  ایــن  بــا  تــا  مي کنــد 
ــم  ــردد. مفاهي ــي واضــح گ مشــاهدات علم
ــن  ــه ای ــي ب ــن هستي شناس ــي در ای اصل
اندازه گيــري،  مشــاهده،  اســت:  ترتيــب 
موجودیــت، مشــخصه، اســتاندارد و 

.)BIO Portal, 2020(پروتــکل
Integrated Argumantation  .4 
Mode )IAM(:

 الگوي استداللي یکپارچه، الگویي براي 
پيوند ميان جنبه هاي معرفت شناختي نظریه 
استدالل با نمونه هایي از یک هستي شناسي 

رسمي مانند اطالعات موجود در یک 
سيستم اطالعاتي است. در این الگو، 

استنباط به عنوان یک رخداد تاریخي و 
داراي فازهاي زماني مختلف دیده مي شود 

 Doerr, Kritsotaki, Boutsika,(
.)2011
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ــوع  ــه تن ــتناد ب ــا و اس ــي داده  ه ــري، ارزیاب ــاهده، اندازه گی ــب مش ــي در قال ــای      علم داده  ه
ــي را  ــات بالین ــراث فرهنگــي، مطالع زیســتي، زمین     شناســی، باستان     شناســی، حفاظــت از می
ــا چگونگــي  ــد ت ــرداري  می کن ــن الگــو از اســتدالل  های      انســاني الگوب ــرد. ای ــه کار  می گی ب
ــد.  ــق در زندگــي واقعــي را تعریــف کن دســتیابي، ســاختاریابي و اســتفاده از اهــداف تحقی
ــر و  ســي.آر.ام.آي.اِن.اف. از ویرایــش 2-1 از سي.آر.ام.اس.ســي.آي. ارائه شــده توســط دوئ
کریتســوتاکي در ســال 2014، اســتفاده  می کنــد و 7 رده بــا حــرف I و 6 ویژگــي بــا حــرف 

 .)Stead, Doerr, 2015( ــرده اســت ــی ک J معرف

CRMpe .9

پــروژه پارتنــوس یــا فعالیت  هــای      جمــع آوري، منابــع و ابزارهــا بــراي شبکه     ســازی، 
فراســاختار  یــک  فرهنگــي1  میــراث  الکترونیکــي  منابــع  هم افزایــي  و  بهینه     ســازی      
تحقیقاتــي اســت کــه هدفــش تقویــت همبســتگي میــان تحقیقــات تعــدادي از حوزه  هــای      
موضوعــي مرتبــط بــا علــوم انســاني اســت. ایــن مطالعــات شــامل میــراث فرهنگــي، تاریــخ 
و باستان     شناســی و ســاختارهاي پژوهش      هایــي ماننــد پــروژه آریــادن یــا فراســاختار 
ــا2 در  ــی در اروپ ــای      باستان     شناس ــه داده  ه ــازی      مجموع ــراي شبکه     س ــرفته ب ــي پیش پژوهش
حــوزه باستان     شناســی، کالریــن یــا منابــع مشــترک زبــان و فراســاختار فنــاوري3 در حــوزه 
ــام داریــاه بــر  ــا ن زبان  هــا و فراســاختار پژوهشــي دیجیتــال بــراي هنــر و علــوم انســاني4 ب
ــر  ــروژه ب ــن پ ــای      ای ــوي موجودیت  ه ــه الگ ــت ک ــوس اس ــای      پارتن ــاي موجودیت  ه مبن
ــاس  ــر اس ــا ب ــترش آنه ــت داده و گس ــازن ثب ــای مخ ــاختارهاي داده      ه ــل س ــاس تحلی اس
ــا دو حــرف PE و 50 ویژگــي  ــن گســترش ب ســیداک طراحــی شــده اســت. 28 رده در ای
ــی شــده و از 2 رده D1 و D14 از گســترش ســي.آر.ام.دي.آي.جي.  ــا دو حــرف PP معرف ب

 .)Bruseker, Doerr, Theodoridou, 2017(اســتفاده شــده اســت

FRBRoo .10

اف.آر.بي.آر.شــيءگرا هستي     شناســی رســمي بــا هــدف ضبــط و بازنمــون معنایــي اطالعــات 
کتابشــناختي و تســهیل یکپارچه     ســازی، میانجي گــري و مبادلــه اطالعــات مــوزه اي و 
ــا  ــال  های      1991 ت ــال و در س ــروه ایف ــي.آر.5 را کارگ ــوي اف.آر.ب ــت. الگ ــناختي اس کتابش
ــال  ــز از س ــي.آر.ام. نی ــوي سیداک-س ــرد. الگ ــر ک ــال 1998 منتش ــي و در س 1997 طراح

1. PARTHENOS)Pooling 
Activities, Resources 
and Tools for Heritage 
E-research Networking, 
Optimization and 
Synergies(
2. ARIADNE)Advanced 
Research Infrastructure for 
Archaeological Dataset 
Networking in Europe(
3. CLARIN)Common 
Language Resources and 
Technology Infrastructure(
4. DARIAH)Digital 
Research Infrastructure for 
the Arts and Humanities(
5. FRBR)Functional 
Requirements for Bib-
liographic Records(
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1996 زیرنظــر شــوراي بیــن المللــي موزه  هــا و کمیتــه بین المللــي مستندســازي و کارگــروه 
ــي.آر. ــا اف.آر.ب ــي.آر.اُ.اُ. ی ــس اف.آر.ب ــن پیش نوی ــتان 2006، اولی ــد. در تابس ــه ش آن ارائ
شــيءگرا1 کامــل شــد. ایــن الگــو گسترشــي از ســیداک را بــر اســاس مفهوم     ســازی      مبتنــي 
بــر اف.آر.بــي.آر. ارائــه   می کنــد. در اف.آر.بي.آر.شــيءگرا، الگوهــاي خانــواده اف.آر.بــي.آر. 
ــده هماهنگ     ســازی       ــا ســیداک هماهنــگ شــده اســت. ای ــراد و فرســاد( ب ــي.آر.، ف )اف.آر.ب
ــد از آن  ــال  های      بع ــد و در س ــرح ش ــال 2000 مط ــوزه اي در س ــه اي و م ــع کتابخان جوام
ــي.آر.  ــراي هماهنگ     ســازی      اف.آر.ب ــي ب ــت. در ســال 2003 کارگروهــي بین  الملل رشــد یاف
ــا حــرف F و 66 ویژگــي  و سیداک-ســي.آر.ام. تشــکیل شــد. در ایــن گســترش، 54 رده ب
ــط  ــال 2015 توس ــترش در س ــن گس ــش ای ــن ویرای ــده اند. آخری ــي ش ــرف R معرف ــا ح ب
 .)Bekiari & et al. , 2016, 2017( کارگــروه همــکاري اف.آر.بــي.آر. و ســیداک منتشــر شــد

PRESSoo .11

پــرس اُ. اُ. هستي     شناســی بــا هــدف ضبــط و بازنمــون معانــي موجــود در داده      هــای 
کتابشــناختي منابــع پیاینــدي2 اســت. ایــن هستي     شناســی بــه طــور خــاص تــر بــه پیایندهــا3   
می پــردازد، منظــور از پیایندهــا، ژورنال  هــا و مجــالت و روزنامه  هــا و ماننــد آن اســت. ایــن 
الگــو، گسترشــي از اف.آر.بي.آر.شــيءگرا اســت کــه خــود گسترشــي از ســیداک ســي.آر.
ام. اســت. معمــوالً اگــر انتشــار پیایندهــا متوقــف نشــود، داراي تغییــرات زیــادي در طــول 
انتشــار خــود هســتند. بــه نوعــي، توصیــف جزییــات پیایندهــا، صحبــت از گذشــته و پیــش 
بینــي آینــده اســت. همچنیــن، روابــط زیــادي میــان پیایندهــا وجــود دارد کــه مدنظــر ایــن 
گســترش قــرار گرفتــه اســت؛ از جملــه اینکــه بســیاري از پیایندهــا از یکدیگــر مشتق شــده 
ــي از اف.آر.بي.آر.شــيءگرا  ــع ترکیب ــرس اُ. اُ. در واق ــام   می شــوند. پ ــا یکدیگــر ادغ ــا ب و ی
ــي  ــی معرف ــن هستي     شناس ــط ای ــي توس ــت. 14 رده و 46 ویژگ ــي.آر.ام. اس ــیداک س و س
شــده اســت. ایــن گســترش، 14 رده را بــا حــرف Z و 46 ویژگــي را بــا حــرف Y معرفــی   
می کنــد. آخریــن ویرایــش منتشــر شــده از ایــن گســترش، نســخه 3-1 در ســال 2016 بــوده 

 .)Le Bœuf, Qury, 2018( ــت اس

CRMepi .12

گســترش ســي.آر.ام.اي.پي.آي. مربــوط بــه کتیبــه نــگاري و بــراي داده      هایــي اســت کــه از 
ــت  ــاد الزم اس ــس و ابع ــر جن ــالوه ب ــد. ع ــت   می آی ــه دس ــي ب ــای      قدیم ــه کتیبه  ه مطالع

1. FRBRoo)Functional 
Requirements for 
Bibliographic Records – 
Object Oriented(
2. Continuing Resources
3. Serials
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ــل   ــه تحلی ــه جنب ــا از س ــود. کتیبه  ه ــه ش ــز مطالع ــم نی ــته  ها و عالی ــا، نوش از لحــاظ نقش      ه
ــا محتــوا و جنبه  هــای      زبانــي؛ ج(  می شــوند: الــف( متــن؛ ب( متــن و همبســتگي آشــکار ب
شــکل حــروف و نمادهــا. بــر ایــن اســاس چهــار نــوع بررســي بــر روي آنهــا بــراي انطبــاق 
بــا ســیداک انجــام شــده اســت: 1( بررســي مفاهیــم، 2. بررســي ابعــاد فیزیکــی     ، 3. شــکل 
ســنگ نبشــته و 4. متــن ســنگ نبشــته. بــرای ایــن چهــار جنبــه، در ایــن گســترش 5 رده و 

 .)Felicetti & et al. , 2016( 2 ویژگــي معرفــي شــده اســت

 CRMas .13
گســترش ســي.آر.ام.اِي.اِس. بــراي علــم باستان     شناســی و روش  هــای      مــورد اســتفاده 
آن           ماننــد روش  هــای      تجزیــه و تحلیــل اشــیاء و یافته  هــای      حفاري      هــا و      دســت یابي 
ــن  ــت. در ای ــه اس ــکل گرفت ــناختی ش ــتنتاج  های باستان     ش ــات و اس ــه اطالع ــتقیم ب غیرمس
گســترش از دو گســترش سي.آر.ام.اس.ســي.آي. و ســي.آر.ام.دیج. اســتفاده شــده اســت. در 
ایــن گســترش      کــه بــه فرایندهــاي باستان     شناســی مربــوط اســت      5 رده و 7 ویژگــي معرفــي 

 .)Niccolucci, 2017( ــت ــده      اس ش

)Niccolucci, 2017( .شکل 5: نمونه برداري مجازي در سي.آر.ام.اِي.اس
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)Niccolucci, 2017( .شکل 6: تحليل نمونه مجازي در سي.آر.ام.اِي.اس

CRMcr .14
گســترش سي.آر.ام.ســي.آر. در حــوزه حفاظــت و مرمــت1 اشــیاء میــراث فرهنگــي اســت. 
داده      هایــي کــه طــي فرایندهــاي حفاظــت و مرمــت بــه دســت   می آیــد ماننــد حفاظــت، معاینه 
و بررســي، مستندســازي و مرمــت اشــیاء و میــراث فرهنگــي در ایــن گســترش قــرار دارنــد. 
یکــي از دغدغه  هــای      مؤسســات حفاظــت و مرمــت میــراث فرهنگــي، دسترس پذیرســاختن 
ــه  ــي ک ــت. متخصصان ــران اس ــراي دیگ ــود ب ــاي کاری خ ــده در فراینده ــای      تولیدش داده  ه
ــاره روش  هــای       ــه داده      هــا درب در ایــن مؤسســات فعالیــت   می کننــد، بــه جمــع آوري و مبادل
ــا  تشــخیص، نتایــج تحلیــل، مقیاس  هــای      پیشــگیري از تخریــب اشــیاء و مســایل مرتبــط ب
آن نیــاز دارنــد. بــا اســتفاده از ایــن گســترش، ســه جنبــه از فراینــد توصیــف   می شــود: 1( 
ــکان  ــي و م ــاي فیزیک ــایي، ویژگی      ه ــخصات آن: شناس ــي از راه مش ــراث فرهنگ ــيء می ش
ــب  ــث تخری ــد باع ــه   می توانن ــي ک ــیاء فرهنگ ــات اش ــه حی ــا در چرخ ــيء؛ 2( رویداده ش
شــيء شــوند و و پیامدهــای آنهــا؛ و 3( ابزارهایــي کــه در طــي ایــن رویدادهــا و تحلیل  هــا 
مــورد اســتفاده قــرار   می گیرنــد. ایــن گســترش عــالوه بــر 93 رده و 82 ویژگــي از ســیداک- 
ســي.آر.ام. از 22 رده و 24 ویژگــي گســترش سي.آر.ام.اس.ســي.آي. نیــز اســتفاده و 63 رده 

 .)Bannour&et al. , 2018( و 23 ویژگــي را نیــز معرفــي کــرده اســت

1. Conservation-restoration
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نتيجه گيری
الگــوي مرجــع مفهومــي ســیداک یکــی از      ابزارهــای ســازماندهی دانــش اســت. گســترش 
سي.آر.ام.اس.ســي.آي. بیشــترین کاربــرد را در تهیــه گســترش  های      دیگــر دارد. هفــت 
ــر  ــالوه ب ــکل7(. ع ــد )ش ــتفاده کرده ان ــي.آي. اس ــترش سي.آر.ام.اس.س ــترش از گس گس
ــره  ــي.آر.ام.آرکئو به ــز از س ــترش نی ــک گس ــي.آر.ام.دي.آي.جي. و ی ــترش از س آن دو گس
بــرده اســت. برخــي گســترش  ها ماننــد ســي.آر.ام.آرکئو و اف.آر.بــي.آر. شــيءگرا در حــال 
ــب  ــي.آر.ام.اي.پي.آي. در قال ــي.آر.ام. اِي.اس. و س ــد س ــي مانن ــتند. برخ ــاني هس به روزرس
ــروه  ــخه کارگ ــورت نس ــترش  ها را به ص ــب گس ــه اغل ــي ک ــده اند در حال ــي ش ــه معرف مقال
ــن  ــد. در تمامــي گســترش      ها، مارتی اســتانداردهاي سندآرایي/آي.کام.ســیداک منتشــر کرده ان
دوئــر به عنــوان یکــي از اعضــاء اصلــي گــروه پژوهشــي حضــور داشــته اســت. دو گســترش 
ســي.آر.ام.پي.اي. و ســي.آر.ام.اي.اچ از داده  هــای      موجــود در دو پــروژه پارتنــوس و اســتار 
ــد.  ــت کرده ان ــي.آر.ام. تبعی ــیداک س ــاختار س ــترش  ها از س ــي گس ــد. تمام ــتفاده کرده ان اس

شکل 7. به کارگيري گسترش هاي سيداک و ارائه گسترش هاي جدید1

گســترش  های موجــود بــر مبنــای نیازمندی  هــای حوزه  هــای موضوعــی مختلــف بــه وجــود 
ــا  ــه نتایجــی دســت یافته انــد کــه منطبــق ب آمده انــد و بــر اســاس هــدف مــورد نظرشــان ب
ــج  ــوده اســت. جــدول شــماره1 نیازمندی  هــای حوزه  هــای موضوعــی و نتای نیازمندی  هــا ب

ــد.  ــان  می کن ــه تفکیــک بی ــه گســترش  ها را ب ارائ
1. این شکل بر اساس نتایج پژوهش 

حاضر ترسيم شده است.
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جدول شماره1. مشخصات گسترش های ارائه  شده بر سيداک

نتایج حاصل از گسرش
تعداد رده ها و 

ویژگی ها
حوزه موضوعی نام گسرش ردیف

توجه به نیازمندی های حوزه موضوعی متون و اسناد 

باستان شناسی و ارائه مفهوم منت نوشتاری
10 رده- 12 ویژگی

متون و اسناد 

باستان شناسی
CRMtex 1

توجه به نیازمندی های حوزه دیجیتال و مترکز بر منشأ 

شیء دیجیتال و ارائه دو مفهوم رخداد دیجیتال و 

اقالم دیجیتال

16 رده- 41 ویژگی منشأ شیء دیجیتال CRMdig 2

هاهنگی با سیستم جی.آی.اس. - همکاری با 

طرح های کدگذاری جغرافیایی؛ استفاده از اطالعات 

این طرح ها و تعیین فضا- مکان موجودیت ها

12 رده- 19 ویژگی
ویژگی های فضایی- مکانی 

اشیاء و رخدادها
CRMgeo 3

توجه به ریخت شناسی ساختان ها و تعریف روابط 

اجزاء ساختان با یکدیگر
6 رده- 16 ویژگی

ساختان های باستانی و 

قدیمی پابرجا
CRMba 4

استفاده از فراداده های باستان شناسی موجود و ارائه 

رده و ویژگی های رخداد حفاری باستان شناسی
9 رده- 21 ویژگی

فرایند حفاری 

باستان شناسی
CRMarchaeo 5

توجه به مفهوم باستان شناسی بافتار- استفاده از پنج 

پایگاه انگلیسی زبان باستان شناسی و تاریخی و ایجاد 

میانکنش پذیری میان آنها

126 رده-4 ویژگی

میانکنش پذیری میان 

پایگاه های اطالعاتی 

باستان شناسی و میراث 

فرهنگی به زبان انگلیسی 

CRM-EH 6

توجه به الگوسازي مشاهدات علمي مانند تنوع 

زيستي، زمني شنايس، باستان شنايس، منونه برداري از آب 

در سفره هاي آبخيز و. . . 

22 رده-24 ویژگی

مشاهدات علمی در 

علوم مختلف از جمله 

باستان شناسی، حفاری و 

تصویربرداری از گونه های 

زیستی

CRMsci 7

تسهيل مديريت، يکپارچه سازي، ميانجي گري، مبادله و 

دسريس به داده هايي درباره استدالل با توصيف روابط 

معنايي ميان فرضيه ها، نتايج و فعاليت هاي استداليل

7 رده- 6 ویژگی استنتاج در علوم تجربی CRMinf 8

استفاده از داده های پروژه پاتنوس: شامل داده های 

چند پروژه با طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با 

میراث فرهنگی. میان کنش پذیری میان داده های این 

پروژه ها

28 رده-50 ویژگی

داده های موجود در 

پایگاه های اطالعاتی 

موجود در حوزه میراث 

فرهنگی و باستان شناسی

CRMpe 9
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نتایج حاصل از گسرش
تعداد رده ها و 

ویژگی ها
حوزه موضوعی نام گسرش ردیف

ارائه ترکیبی از سیداک و خانواده اف.آر.بی.آر. 

به منظور یکپارچه سازی میان اطالعات پایگاه های 

اطالعاتی کتابخانه ای و موزه ای

54 رده-66 ویژگی

یکپارچه سازی و مبادله 

اطالعات میان اطالعات 

کتابشناختی کتابخانه ها و 

اطالعات موزه ای و آرشیوی

FRBRoo 10

ارائه ترکیبی از سیداک و اف.آر.بی.آر. شیءگرا برای 

توصیف مفاهیم پیایندها
14 رده- 46 ویژگی

یکپارچه سازی و مبادله 

اطالعات میان اطالعات 

کتابشناختی پیایندها در 

کتابخانه ها و اطالعات 

موزه ای و آرشیوی

PRESSoo 11

توجه به مفاهیم موجود در کتیبه ها و ارائه رده ها و 

ویژگی های مرتبط با آنها
5 رده- 2 ویژگی کتیبه نگاری CRMepi 12

ارائه گسرشی مبنی بر مفاهیم موجود در حوزه 

روش های تجزیه و تحلیل اشیاء و یافته های حفاری ها
5 رده- 7 ویژگی

روش های علمی 

باستان شناسی
CRMas 13

ارائه گسرشی مبنی بر مفاهیم موجود در حوزه 

حفاظت، بررسی رده و ویژگی های مرتبط با مرمت 

میراث فرهنگی

22 رده- 24 ویژگی
حفاظت و مرمت میراث 

فرهنگی
CRMcr 14

ــا الگــوي ســیداک انجــام  ــورد نظــر ب ــم حــوزه م ــردن مفاهی ــا منطبق ک ــا ب همــه پژوهش  ه
ــا 126 و 54 رده  ــب ب ــه ترتی ــيءگرا ب ــي.آر.ام.اي.اچ. و اف.آر.بي.آر.ش ــت. س ــه اس پذیرفت
ــب  ــه ترتی ــد. اف.آر.بي.آر.شــيءگرا و ســي.آر.ام.پي.اي. ب بیشــترین رده افزوده شــده را دارن
ــد.  ــنهاد داده ان ــا را پیش ــترین ویژگي  ه ــیداک بیش ــه س ــده ب ــي افزوده ش ــا 66 و 50 ویژگ ب
ــراث  ــوزه، می ــای م ــده حوزه  ه ــرس.اُ.اُ. پیونددهن ــيءگرا و پ ــترش اف.آر.بي.آر.ش دو گس
ــی  ــي باستان     شناس ــوزه موضوع ــر ح ــز ب ــترین تمرک ــتند. بیش ــا هس ــي و کتابخانه  ه فرهنگ
ــاًل  ــد کــه کام ــوده اســت و اغلــب گســترش  ها از ایــن حــوزه موضوعــي اســتفاده کرده ان ب
بــا رویکــرد اولیــه ارائــه الگــوي ســیداک هــم راســتا اســت. هنــوز در بســیاري حوزه  هــای      
ــور  ــه منظ ــش ب ــراي پژوه ــت و ب ــده اس ــه نش ــمي ارائ ــور رس ــي به ط ــي گسترش موضوع

ــیار دارد.  ــیل بس ــیداک پتانس ــوي س ــرای الگ ــون ب ــترش  های      گوناگ ــه گس ارائ
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