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هدف: مقالۀ حارض، به منظور تبیین کاربرد فراداده  در بافت آرشیوی، 

انواع استانداردهای فراداده ای بافت آرشیوی از لحاظ کارکردپذیری، و 

رویکردهای بهره مندی از فراداده  در بافت مذکور طراحی شده است. 

روش/رویکردپژوهش:پژوهش حارض، از نوع پژوهش های مفهومی 

 است که با رویکرد تحلیلی جهت تحقق هدف پژوهش گام برمی دارد. 

بدین منظور، ضمـن اشاره به ویژگی های بومی  اشیای محتـوایی بافت 

آرشیـوی و ضـرورت استفاده از فراداده  در این بافت، رویکردهـای 

پیشین و کنونی استفـاده از فراداده  در بافـت آرشیـوی مورد بررسی 

قرار می گیرد.

یافته ها و نتایج: بافت آرشیوی، مانند دیگر بافت های اطالعاتی دارای 

ویژگی های بومی خاصی از جمله عدم منبع اصلی اطالعات، وجود 

روابط درون بافتی و برون بافتی میان اشیـای آرشیـوی و اشیای دیگر 

بافت ها، و نظیر آن است که بر روی توصیف و سازماندهـی آنها تأثیر 

می گذارد. ازاین رو، توصیـف و سازماندهـی اشیای آرشیوی و برقراری 

روابط درون بافتی و برون بافتی )با دیگر اشیای بافت  فرهنگی( همخوان 

با ویژگی های بومی آنها رضوری است. کارکردهای توصیفی، مدیریتی، 

ساختاری، فنی، نگهداری، و حقوقی از تولید فراداده  در بافت آرشیوی 

مدنظر است. در پایان، به  رویکرد جدید استفاده از ابزار فراداده  در 

بافت آرشیوی، و همگرایی استانداردهای فراداده ای بافت آرشیوی با 

دیگر بافت ها، به ویژه بافت کتابخانه ای پرداخته خواهد شد.

ڪلیدواژه ها 
بافت آرشیوی/ ویژگی های بومی/استانداردهای فراداده ای/ کاربرد فراداده/ رویکردها
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کاربرد فراداده  در بافت آرشیوی: 
رضورت، استانداردها،  و رویکرد جدید

مقدمه
فرآیند سازماندهی دانش، با هدف تسهیل و تسریع دسترسی به اشیای محتوایی، و به منظور 
تأمین نیازهای اطالعاتی پژوهشگران و کاربران نهایی در مراکز و نظام هاي اطالعاتی مختلف 
انجام می گیرد. فراداده ، به عنوان محصول اصلی فرآیند سازماندهی دانش، ابزاری کارآمد برای 
توصیف جنبه هاي فیزیکی و محتوایی اشیای محتوایی بافت اطالعات فرهنگی )آرشیوی، 
کتابخانه ای، و موزه ای( به شمار مـی آید. هریک از طـرح ها و استانـداردهای فراداده ای، که 
مجموعه ای از عناصر مرتبط در بستر معناشناختی خاصی را در بر مي گیرند، برای پشتیبانی 
از کارکردهایی چند و بر اساس نیازهای بافت هدف خود طراحی مي شوند. در همین زمینه، 
استانداردهای فراداده ای بافت آرشیوی، متناسب با انواع و ویژگی های بومي اشیای آرشیوی، 
و برای مدیریت بهینة آنها گسترش مي یابند. افزون بر ویژگی هاي بومي  مشترک همة اشیای 
آرشیوی، اهداف، نگرش ها، و خط مشی هاي آرشیو محل نگهداری آنها نیز به پیروی از سازمان 
مادر، موجب پیدایش ویژگی هاي بومي جدید مي شود. بنابراین، همة اشیای آرشیوی دارای 
ویژگی هاي بومي عمومي  و خاص )سازمانی( هستند. علت گرایش فراوان مراکز آرشیوی 
به طراحی و ایجاد پروفایل هاي کاربردی2 در این بافت، وجود ویژگی هاي یادشده است. 
به عبارت دیگر، اقتضای بافت آرشیوی، استفاده از چنین ابزاری است. امکان انتخاب عناصر 
مورد نیاز هر آرشیو از چندین استاندارد فراداده ای، بازتعریف مفهوم و کاربرد عناصر، و تعیین 
خط مشی ها و رهنمودهای استفاده از پروفایل ایجاد شده همخوان با نیازهای بومی، این 
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پروفایل ها را به ابزاری مناسب برای پاسخ به  نیازهای توصیف و سازماندهی اشیای آرشیوی 
تبدیل کرده است. در موارد بسیاری، اشیای آرشیوی، از لحاظ نوع شیء با دیگر اشیای 
بافت فرهنگی)کتابخانه ای و موزه ای( مشترک هستند، اما آنچه باعث تفاوت در پردازش و 
سازماندهی، و به طور کلی مدیریت آنها مي شود، دیدگاه و اهدافی است که در ذخیره سازی، 
نگهداری، و استفاده از اشیای آرشیوی وجود دارد. بنابراین، طراحان استانداردهای فراداده ای 
باید هنگام تدوین استانداردهای بافت آرشیوی، عالوه بر توجه به  ویژگی هاي خود شیء، 

دیدگاه هاي حاکم بر بافت آرشیو را نیز اساس طراحی خود قرار دهند. 

برخی ویژگی های بومی  بافت آرشیوی و فرآیند رقمی سازی
برخی ویژگی هاي بومي عمومي  اشیای آرشیوی به شرح زیر است)پیتی1، 1999؛ وایتیکر2، 

2007؛ طاهری، 1389(:
1. در اختیـار نبودن منبع اصلی اطالعـات در اشیای آرشیـوی، برخالف اشیای بافت 
کتابخانه ای، که شناسایی خصـایص شیء برای تعیین عناصر مرتبط و استخراج ارزش هاي 

عناصر را دشوار مي سازد؛
2. ثبت نشدن بخشی از خصـایص مربوط به شـیء در خود شـیء آرشیـوی که نیاز  به 

مراجعه به دیگر منابع را به وجود مي آورد؛
3. حجم اشیای آرشیـوی که گاهـی در اشیـای متنی و دیـداری به کمتر از یک صفحه 

مي رسد و توصیفی خاص را مي طلبد؛
4. برجسته بودن جنبة تاریخی در بسیاری از اشیای آرشیوی و منحصر به فرد بودن آنها؛ و

5. رابطة میان شیء آرشیوی و مجموعه ای که به آن وابسته است که تحلیل پیچیده 
سلسله مراتبی را نیاز دارد.

این ویژگی ها از دیدگاه حوزة سازماندهی دانش مهم قلمداد شده و بر فرآیند توصیف 
آنها تأثیر مي گذارند. 

پیدایش محیط و رسانه هاي اطالعاتی جدید )الکترونیکی و به ویژه شبکه ای(، و قابلیت هاي 
منحصر به فردی که این محیط و رسانه ها برای ذخیره و بازیابی اطالعات فراهم مي کنند، و 
نیز مسئلة حفظ و نگهداری اشیای آرشیوی به دلیل اهمیت آنها از لحاظ تاریخی، فرهنگی، 
سیاسی، و جز آن، تمایل مراکز آرشیوی به  رقمی کردن اشیای خود را بر انگیخته است. در 
حال حاضر، بسیاری از آرشیوها و مراکز اسناد داخلی و خارجی به اجرای پروژه هایی برای تهیة 
نسخة رقمی اشیای آرشیوی )تبدیل گذشته نگر( همت گماشته اند. همچنین، گرایش به سوی 
ایجاد اشیای آرشیوی از ابتدا به صورت رقمی رو به  افزایش است. بدیهی است تغییر قالب 

1. Pitti

2. Whittaker

سید مهدی طاهری
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اشیای آرشیوی از آنالوگ به  رقمی نیز از عواملی است که بر فرآیند توصیف و سازماندهی 
آنها اثرگذار است. در رویارویی با اشیای آرشیوی رقمی، اهمیت فراداده  به عنوان کارآمدترین 
ابزار سازماندهی محیط اطالعاتی جدید بیش از پیش نمایان مي شود. یکی دیگر از پیامدهای 
مهم فرآیند تغییر قالب، آن است که نسخة رقمی اشیای آرشیوی بر شباهت هاي فیزیکی آنها 
با دیگر اشیای رقمی بافت اطالعات فرهنگی افزوده و نوعی همگرایی را در طراحی و تولید 
استانداردهای حوزة مدیریت اطالعات، به ویژه استانداردهای فراداده ای به وجود آورده است. 
این مهم، موجب پدید آمدن استانداردهایی مشترک، یا تمایل به  استفاده از استانداردهای بافت 

کتابخانه ای، به دلیل پیشینه و جامعیت، در بافت آرشیوی شده است. 

رضورت استفاده از فراداده  در بافت آرشیوی
آرشیوها، در کنار کتابخانه ها و موزه ها، یکی از مهم ترین مراکز اطالعاتی عضو بافت فرهنگی 
محسوب مي شوند که با ذخیره و نگهداری اشیای آرشیوی به عنوان بازنمون نگرش ها و 
فعالیت هاي فرهنگی جامعه، در جهت توسعة فرهنگی جامعة متبوع خود گام برمي دارند. 
اشیای آرشیوی، از آنجا که موجودیت هایی هستند که داده ها و اطالعات را در بر مي گیرند، 
اشیای محتوایی محسوب مي شوند. از این رو، دسترسی به آنها از سوی جامعة کاربران و 
پژوهشگـران، به منظـور انجام فعالیت هاي پژوهشـی و مطالعاتـی خاص مد نظر است. در 
محیط های اطالعاتی آرشیوی نیز دسترسی به اطالعات و اشیای محتوایی بدون سازماندهی 
آنها، دشوار است و در برخی موارد، با توجه به حجم اشیای آرشیو یا نوع شیء آرشیوی، 
امکان پذیر نیست. اشیای آرشیوی دارای دو جنبة  فیزیکی )مربوط به رسانه ای که شیء آرشیوی 
را حمل مي کند( و محتوایی )مفاهیم و معانی ذخیره شده در شیء( هستند. بدیهی است در 
چنین حالتی، برای سازماندهی شیء باید هر دو جنبة  فیزیکی و محتوایی مورد توصیف قرار 
گیرد. هر یک از جنبه های شیء آرشیوی در قالب صفات و خصایصی چند بازنمون می یابند. 
این صفات و خصایص، از دیدگاه حوزة سازماندهی دانش، عناصر داده ای )یا اطالعاتی( 
محسوب می شوند. به عبارت دیگر، هر یک از صفات شیء مانند پدیدآورندة شیء، موضوع 

شیء، و نظیر آن، یک یا چند عنصر داده ای محسوب می شود. 
از سوی دیگر، طرح ها و استانداردهای فراداده ای مجموعه ای از عناصر مرتبط هستند 
که برای پشتیبانی از کارکردهایی خاص طراحی شده اند. هریک از صفات و خصایص اشیای 
آرشیوی در قالب یک یا چند عنصر فراداده ای توصیف مي شوند تا کارکردهای مدنظر بافت 
آرشیوی از جمله شناسایی، کشف، نگهداری، ارتباط میان اشیا، رعایت حقوق معنوی، و 
مدیریت را محقق سازند. به عنوان مثال، برای شناسایی و بازیابی اشیای آرشیوی، استفاده 

کاربرد فراداده  در بافت آرشیوی: 
ضرورت، استانداردها، و  رویکرد جدید
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از فرادادة توصیفی ضروری است. فراداده،  عالوه بر پشتیبانی از کارکردهای بافت آرشیوی، 
ابزاری مؤثر و مناسب برای میانکنش پذیری میان نظام هاي اطالعاتی آرشیوی و دیگر نظام هاي 
اطالعاتی بافت فرهنگی را میسر مي سازد. براساس این ویژگی، مي توان نظام هاي یکپارچه ای 

در بافت آرشیو، و به طور گسترده تر در بافت اطالعات فرهنگی ایجاد کرد.
ویژگی مهم دیگری که در بافت اطالعات فرهنگی از جمله بافت آرشیوی مهم است  و 
فراداده  بهترین ابزار نیل به مزایای این ویژگی است وجود روابط درونی میان اشیای آرشیوی، و 
برونی با دیگر اشیای بافت فرهنگی است. این ویژگی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، در 
مواردی شناسایی و درک محتوای مندرج در شیء آرشیوی بدون اطالع و استفاده از شیء یا اشیای 
آرشیوی، و حتی اشیای کتابخانه ای و موزه ای مرتبط با آن دشوار است، و دیگر، کشف و ثبت 
روابط میان اشیا، از آنجا که به افزایش آگاهی و شناخت کاربر از شیء و محتوای آن )معنابخشی( 
مي انجامد، منجر به تولید دانش مي گردد. در اینجا شایان ذکر است که استانداردهای فراداده ای در 
پیوند با دیگر استانداردها )محتوایی، قالب بندی، و مبادله( توانایی پشتیبانی از کارکردهای بافت 
آرشیوی را دارند. بدین معنی که، فراداده  ظرف توصیف شیء در فرآیند سازماندهی دانش است 
که محتوای/ ارزش هاي آن براساس استانداردهای محتوایی تهیه، در بستر نحوی استانداردهای 
قالب بندی مانند زبان نشانه گذاری گسترش پذیر )ایکس.ام.ال.( بازنمون یافته، و با استفاده از 
استانداردهای مبادلة اطالعات نظیر پروتکل های زِد 39/50 1 و SRU/W میان نظام اطالعاتی 

مختلف مبادله مي شود )الینگس2 و گانتر3، 2007(.
ادامة مقـاله به توصیـف و معرفـی استانـداردهای فـراداده ای بافـت آرشیـوی بر اسـاس 
کارکردپذیری هر یک اختصاص دارد. از آنجا که استانداردهای فراداده ای4 بافت آرشیوی طیف 

گسترده ای را پوشش مي دهند، در این مقاله تنها به برخی از مهم ترین آنها پرداخته مي شود.

توصیف و تحلیل استانداردهای فراداده ای بافت آرشیوی
به طور کلی، استانداردهای فراداده ای بافت اطالعات فرهنگی از دیدگاه مدیریت اطالعات 
و بر اساس کارکردهایی که پشتیبانی مي کنند، به شش گروه فراداده های توصیفی، ساختاری، 
فنی، نگهداری، حقوقی، و مدیریتی تقسیم مي شوند5 )بائک6 و ساگیموتو7، 2011(. آنچه 
کارکردهای یک استاندارد فراداده ای را تعیین مي کند، نوع عناصری است که در استاندارد 
پوشش داده مي شود8. الزم به ذکر است، همة استانداردهای فراداده ای به دلیل دربرگرفتن 
عناصری با کارکردهای مختلف، فقط از یک کارکرد خاص پشتیبانی نمی کنند؛ بلکه از 
چندین و در بیشتـر موارد از همة شش کارکـرد پشتیبانـی مي کنند. همچنین، یک عنصر 
خاص تنهـا یک کارکرد نـدارد، اما به دلیل آنکه بیشتـر عناصـر یک استاندارد بر کارکرد 

1. Z39.50

2. Elings

3. Gunter

4. فهرستی از پرکاربردترین  استانداردهای 

فراداده ای در نشانی   زير ارائه شده است:

http://hul.harvard.edu/ois/digproj/

 metadata-standards.html

5. در برخی منابع از کارکرد دیگری )کارکرد 

رابطه، کارکرد راهنام، و ...( نیز سخن رفته 

است. این کارکردها توسط برخی عنارصی 

)کارکرد رابطه یا حتی ارزش های آنها )کارکرد 

راهنام بر مبنای کلیدواژه های مبتنی بر زبان 

طبیعی(، پشتیبانی می شود. اما در بیشرت 

منابع، این کارکردها به عنوان بخشی از کارکرد 

توصیف محسوب می شود. 

6. Baek

7. Sagimoto

8. برای اطالعات بیشرت ر.ك.:

طاهری، سید مهدی )1390(. فراداده، پاسخ 

نظام های سازماندهی دانش به محیط و 

رسانه های جدید. فصلنامه اطالع رسانی 

کنرسسیوم محتوای ملی، 5

سید مهدی طاهری
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خاصی تأکید دارند، و از لحاظ تعداد از عناصر با کارکردهای دیگر بیشتر هستند، در زیر 
یک کارکرد طبقه بندی مي شوند. در زیر نمونه هایی برای هریک از انواع استانداردهای 

فراداده ای، براساس کارکردهای شش گانه به صورت خالصه شرح داده مي شود.

1.فراداده های توصیفی
 کارکرد اصلی این نوع فراداده، شناسایی و کشف اشیای محتوایی است. عناصر این فراداده ها 
به توصیف صفات و خصایصی از شیء محتوایی مي پردازند که موجب تشخیص آن از دیگر 
اشیا شده و امکان بازیابی شیء را فراهم مي کنند. فراداده های توصیفی پرکاربردترین نوع 
فراداده  از لحاظ کارکردپذیری هستند، و بیشتر استانداردهای فراداده ای با هدف پشتیبانی از 
کارکرد توصیف طراحی مي شوند. عناصری مانند عنوان، پدیدآورنده، و موضوع از مهم ترین 
عناصری هستند که به یک استاندارد فراداده ای کارکرد توصیفی مي دهند. این نوع  فراداده ها، 
دارای عناصری با کارکردهای دیگر از جمله مدیریتی نیز مي باشند، اما بیشتر جنبة  توصیف 
شیء را مد نظر قرار مي دهند. استانداردهای فراداده ای توصیف شناسه گذاری شده آرشیوی 
)ای. اِی. دی.(1، بافت شناسه گذاری شده آرشیوی-تنالگان ها، افراد، و خاندان ها )ای. اِی. 
دی-سی. پی. اف.(2، طرح دبیزش داده )دی. دی. آی(3، هستة انجمن منابع دیداری )وی. آر. 
اِی کور(4، و هستة خبر پراکنی عمومي )پی. بی. کور(5 از مهم ترین فراداده های توصیفی بافت 

آرشیوی به شمار مي آیند که در ادامه به صورت خالصه به آنها پرداخته خواهد شد.
با  فراداده ای  استاندارد  نوعي  )ای.اِی.دی.(:  آرشیوی  1-1-توصیف شناسه گذاری شده 

کارکرد توصیفی و مبتنی بر زبان نشانه گذاری گسترش پذیر است که به صورت مشترک 
توسط جامعة آرشیویست هاي آمریکا6 و کتابخانة کنگرة آمریکا نگهداری مي شود. هدف 
اصلی این استاندارد، شناسه گذاری محتوای ابزارهای بازیابی اطالعات )فهرست ها، نمایه ها، 
و راهنماها( برای دسترسی به  اشیای آرشیوی و مخازن نسخه های خطی در محیط شبکه ای 
است. ای. اِی. دی. امکان توصیف دقیق و جامع محتوا و ساختار معنایی مجموعه هاي اشیای 
آرشیوی را میسر مي سازد. همچنین، موجب استانداردسازی اطالعات مجموعه هاي آرشیوی 
ذخیره شده در ابزارهای بازیابی اطالعات مي  شود. به عبارت دیگر، پیشینه هاي تولید شده 
براساس این استاندارد، به دلیل استفاده از بستر نحوی و ساختار مناسب، تبادل اطالعات میان 
نظام های آرشیوی را بهبود مي بخشند )دفتر استاندارد مارک و توسعه شبکه ای7، 2012ب؛ 
پیتی، 1999(. این استاندارد، پرکاربردترین فرادادة توصیفی در بافت آرشیوی به شمار مي رود 
و با دارا بودن ویژگی هاي مناسب، قابلیت میان کنش پذیری با دیگر استانداردهای بافت 

فرهنگی را دارد.  

 1. Encoded Archival Description

2. Encoded Archival Context—

Corporate Bodies, Persons, 

and Families

3. Data Dِocumentation 

Initiative )DDI(

4. Visual Resources Association Core

5. Public Broadcasting Core

6. Society of American Archivists

7. Network development and MARC 

Standard Office
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1-2-بافت شناسه گذاری شده آرشیوی-تنالگان ها، افراد، و خانـدان ها )ای. اِی. دی-سی. پی. 

اف.(: این استاندارد، به منظور توصیف و شناسه گذاری داده هاي مستند مربوط به پدیدآورندگان 

)اشخاص حقیقی، تنالگان ها، و خـاندان( اشیای آرشیوی، و چگونگی ایجاد و استفاده از 
پیشینه هاي فراداده ای مستند به صورت سازگـار با استاندارد ای. اِی. دی و دیگر استانداردهای 
فراداده ای کتابشناختی طراحی شده است1. بنای توسعه ای. اِی. دی-سی. پی. اف.، استانداردهای 
پیشینه های مستند آرشیوی برای اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، و خاندان ها2 و استاندارد 
بین المللی توصیف آرشیوی3 بوده اند، و توسط جامعة آرشیویست هاي آمریکا و یک مؤسسة 
آلمانی4  تهیه و نگهداری مي شود. ای. اِی. دی. به منظور داشتن امکان تعامل با دیگر استانداردهای 
فراداده ای و انعطاف پذیـری در شناسه گـذاری داده هـا از بستر نحوی ایکـس. ام. ال. استفاده 

مي کند)جامعة آرشیویست های آمریکا، 2012(.  
1-3. طرح دبیزش داده ها )دی.دی.آی(: طرح دبیزش داده ها با دامنة بین المللی، برای 

توصیف اشیای مربوط به علوم اجتماعی، رفتاری، و اقتصادی توسط سازمان مستقل ائتالف 
طرح دبیزش داده ها5 طراحی و تدوین شده است. عناصر استاندارد، تمامي اطالعات مرتبط با 
چرخة زندگی داده ها را پوشش مي دهند. مفهوم سازی، گردآوری، پردازش، توزیع، کشف، 
تحلیل، و آرشیو اشیای محتوایی علوم یادشده، به وسیله پیشینه هاي دی. دی. آی. امکان پذیر 
است. دی. دی. آی. دارای فرانمای ایکس. ام. ال. برای سنجش اعتبار پیشینه هاي فراداده ای 

خود مي باشد )ائتالف طرح دبیزش داده ها، 2011(.
1-4. هسته انجمن منابع دیداری )وی. آر. اِی کور(: نوعي استاندارد فراداده ای، با کارکرد 

توصیف است که توسط انجمن بین المللی حرفه مندان رسانه های تصویری6 طراحی شده، 
و مجموعه عناصری برای شناسایی و کشف اشیای دیداری آنالوگ و رقمی بافت فرهنگی، 
همراه با توضیح ساختاربندی سلسله مراتبی آنها ارائه مي دهد. بستر نحوی ایکس. ام. ال. 
که برای پیاده سازی پیشینه هاي استاندارد از نسخة 4/0 )آخرین نسخه( انتخاب شده است، 
بازیابی و اشتراک اشیای دیداری هدف در نظام های اطالعاتی مرتبط را تسهیل می کند. یکی 
از قابلیت هاي مهم و ویژه طرح فراداده ای وی. آر. اِی کور که برای تولید دانش و ایجاد 
نظام هاي هستی شناسانه به کار می رود، توجه به روابط میان پیشینه ها، رابطة بین شیء با شیء 
)در سطح درونی و برونی(، تصویر با شیء دیداری، تصویر با مجموعه اشیای دیداری یا 
شیء دیداری با مجموعه است. دفتر استاندارد مارک و توسعة شبکه ای با همکاری انجمن 
منابع دیداری، مسئول نگهداری استاندارد هستند )انجمن بین المللی حرفه مندان رسانه های 

تصویری، 2007(.
1-5 - هستۀ خربپراکنی عمومی )پی. بی. کور(: مجموعه عناصری هسته برای توصیف 

1. ای. اِی. سی. جایگاهی شبیه استاندارد 

 )MADS( طرح فراداده ای توصیف مستند"

بافت کتابخانه ای، با گسرتدگی بیشرت در بافت 

آرشیوی دارد.

2. International Standard  Archival 

Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons, and Families 

3. International Standard for Archi-

val Description

4. The Staatsbibliothek zu Berlin

5. Data documentation Initiative 

Alliance

6. The International Association of 

Image Media Professionals

سید مهدی طاهری



133
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 88

)شناسایی و کشف( اشیای دیداری و شنیداری نظام های مدیریت رسانه ها و جوامع خبرپراکنی 
است و متناسب با رویکردهای آن، جوامع را در بر مي گیرد. همچنین، مي تواند به عنوان یک 
الگوی داده ای برای سازماندهی اشیای دیداری-شنیداری استفاده شود. پی. بی. کور، برای فرآیند 
تبادل داده میان سازمان ها، نظام ها، و مجموعه هاي رسانه ای کاربردپذیر است. این استاندارد، با 
فراهم نمودن روشی برای گردآوری و معمول سازی فراداده ها از نظام های رسانه ای مختلف، 
جست وجو، اشتراک، و استفادة مجدد از فراداده ها را در بین نظام هاي ناهمگن ممکن مي سازد. 
تدوین استاندارد توسط جامعة خبرپراکنی آمریکا صورت گرفته، و نسخة 2/0، آخرین نسخة 
استاندارد است که در سال 2011 عرضه شده است )پروژة فرهنگ فراداده ای خبرپراکنی 

عمومی1، 2011(.

2. فراداده های مدیریتی
فراداده های مدیریتی، اطالعات الزم برای مدیریت یک شیء نظیر اینکه کی و کجا تولید 
شده ، نوع فایل و دیگر اطالعات فنی، اطالعاتی در خصوص شرایط و نحوة دسترسی 
به شیء، حقوق و مالکیت معنوی شیء، و نظیر آن را فراهم مي کند. به دلیل ماهیت و تنوع 
اطالعات یادشده، استانداردهای فراداده ای خاص تری برای توصیف اینگونه اطالعات 
طراحـی شده اند. فراداده های فنـی، ساختـاری، و حقوقی از انواع فراداده های با کارکرد 
مدیریتی محسوب مي شوند. حتی در برخی منابع، به دلیل سطح باالی همپوشانی عناصر، 
استانداردهای  بنابراین،  تلقی شده اند.  مدیریتی  فرادادة   نوعی  نیز  نگهداری  فراداده های 
فراداده ای که برحسب کارکرد مدیریت بر آنها اطالق مي شود، یا به صورت خاص به یکی 
از کارکردهای ساختاری، حقوقی، فنی، یا نگهداری، و یا طیفی از این کارکردها اختصاص 
دارند. بر خالف بافت کتابخانه ای که مي توان تا حدودی استانـدارد مارک را به دلیل تعدد 
عناصر، فراداده ای با کارکرد جامع مدیریتی که طیفی از کارکردهای مرتبط را پشتیبانی 
مي کند، در نظـر گرفت، شاید چنین نمونه ای را نتوان در بافت آرشیوی شناسایی نمود. در 

زیر برای هریک از انواع فراداده  با کارکرد مدیریتی نمونه هایی معرفی خواهند شد. 
2-1.  فراداده های فنی: این نوع فراداده  بر روی ارائة اطالعات پیرامون چگونگی تولید 

و ایجاد شیء و قالب آن، ویژگی هاي فنی خاص آن قالب، شیوة ذخیره سازی، زمان تولید 
و ایجاد شیء، نحوة اجرا و استفاده از شیء، ملزومات نظام، و نظیر آن تمرکز دارد. همچنین، 
به مدیریت شیء محتوایی در طول زمان، و کاربردپذیر نگهداشتن آن کمک مي کند. پیشینه هاي 
تولید شده براساس فراداده های فنی مي توانند به صورت مستقل در نظام اطالعاتی ذخیره، و یا 
درون پیشینه هاي فراداده های ساختاری و نگهداری، جاسازی شوند. فراداده های فنی بیشتر برای 

 1. Public Broadcasting Metadata 

Dictionary Project
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توصیف اشیای رقمی مورد استفاده قرار مي گیرند. از پرکاربردترین استانداردهای فراداده ای فنی 
مي توان به فراداده  برای تصاویر در قالب ایکس. ام. ال. )میکس(1، فرادادة  فنی برای اشیای متنی 

)تکست اِم. دی.(2، و  شیء متنی و صفحه آرایی تحلیل شده )اِی. ال. تی،اُ.(3  اشاره نمود.
فراداده  برای تصـاویر در قالب ایکـس. ام. ال. )میکس(: استانداردی فراداده ای در بستر 
زبان نشانه گذاری گسترش پذیر است که مجموعه عناصر داده ای فنی با جامعیتی نسبی برای 
مدیریت تصاویر ثابت رقمی ارائه مي دهد. همچنین، قالبی را برای مبادله و ذخیره سازی 
داده هاي فنی در قالب »فرهنگ داده ای4« تهیه مي نماید. امکان جاسازی پیشینه هاي مبتنی بر 
این استاندارد در بخش فرادادة مدیریتی طرح فراداده ای متس وجود دارد. نگهداری و توسعة 
استاندارد توسط دفتر استاندارد مارک و توسعة شبکه ای با همکاری کارگروه استانداردهای 
فراداده ای فنی برای تصاویر ثابت وابسته به »سازمان ملی استانداردهای اطالعاتی آمریکا« و 

دیگر متخصصان عالقه مند است )طاهری، 1387(.
2-2. فرادادۀ فنی برای اشیای متنی )تکست اِم. دی.(: این استاندارد، عناصر فنی مورد نیاز 

برای مدیریت اشیای متنی را فراهم مي کند. پیشینه هاي مبتنی بر این استاندارد، اطالعاتی در 
خصوص نوع و شیوة شناسه گذاری اطالعات )محتوای شیء(، نویسه ها، زبان ها، و فونت شیء، 
اطالعات مربوط به نشانه گذاری، یادداشت هاي فنی، و نظیر آن را در بر مي گیرند. کاربرد بیشتر 
پیشینه هاي تکست ام. دی.، جاسازی آنها در بخش فرادادة  مدیریتی استاندارد متس است. با 
وجود این، مي توان پیشینه هاي جداگانه را نیز تولید کرد. همچنین، امکان پیاده سازی آن در عنصر 
>AdditionalTechnicalCharacteristics< استاندارد پریمیس میسر است. مسئولیت نگهداری این 

استاندارد نیز با دفتر استاندارد مارک و توسعة شبکه ای است )طاهری، 1387(.
2-3. شـیء متنـی و صفحـه آرایی تحلیـل شـده )اِی. ال. تی، اُ(: فرادادة  فنی برای توصیف 

اشیای متنی تولید شده براساس فناوری شناخت نویسه های نوری )اُ. سی. آر.( و وضعیت 
صفحه آرایی اشیای چاپی است. اطالعات ارائه شده توسط پیشینه هاي این استاندارد عبارت اند 
از: سبک و ساختار پاراگراف هاي شیء مورد توصیف، ویژگی فونت هاي مورد استفاده، 
اطالعات محتوایی شیء از جمله ویژگی صفحات )حاشیه ها، فضاهای چاپی، محل رخداد 
واژگان( و تصاویر، و اطالعاتی در مورد خود پیشینه مبتنی بر اِی. ال. تی.اُ. که نخستین عنصر 
را به خود اختصاص مي دهند. پیشینه هاي مبتنی بر این استاندارد، در بستر نحوی ایکس. ام. 
ال. بازنمون مي یابند. اِی. ال. تی.اُ. از ابتدا به دلیل فقدان این قبیل اطالعات فنی در استاندارد 
متس، به عنوان مکمل، و برای استفاده در بخش فرادادة  مدیریتی آن استاندارد طراحی شد. این 
استاندارد نیز توسط دفتر استاندارد مارک و توسعة شبکه ای نگهداری مي شود )دفتر استاندارد 

.)2012a ،مارک و توسعة شبکه ای

1. Metadata for Images in XML 

)MIX(

2. Technical Metadata for Text 

)TextMD(

3. Analyzed Layout and Text Object 

)ALTO(

4. Data dictionary
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3- فرادادۀ  حقوقی
کارکرد اصلی این نوع فراداده،  مدیریت حقوقی شیء است که به حقوق مالکیت معنوی 
شیء مي پردازد. فراداده های حقوقی به توصیف اطالعاتی نظیر نام پدیدآورندة شیء )به همراه 
ملیت و تاریخ تولد و وفات وی(، تاریخ ایجاد شیء، وضعیت حق مؤلف، وضعیت انتشار، 
دیگر اشخاص )حقیقی و حقوقی( که در ایجاد و نگهداری شیء شریک هستند، و جز 
آن مي پردازند )والن1، 2008(. مسئله ای که همواره در خصوص این نوع فراداده  از سوی 
تولیدکنندگان پیشینه هاي فراداده ای مطرح مي  شود، دشواری تولید آن است. با وجود این، 
لزوم تهیة این نوع فراداده  برای مدیریت حقوقی شیء، و رهنمودهایی برای تسهیل استخراج 
اطالعات آن، در رشد استفاده از آن مؤثر بوده است. در حال حاضر، استانداردهای فراداده ای 
مختلفی برای پشتیبانی از کارکرد حقوقی گسترش یافته اند که به اختصار به یکی از آنها پرداخته 

خواهد شد. 

*فرادادۀ  حقوقی برای آشیوسازی باز )رومئو(2: این استاندارد فراداده ای، به عنوان چارچوبی 

فنی حقوقی و مکمل برای پروتکل »طرح آرشیو باز-پروتکلی برای گردآوری فراداده ها )اُ. 
اِی. آی.-پی. ام. اچ.(3« به منظور تسهیل ارتباطات علمی-شبکه ای میان مجموعه هاي آرشیوی 
طراحی شده است. هدف اصلی استاندارد، تضمین حقوق دسترسی به اشیای محتوایی 
آرشیوهای ایجاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در فرآیند گردآوری فراداده هاست. 
داده هاي ذخیره شده در پیشینه هاي استاندارد رومئو به نرم افزارهای نمایه ساز فراهم کنندگان 
خدمات اطالعاتی که از پروتکل  اُ. اِی. آی.-پی. ام. اچ. برای گردآوری فراداده ای از آرشیوها 
و کتابخانه هاي رقمی استفاده مي کنند، اعالم مي نماید که آیا اجازه استخراج فراداده ها را دارند 
یا خیر؟ و یا اگر اجازه استخراج از سوی آرشیوی شخصی داده شد، آیا حقوق مالکیت 
معنوی پدیدآورنده رعایت، و توسط فراهم کننده خدمات اطالعاتی به کاربران نهایی نشان داده 
 شود یا خیر؟ کاربران نهایی چگونه مي توانند از اشیای محتوایی آرشیو شده بر روی محیط 
پیوسته استفاده کنند؟ توسعه و به روزرسانی این استاندارد توسط »کارگروه مشترک نظام هاي 

اطالعاتی4« انجام مي شود )کارگروه مشترک نظام های اطالعاتی، 2009(.

4.  فراداده های نگهداری 
فراداده های نگهداری، یکی از بخش هاي اصلی راهبردهای نگهداری اشیای رقمی محسوب 
مي شوند. گرایش روزافزون به تغییر قالب هاي ذخیره سازی اشیای محتوایی از آنالوگ به رقمی، 
موجب پیدایش این راهبردها برای نگهداری بلندمدت اشیا شده است. فراداده های نگهداری، 

1. Whalen

2. Rights Metadata for Open 

Archiving )RoMEO(

3. Open Archive Initiative-Protocol 

for Metadata Harvesting

4. Joint Information Systems 

Committee
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اطالعاتی در مورد فرآیند نگهداری اشیای رقمی ارائه مي دهند که شامل جزئیات فنی قالب 
شیء، ساختار و دستورالعمل هاي استفاده از محتوای رقمی، تاریخچة فعالیت هاي انجام گرفته 
)تغییرات و تصمیم گیری ها( بر روی شیء، اعتبار سنجی، و مسئولیت و حقوق نگهداری شیء 

می شود. به طور کلی، در این نوع فراداده، اطالعات زیر ارائه مي شود: 
• مالک یا متولی شیء رقمی.

•  آیا شیء رقمی همان شیئی است که باید باشد؟
•  چه فعالیت هایی برای نگهداری شیء انجام شده است؟
•  چه امکاناتی برای ارائه و استفاده از شیء نیاز است؟ و

•  چه حقوقی دربارة مالکیت معنوی شیء باید رعایت شود؟
هدف از تولید پیشینه هاي فراداده ای، نگهداری داده هاست. از آنجا که فرآیند نگهداری 
شیء نوعی فرآیند مدیریتی محسوب مي شود، این نوع فراداده ها در بیشتر تقسیم بندی ها، 
زیرمجموعه فراداده های مدیریتی قرار مي گیرند. استاندارد »فراداده  برای نگهداری اشیای 

رقمی )پریمیس(1« معروف ترین استاندارد این نوع از فراداده است.
*فراداده  برای نگهداری اشیای رقمی )پریمیس(: پریمیس نام یک گروه کاری بین المللی 

است که به وسیله شبکة کتابشناختی اُ. سی. ال. سی. از سال 2003 حمایت می شود. وظیفة این 
گروه، تهیة گزارشی در مورد »مجموعه ای هسته از بخش های معناشناختی است که مخازن 
اطالعاتی به منظور انجام کارکردهای نگهداری می بایست از آنها آگاهی یابند« با نام فرهنگ 
داده های پریمیس برای فراداده های نگهداری2 است. پریمیس همانند دیگر استانداردهای 
فراداده ای از قالب ایکس. ام. ال. به عنوان بستر نحوی پیاده سازی پیشینه ها استفاده مي کند. 
امکان جاسازی پیشینه هاي فراداده ای مبتنی بر پریمیس در بخش فرادادة  مدیریتی استاندارد 
متس وجود دارد و در این خصوص دستورالعمل ها و نرم افزارهای خاصی از سوی وبگاه 
رسمي پریمیس ارائه شده است. آخرین نسخة این استاندارد نسخة 2/2 مي باشد که در سال 
2012 به روزرسانی شده است. اهداف کلی ایجاد این قالب عبارتند از: پشتیبانی از قابلیت 
دوام، ارائه، فهم، اعتبار، و شناسایی اشیای رقمی؛ ارائة اطالعات به مخازن رقمی که به آگاهی از 
روش نگهداری بلندمدت مواد رقمی نیاز دارند؛ تاکید بر فراداده های قابل پیاده سازی، به نحوی 
که با دقت تعریف شوند و رهنمودهایی برای ایجاد، مدیریت و استفاده از آنها فراهم گردد، و 
به سوی جریان کاری خودکار حرکت کنند؛ تضمین بی طرفی فنی )هیچ پیش فرضی در مورد 
فناوری ها و راهبردهای نگهداری، مدیریت و ذخیره سازی فراداده ها در نظر گرفته نشود(. 
تمامي جنبه هاي اصلـی مربوط به نگهداری اشیای رقمـی که پیش تر اشـاره شد، در پریمیس 
مدنظر قرار مي گیرد )دفتر استانداردهای مارک و توسعه شبکه، 2009( پریمیس، استانداردی 

1. PREservation Metadata: 

Implementation Strategy 

2. PREMIS Data Dictionary 

for Preservation Metadata
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برای مدیریت نگهداری همة اشیای محتوایی بافت فرهنگی از جمله اشیای آرشیوی مناسب 
است.

5. فراداده های ساختاری
 فراداده های ساختاری، ساختار شیء محتوایی مورد توصیف را نشان مي دهند. به عنوان مثال، 
فهرست مطالب، فصل ها، و ترتیب صفحات یک کتاب الکترونیکی، یا بخش هاي مختلف 
یک منبع پژوهشی )بیان مسئله، روش شناسی(، یا ساختار یک نظام رایانه ای مثل جدول ها، 
ستون ها، و نمایه ها )سازمان ملی استانداردهای اطالعاتی1، 2004( با پیوند مستقیم به  هریک از 
آن بخش ها. بدین ترتیب، ساختار شیء به منظور بهره وری بهتر برای کاربران نهایی مشخص 
مي گردد. همچنین دسترسی به بخش هاي مختلف شیء بدون نیاز به مراجعة مستقیم به خود 
شیء، و پویش و راهبری کامل آن برای رسیدن به بخش مورد نظر را میسر مي سازند. به عبارت 
دیگر، فراداده های ساختاری، دسترسی به محتوای بخش هاي خاصی از یک شیء را تسهیل 
مي کنند. مهم ترین استاندارد فراداده ای که کارکرد غالب آن کارکرد ساختاری است، »استاندارد 
انتقال و شناسه گذاری فراداده2« مي باشد. این استاندارد در هر سه بافت آرشیوی، کتابخانه ای، 

و موزه ای  قابل استفاده است. 
*استـاندارد انتقال و شناسـه گذاری فراداده ها )متـس(:  استانـدارد انتقال و شناسه گذاری 

فراداده ها، همـان طور که از عنوان آن بر مي آید، یک استاندارد فراداده ای است که در گروه بندی 
فراداده ها بر اساس معیار کارکردپذیری، در گروه فراداده های ساختاری قرار مي گیرد. علت 
قرار گرفتن این استاندارد در این گروه، اختصاص سه بخش از بخش هاي هفت گانه آن 
به توصیف ساختار و دسترسی مستقیم به بخش هاي مختلف اشیای محتوایی است. متس 
محصول فدراسیون کتابخانه هاي رقمی است که برای تحقق اهداف پروژة ملی »ساخت 
آمریکا )2(3« گسترش یافته است. پیشینه هاي مبتنی بر این استاندارد همانند یک سرپوش4 
عمل کرده، امکان شناسه گذاری )جاسازی( تمام یا بخشی از پیشینه هاي مبتنی بر استانداردهای 
فراداده ای توصیفی، مدیریتی )نگهداری و حقوقی(، و ساختاری  را فراهم مي کنند. این قابلیت 
ارزشمند، یعنی امکان جاسازی پیشینه هاي فراداده ای مرتبط با یک شیء که هریک کارکردی 
خاصی را پشتیبانی مي کنند در یک پیشینة متس، زمینه را برای مدیریت شیء، و همچنین 
مدیریت فراداده های مربوط به شیء آماده مي کند. بسته هاي فراداده ای متس ابزار مناسبی برای 
انتقال اشیای محتوایی میان نظام هاي اطالعاتی هستند. بستر نحوی پیاده سازی این استاندارد، 
زبان نشانه گذاری گسترش پذیر است که انعطاف پذیری مورد نیاز آن را ایجاد نموده است. 

استاندارد متس دارای هفت بخش است:

1. National Information 

Standard Organization )NISO(

2 . Metadata Encoding and Transmis-

sion Standard 

3. Making of America )MOA2(

4. Wrapper 
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1. بخش مربوط به رسپیشینه1: که عناصر فراداده ای مربوط به خود پیشینة متس، از جمله 

پدیدآورندة پیشینه )فهرستنویس(، ویراستار و مانند آن در آن درج مي گردند؛
2. بخش فراداده های توصیفی2: که به فراداده های توصیفی اختصاص دارد. در این بخش 

پیشینه هاي مبتنی بر استانداردهای فراداده ای با کارکرد توصیفی جای مي گیرند؛
3. بخش فراداده های مدیریتی3: در این بخش پیشینه های مبتنی بر استانداردهای فراداده ای 

با کارکرد مدیریتی جاسازی می شوند؛
4. بخش مربوط به بایگانی ها4: که در آن همة بایگانی هایی که محتوای شیء رقمی را در بر 

مي گیرند، فهرست مي شوند. چه نسخه هاي مختلف الکترونیکی یک شیء و چه بایگانی هایی 
مربوط به آن؛

5. بخش نقشه های ساختاری5: قلب هر پیشینة متس را تشکیل مي دهد. این بخش 

یک ساختار سلسله مراتبی برای شیء رقمی طرح ریزی مي نماید و عناصر آن ساختار را 
به بایگانی هایی محتوایی و پیشینه هاي فراداده ای مربوط به آن عناصر پیوند می دهد؛ 

6. بخش پیوندهای ساختاری6: به ایجادکنندگان پیشینة متس )فهرستنویسان، ویراستاران 

یا مدیر نظام( اجازه مي دهد، وجود فراپیوندهای میان گره هاي ساختار سلسله مراتبی بخش 
پنجم را ثبت کنند؛ و

7. بخش رفتارهای شیء7: برای ارتباط رفتارهای قابل اجرا با محتوای پیشینة متس استفاده 

مي گردد. هر رفتار در این بخش یک عنصر تعریف رابط کاربر دارد، که تعریفی انتزاعی از 
مجموعه رفتارهای ارائه شده به وسیلة یک بخش رفتاری خاص را بازنمون می کند. همچنین، 
یک عنصر مکانیزم دارد که بخش قابل اجرایی که رفتارهای تعریف شده را پیاده سازی و 

اجرا مي نمایند را شناسایی می کند )طاهری، 1387(.
کاربرد استانداردهای فراداده ای بافت کتابخانه ای در بافت آرشیو: رویکرد همگرایانه

بنا بر دالیلی چند، به طور گسترده از استانداردهای فراداده ای بافت کتابخانه ای برای 
توصیف و سازماندهی اشیای آرشیوی استفاده می شود. جامعیت نسبی استانداردهای فراداده ای 
بافت کتابخانه ای، برای توصیف اشیای بافت فرهنگی، پیدایش رویکردهایی خاص در توصیف 
متناسب با تحوالت محیط های اطالعاتی جدید نظیر رویکرد توصیف بر اساس شیء در برابر 
توصیف بر اساس بافت، پیدایش قالب های ذخیره سازی رقمی با ویژگی های بومي یکسان، و 
عدم استانداردهای فراداده ای جامع در بافت آرشیوی، از مهم ترین آن دالیل به شمار مي آیند 
)طاهری، 1389(. در حال حاضر، استانداردهایی چون قالب مارک، طرح فراداده ای توصیف 
شیء)مودس(، طرح فراداده ای هستة دوبلین، و جز آن مورد توجه بسیاری از مراکز آرشیوی، 
به ویژه آرشیوهای رقمی قرار گرفته اند. الزم به ذکر است، استفاده از استانداردهای بافت 

1. METS Header

2. Descriptive Metadata

3. Administrative Metadata

4. File Section

5. Structural Map

6. Structural Links

7. Behavior
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کتابخانه ای در بافت آرشیوی فقط به  استانداردهای فراداده ای محدود نمي شود و این گرایش 
به استانداردهای محتوایی و تبادل داده نیز اختصاص دارد. گرایش یاد شده، به همراه نگهداری 
انواع اشیای آرشیوی در محیط های کتابخانه ای موجب گردیده، در هنگام تولید نسخه هاي 
جدید استانداردهای کتابخانه ای، اقبال خاصی به ویژگی هاي اشیای آرشیوی معطوف گردد. 
بنابراین، افزون بر استانداردهای فراداده ای که پیش تر  با رویکرد تحلیلی معرفی شد، و به طور 
خاص برای بافت آرشیوی طراحی شده، و یا اینکه همة اشیای بافت فرهنگی مخاطب آنها 
بودند، برخی از استانداردهای فراداده ای بافت کتابخانه ای نیز برای توصیف اشیای آرشیوی 

قابل استفاده هستند. 

بافت مورد استفادهکارکرداستاندارد فراداده ای

ویژۀ بافت آرشیویتوصیفیتوصیف شناسه گذاری شده آرشیوی )ای. اِی. دی.(

بافت شناسه گذاری شده آرشیوی-تنالگان ها، افراد، و خاندان ها )ای. اِی. 
دی-سی. پی. اف.(

ویژۀ بافت آرشیویتوصیفی

ویژۀ بافت آرشیویتوصیفیطرح دبیزش داده ها )دی. دی. آی(

مشرتک با بافت کتابخانه ایتوصیفیهستۀ انجمن منابع دیداری )وی. آر. اِی کور(

ویژۀ بافت آرشیویتوصیفیهستۀ خربپراکنی عمومی )پی. بی. کور(

مشرتک با بافت کتابخانه ایمدیریتی-فنیفراداده  برای تصاویر در قالب ایکس. ام. ال. )میکس(

مشرتک با بافت کتابخانه ایمدیریتی-فنیفرادادۀ  فنی برای اشیای متنی )تکست اِم. دی.(

مشرتک با بافت کتابخانه ایمدیریتی-فنیشیء متنی و صفحه آرایی تحلیل شده )اِی. ال. تی. اُ.(

ویژۀ بافت آرشیویمدیریتی-حقوقیفرادادۀ  حقوقی برای آرشیوسازی باز )رومئو( 1

مشرتک با بافت کتابخانه ایمدیریتی-نگهداریفراداده برای نگهداری اشیای رقمی )پریمیس(

Rights Metadata for Open .1مشرتک با بافت کتابخانه ایمدیریتی-ساختاریاستاندارد انتقال و شناسه  گذاری فراداده ها )متس(

 Archiving )RoMEO(

استانداردهای فراداده ای مورد استفاده در 

بافت آرشیوی از لحاظ کارکردپذیری

جدول  1
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سخن پایانی: رویکرد جدید کاربرد فراداده در بافت آرشیوی
تنوع اشیای محتوایی بافت آرشیوی از یک سو، و ویژگی های بومي این اشیا که در محیط های 
آرشیـوی خاص )آرشیوهای دیداری-شنیداری، آرشیـوهای اسناد تاریخـی، آرشیوهای 
سازمانی( دو چندان می گردد از سوی دیگر، نوعـی تشتت و واگـرایی را در طراحی و 
توسعة استانداردهای این بافت به ویژه استانداردهای فراداده ای موجب گردیده است. توسعة 
استانداردهای فراداده ای مختلف با کارکردهایی مشابه و پروفایل های کاربردی متعدد در 
این بافت بر همین اساس صورت گرفته است. این مسئله، بر طراحی و ایجاد نظام های 
اطالعاتی آرشیوی یکپارچه، و میانکنش پذیری نظام های اطالعاتی آرشیوی با دیگر نظام های 
اطالعاتی بافت فرهنگی تأثیر منفی گذاشته است؛ به نحوی که طراحان استانداردهای فراداده ای 
و نظام های اطالعاتی بافت آرشیوی همواره با چالش هایی جدی روبرو بوده اند. کمبود 
نرم افزارهای مناسب مدیریت اشیای آرشیوی و عدم استاندارد فراداده ای جامع همانند دیگر 
بافت های اطالعاتی نظیر استاندارد مارک در بافت کتابخانه ای از پیامدهای این واگرایی است. 
تشابه  فراوان اشیای آرشیوی با دیگر اشیای بافت فرهنگی، اشتراک در کاربرد اشیا در هر سه 
بافت )آرشیوی، کتابخانه ای، و موزه ای(، اقبال بیشتر به نگهداری و حفاظت اشیا در بافت 
آرشیوی، و نیز برخی رویکردهای نادرست از جمله اختصاص اشیای کتابی به کتابخانه ها و 
اشیای غیرکتابی به آرشیوها، از دیگر عواملی هستند که بر این واگرایی مؤثر بوده اند. بدیهی 
است  که این  واگرایی مانع تولید ارزش افزوده در فرآیند مدیریت اطالعات اشیای آرشیوی 

خواهد شد. 
با وجود این، تحوالت اخیر حوزة فناوری هاي نوین اطالعاتی و قابلیت هایی که این 
فناوری ها برای مدیریت بهینة اطالعات در اختیار نظام هاي اطالعاتی قرار مي دهند، موجب شده 
رویکردهای جدیدی در حوزة مدیریت اطالعات بافت فرهنگی پدیدار شوند. این رویکردها، 
تغییر مسیر در حرکت توسعة استانداردهای مختلف، به ویژه استانداردهای فراداده ای بافت 
آرشیوی از واگرایی به همگرایی درونی و برونی را در پی داشته اند. رویکردهای دانش مدار، 
شیء گرا، و توصیف بر اساس شیء در برابر توصیف بر اساس بافت از آن جمله اند)طاهری، 
1389(. نقاط مشترک میان بافت هاي آرشیوی، کتابخانه ای، و موزه ای در نوع و کاربرد اشیای 
محتوایی که باعث قرار گرفتن آنها در زیر برچسب بافت فرهنگی شده است، عامل زمینه ساز 
این همگرایی محسوب مي شود. البته این همگرایی از سوی بافت آرشیوی نسبت به بافت 
کتابخانه ای بیش از بافت موزه ای است. شواهد و دالیل متعددی نظیر حذف قالب ویژة مارک 
برای کنترل آرشیوها و نسخه های خطی )مارک اِی. ام. سی.(1 به نفع قالب کتابشناختی مارک 
)انجمن آرشیویست های آمریکا، 2012b( وجود دارد که بیانگر این همگرایی است. امکان و 
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تجربة  استفاده از استانداردهای فراداده ای دیگر بافت ها، توسعة قالب ها یا نسخه هاي ویژة 
بافت آرشیوی در استانداردهای بافت هاي دیگر به ویژه بافت کتابخانه ای، و مدیریت یکپارچة 
مراکز آرشیوی، موزه ها، و کتابخانه ها توسط سازمانی واحد1 بر روی رویکردهای بومي بافت 
آرشیوی به شدت تأثیرگذار بوده است، تغییر قالب هاي ذخیره سازی از آنالوگ به رقمی که 
موجب یکسان شدن رسانه ها در همة اشیای بافت فرهنگی شده است، لحاظ ویژگی هاي 
بومي اشیای بافت آرشیوی در هنگام طراحی استانداردهای فراداده ای بافت کتابخانه ای، مبنا 
قرار دادن استانداردهای بافت کتابخانه ای در هنگام طراحی استانداردهای بافت آرشیوی، و 
گرایش تمامي  استانداردهای فراداده ای بافت آرشیوی به انتخاب بستر نحوی زبان نشانه گذاری 
گسترش پذیر، همانند استانداردهای دیگر بافت ها، از مهم ترین این شواهد هستند. تولید 
ارزش افزوده و دانش از مزیت هاي این همگرایی میان بافت ها خواهند بود. ذکر این نکته 
مهم است که همگرایی استانداردهای فراداده ای بافت آرشیوی با دیگر بافت ها به معنای عدم 
گرایش به استفاده از پروفایل هاي کاربردی -که ابزاری مناسب برای تأمین نیازهای سازمانی 
مي باشند- نیست؛ بلکه مبنا قرار دادن استانداردهای فراداده ای مشترک با دیگر بافت ها و توجه 
ویژه به میانکنش پذیری با استانداردها و نظام هاي فراداده ای بافت هاي کتابخانه ای و موزه ای 
در طراحی پروفایل هاي کاربردی است. تبدیل همگرایی بافت آرشیوی که در ادامة همگرایی 

بافت فرهنگی است به وحدت در آینده ای نزدیک، مورد انتظار است2.
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