
یت اطالعات  سیستم مدیر
ققنــــوس فرهنــــگی  میـــراث 



کاربردی  ققنــوس عنــوان خانــواده ای از منابــع اطالعاتی بــه هم مرتبــط و برنامه هــای 
که بر زیرســاخت نرم افزاری/ســخت افزاری واحدی بنا  متناظر با آن هاســت. خانواده ای 
که برخی همگانی و قابل استفاده عمومی و برخی اختصاصی  شــده اند. زیرسیســتم هایی 
و مــورد اســتفاده مخاطبانــی خــاص از یک ســازمان یا مجموعه کاری هســتند. بنا شــدن 

کاربردی بر یک شالوده، هدف یکپارچگی را دنبال می کند. مجموعه ای از برنامه  های 
کاربردی آن آشــکار می شــود. هر برنامه  کارکــردی ققنوس از دریچــه برنامه های  چهــره 
کاربــردی بــا توجــه بــه ویژگی هــای تعریــف شــده در طراحــی آن از دیگــر برنامه هــا متمایز 
 Cultural( "گرد هم می آورد "میراث فرهنگی که این خانواده را  کلید واژه ای  می شود، اما 
Heritage( است. میراث فرهنگی با معنای وسیع کلمه که پایه در مفاهیم تاریخ، فرهنگ 
کتابــداری، مــوزه داری، باستان شناســی، هنر و  و هنــر دارد؛ گرایش هــای حرفــه ای چــون 
کتاب ها، اشــیاء،  چون آن ها را در برمی گیرد؛ و مشــتمل بر داشــته های قابل لمســی چون 

اشخاص و مکان ها یا موارد غیر قابل لمسی چون رویدادها، باورها و انگاره هاست.
ققنوس بر مبنای جهان بینی ژرف نگری از اطالعات حوزه میراث فرهنگی ساخته شده 
کارشناســان جهانــی این حوزه اســت. از دیــدگاه این  کــه حاصــل مطالعــات چندین ســاله 
کاربردی، نه از منظر  جهان بینــی، نیازمندی هــای اطالعاتــی، و به دنبال آن برنامه هــای 
وجوه تمایز بلکه بر اســاس وجوه مشترکشــان تعریف می شــوند. دیدگاهی که تکیه بر این 
کــه دانســتنی های مختلف تنها برش هایــی از یک واقعیت یگانه هســتند.  واقعیــت دارد 

گرفته اند.  گانه نام و هویت  که به ضرورت شناخت، جدا برش هایی 
دستاوردهای ققنوس برای سیستم هایی که میزبانی می کند را می توان چنین برشمرد:

)Ontology( ساختار اطالعات مبتنی بر هستی شناسی
گرفته اســت حاصــل مطالعه و  کــه پایه هــای ققنــوس بــر آن قــرار  جهان بینــی ای 
تحلیل کارشناســان مرجع حوزه میراث فرهنگی اســت که به صورت ساخت یافته 
و در قالب یک هستی شناسی مدون استاندارد و به طور جهانی منتشر شده است 
)CIDOC-CRM محصــول ICOM(. چنیــن شــالوده ای زمینه ایجاد ســاختاری 
جامــع و مانــع بــرای اطالعــات را فراهــم می کنــد و تناقــض و درک ناهمگــون از 

اطالعات را به حداقل می رساند. 

یکپارچگی اطالعات
شرط الزم برای یکپارچگی اطالعات چند سیستم اطالعاتی، داشتن فراداده  های 
یکســان یا دســت کم سازگار است. وجود یک پشتوانه نظری ستبر این یکسانی و 

سازگاری را در حد  باال در خانواده ققنوس ایجاد می کند. 

هم افزایی و استفاده مجدد از اطالعات
از آن جا که تمام زیرسیستم ها تعریف واحدی از داده ها و فراداده های خود دارند، 
که در صــورت نیاز در اطالعات بالقوه مشــترک خود با هم  ایــن امــکان را می یابند 
ســهیم شــوند. یک زیرسیســتم از وجود اطالعاتی بهره مند می شود که زیرسیستم 

دیگری زمینه ساز تهیه آن شده است.

فراخوانی اطالعات خارج از سیستم
تمــام تولیدکننــدگان اطالعات لزومــا درون سیســتم ققنوس نیســتند. دانه بندی 
کــه حاصــل از نگاه هستی شناســانه بــه اطالعات و  )Granularity( ریــز اطالعــات 
ج از سیستم  ناشــی از ساخت یافتگی بیشتر است، فراخوانی اطالعات از منابع خار
که به Linked Open Data موسوم است  را ممکن می کند. از سوی دیگر، رویه ای 
بــا تعریــف اســتانداردهای تبــادل اطالعــات میان سیســتم های ناهمگــون هر روز 
مراجع و منابع بیشــتری را تشــویق به عرضه آزاد اطالعات می کند. ققنوس از این 
کــرده و  اســتانداردها )RDF - Resource Description Framework( پشــتیبانی 

زمینه فراخوانی اطالعات از هر منبع و مرجع سازگاری را فراهم می کند.

)Interdisciplinary( تبادل اطالعات میان رشته ای
کاری متفــاوت  گرایش هــای  کاربرانــی از  زیرسیســتم های مختلــف ققنــوس بــه 
خدمت عرضه می کنند. ســاختار اطالعاتی واحد، تبادل اطالعات میان رشــته ای 
را ممکن می کند. بر این بســتر، کتابخانه و موزه دو پیشــخوان مختلف برای یک 
فرهنــگ واحــد می شــوند، تاریخ و هنر به هم می آمیزنــد و کاوش یافته و کتاب دو 

تجلی از یک میراث می شوند.

سیستم مدیریت اطالعات میراث فرهنگی ققنوس
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از لفظ به معنا
رویکــرد هستی شناســانه بــه اطالعــات یــک دســتاورد مهم را بــه همــراه دارد و آن 
از وجــه لفظــی )Lexical( آن و  تفکیــک وجــه معنایــی )Semantic( اطالعــات 
کــم کردن اتــکاء بر وجه لفظی آنســت. اولین مزیت این امــر امکان ایجاد  امــکان 
کــم شــدن  سیســتم های اطالعاتــی چندزبانــه اســت. از دیگــر مزایــا می تــوان بــه 
تاثیرپذیری سیســتم نســبت بــه غلط های امالیــی و در نهایت زمینه ســازی برای 

کرد. که جستجوهای معنایی خوانده می شود، اشاره  آن چه 

مستندسازی و استناد به روش های نوین
کننده  مســتندات در حــوزه سیســتم های اطالع رســانی همــواره عناصــری تعییــن 
 )Post-coordinated( بوده اند. ققنوس از نوعی نوین تر از مستندات که پس هم آرا
کــه  خوانــده می شــوند پشــتیبانی می کنــد. یکــی از ملزومــات سیســتم اطالعاتــی 
کار خــود قــرار می دهــد، امــکان انجــام جســتجوهایی  پس همارایــی را در دســتور 
که به Faceted Search موسومند. طراحی نوین، ققنوس را قادر ساخته که  است 

کاغذ به در آورده و اجرایی نماید. چنین رویه های پیشرویی را از 

کــه کاربران خود  از منظــری متفــاوت و از دیدگاه فنی، ققنوس چنان طراحی شــده اســت 
را از آخرین دســتاوردهای فن آوری روز، مانند گســترش زیرساخت های مخابراتی و افزایش 
توان پردازشــی بهره مند ســازد. ققنوس آنطور که اصطالحا ســرویس محور خوانده می شــود 
کاربران خــود عرضه می کنــد از همکاری  ح شــده اســت. یعنی هــر آن چه که ققنــوس به  طر
دو عنصر بدســت می آید. یک عنصر سرویســی تمام وقت اســت که شــرکت نوســا راهبری و 
که بر محتوایی متمرکز  کی است  کاربردی چاال مدیریت آن را به عهده دارد و دیگری برنامه  
کنش با عنصر اول به دست می آورد. این طراحی مزایایی برای  می شود که آن را از انجام ترا

استفاده کننده خود به ارمغان می آورد: 

پرهیز از پیچیدگی های راهبری سیستم
نگهــداری از زیرســاخت های ســخت افزاری، فعالیت هــای سیســتمی نرم افــزاری 
نظیــر مراقبت هــای امنیتی، برپایــی دیواره های آتش و مدیریــت ضدبدافزارها، و 
کلــی هر آن چــه که بــرای برپا نگاه داشــتن تمــام وقت ســرویس موردنیاز  بــه طــور 
گذار می شود و مدیران سیستم های  کارشناسان فنی آن وا است به شرکت نوسا و 
کاربران نهایی از درگیر شــدن با این پیچیدگی ها معاف خواهند شــد.  اطالعاتی و 
کاربــران می تواننــد بیشــتر بر امــور مرتبط با پیشــه خود، یعنــی تولید و  مدیــران  و 

کاربردی ممکن می شود، متمرکز شوند.  که از دریچه برنامه   مصرف اطالعات، 

در دسترس  بودن بیشتر
نیازمندی هــای  اســتفاده کننده،  محیــط  از  فنــی  پیچیدگی هــای  حــذف  بــا 
کاربــر بــرای اســتفاده از خدمات بــه حداقل کاهــش می یابد. یعنی  ســخت افزاری 
که امروزه حتــی در خانه هم در دســترس همگان  بــا حداقل ســخت افزار ممکــن، 
هست، می توان از این خدمات بهره مند شد. برای استفاده از این خدمات ممکن 

کارهم جزو الزامات نباشد.  است حتی حضور در محل خاصی مثل محل 

کردن دسترسی به اطالعات برای دیگرانی  کارشناس اطالع رسانی، آسان  رســالت اصلی 
اســت که با آن اطالعات ناآشــنا هستند. نرم افزار اطالع رسانی، ابزار امروزی این کارشناس 
کاربــردی خانواده ققنوس برای  کاربر نهایی اســت. برنامه های  کارگــزار او برای هدایت  و 
کاربردی ققنوس  کاربری برنامه های  ح می شوند. در واسط  گرفتن در این جایگاه طر قرار 
کاربــر، حتــی پیــش از آن کــه  کــه بــا بهره گیــری از آن هــا  امکاناتــی پیش بینــی شــده اســت 
کنــد، به ســمت اطالعات مــورد نظر خود هدایت شــود. ایــن امکانات  جســتجویی را آغــاز 
کارگیــری نمودارهای  کامــال در اختیــار مدیــر سیســتم اطالعاتی قــرار دارد. او می تواند با به 
ویژه کنش پذیر و با لحاظ کردن میزان الزمی از متون و تصاویر، ساختار اطالعاتی سیستم 
گام به سمت مقصود را برای وی طراحی  گام به  کرده و هدایتی  کاربر بازنمایی  خود را به 
نماید. امکان پیوند دادن کاربر به سیستم های خارجی، که اطالعات زمینه ای یا تکمیلی 

را به وی عرضه می کنند، نیز وجود دارد.

هدیه ققنوس
که برای استفاده  کاربردی خانواده ققنوس است  هدیه ققنوس یکی از برنامه های 
کاربــران خــود را بــه  کاربــردی دسترســی  همگانــی طراحــی شــده اســت. ایــن برنامــه  
مجموعــه ای بــزرگ از آثار تاریخی و فرهنگی فراهم می کنــد. مخاطبین این نرم افزار، 
مردم شناســی،  مــوزه،  باستان شناســی،  تاریــخ،  حــوزه  عالقه منــدان  و  کارشناســان 
گرایش های  جغرافیایــی تاریخــی، شــاخه هایی از هنــر و معمــاری و بســیاری دیگــر از 
کارشناســان علم اطالعــات می توانند از  مرتبــط با میراث فرهنگی هســتند. همچنین 
آن بــه عنــوان نمونه ای از یک سیســتم اطالعاتی خانواده ققنــوس بهره برده و برخی 

که از طریق آن آشکار می شود مطالعه نمایند. قابلیت های ققنوس را 
هدیه ققنوس عالوه بر اطالعات اولیه در مورد هر اثر نظیر توصیف فیزیکی و تصاویر 
کاربر خود عرضه  که زمینه فرهنگی-تاریخی اثر را نیز شکل می دهد به  آن، اطالعاتی 
می کنــد. دوره زمانــی خلق اثر، جغرافیای محل کشــف و کاوش، ماده ســازنده، روش  
ع و  تولیــد، وضعیت مالکیت و سرپرســتی و همچنین اطالعــات محتوایی نظیر موضو
ارجاع های نوشــته ها و نگاره ها، زبان و الفبای نوشــتارها اطالعاتی هستند که ماهیت 
فرهنگی آن را تعیین می کنند. تمامی این اطالعات در سیســتم به شــکل ساخت یافته 
ثبت شــده اند و آثار به شــکل ارجاعی به آن ها اشــاره دارند. به عنوان مثال چند هزار 
که یکی از آن ها به یک اثر  ع اثر به همراه روابط نســبی آن ها با یکدیگر وجود دارند  نو
که هدیه ققنوس حاوی مستنداتی  مشــخص اطالق می شــود. این بدین معنی است 
از انــواع اثــر، مکان هــا، دوره های زمانــی، روش های تولید، مــواد، موضوعات و امثال 
آن نیــز هســت. ایــن اطالعــات نــه تنهــا توصیف کننــده مجموعــه آثــار موجــود هدیــه 
ققنــوس هســتند بلکــه به واســطه آن هــا می توان به طــور بالقوه هــر اثر دیگــری را نیز 

فهرست نویسی نمود.
کاربردی نیز امکان داده است که دسترسی  امکانات سیستم ققنوس به این برنامه 
کاربر خود به منابع مطالعاتی خارجی را نیز فراهم ســازد. در خالل اســتفاده از برنامه، 
ج از سیســتم بــه کاربر معرفی  ع مــورد توجه، منابعــی از اطالعات خار بســته بــه موضــو
کــه اطالعــات زمینــه ای یــا تکمیلــی بــرای مطالعــه وی عرضه می کنــد. این  می شــود 
کتاب هایی  اطالعات جانبی به جز منابع در دسترس در شبکه اینترنت به طور خاص 
کتاب  گنجینه  که توســط محصول دیگری از این شــرکت، یعنی  را نیز در بر می گیرند 

نوسا، مدیریت و نگهداری می شود. 
که از زیرساخت ققنوس  کاربری برنامه هدیه ققنوس نیز با تکیه بر امکاناتی  واسط 
کاربــر خود فراهم می کند. به عنوان مثال  کاربری تازه ای را برای  وام می گیــرد تجربــه 
اطالعــات جغرافیایــی در قالــب نقشــه های کنش پذیــر با قابلیــت تغییــر بزرگ نمایی، 
گروه بندی بصری اطالعات بازنمایی می شوند.  نمایش الیه های مختلف اطالعات و 
چنیــن نحــوه نمایشــی می تواند بیشــترین اطالعات را در ســریعترین شــکل ممکن در 
کاربــر قــرار دهــد. نمودارهــای جســتجو نیــز نمونه هــای دیگری هســتند. این  اختیــار 
نمودارها ابزار بســیار مفیدی برای توصیف زیرمجموعه های معنی دار و پرشــمار از آثار 
کــه در یک نگاه اطالعــات فراوانــی را در مورد زیــر فضاهای قابل  کاربــر هســتند  بــرای 

جستجو به وی عرضه می کند.

مجموعــه اطالعــات هدیــه ققنــوس مجموعــه اطالعاتی پویــا و به طور پیوســته در 
حــال تغییــر و تکمیل اســت. هر بار مراجعه به این نرم افــزار می تواند مقارن با مواجهه 
بــا مجموعــه ای تــازه از اطالعــات و آثــار باشــد. ســامانه پشــتیبانی ققنــوس در مــورد 
کاربران اطالع رسانی می کند. برای دریافت راهنمایی  تازه های اطالعات و نرم افزار به 
کاربــران فعال نرم افــزار نیز  کارشناســان نوســا و همچنیــن تبــادل اطالعات بــا دیگر  از 
می توانید به این ســامانه مراجعه نمایید. دانســتنی های بیشتری نیز از همین طریق 
کــه می توانــد در درک عمیق تــر امکانــات ققنــوس و دیدگاه هــای  در دســترس اســت 

گیرد. طراحان آن  مورد مطالعه قرار 
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