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  تعد CRM Labs مبادرة من مجموعة CIDOC CRM الخاصة2
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8http://www.researchspace.org   
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 ١ -  المقدمة
مقّدمات إلى یحتاجون الذین والطلبة والباحثین والمهنیین الثقافي التراث لمدیري موّجهة الوثیقة هذه                
من أشیاء عرض (طریقة المعرفة تمثیل ُیعَتبُر الجدیدة. والتقنیات والمنهجیات لألسالیب وموجزة              قصیرة
وتنوع ثراء عن للتعبیر األهمیة متصاعدة منهجیًة الحواسیب) بواسطة تفسیرها یمكن بطرق الحقیقي               العالم
التجربة إلى المستند التمثیل وهو ، حقیقیًا عالمًا CIDOC CRM الـ توصیف علم یوّفر الثقافیة.                 البیانات
CIDOC الـ في التوافق منهجیة فإن ذلك، ومع المتجانسة. غیر البیانات بین التوافق إلى یهدف                 والذي
الكامل التنوع یدعم الذي الداللي السیاق أو اإلطار تثبت التي للبیانات الفردیة بالطبیعة تحتفظ CRM               

 للمعلومات وغناها ویجلب العالقات المخفیة والضمنیة الموجودة بین األشیاء إلى الحیاة.

للمعلومات كامًال وعلمیًا داللیًا تمثیًال وتوّفر الحقیقیة للمنظمات والممارسات التوثیق نماذج إلى تستند               إنها
فكري كدلیٍل أو المرتبطة البیانات حلول مع عادًة ُتنّفذ ولكنها معینٍة تقانٍة أي عن مستقلّة أنها كما                   الثقافیة.
المفتوحة البیانات المرتبطة. البیانات بخدمات المتعلقة اإلرسال وصیغ المحلیة المعلومات نظم             لتصمیم
 المرتبطة هي طریقة لنشر البیانات المنّظمة على الویب (بدًال من صفحات ویب المعلومات) بهدف ربطها.

CIDOC لـ كامًال شرًحا تمّثل ال وهي تطبیقه وكیفیة CRM للـ األساسیة للمفاهیم عامًا فهمًا الوثیقة هذه                   توّفر
نطاقًا CIDOC CRM یغطي .وبینما شموًال أكثر أخرى وثائق في مصادره إلى اإلشارة تّمت الذي CRM               

9

مفاهیم أهم لتوضیح ٍ مصممة أمثلٍة استخدام على یقتصر الدلیل هذا فإن االستخدام حاالت من                 واسعًا
  النموذج.

مجموعات من وغیرها والمكتبة واألرشیف المتحف بین التوفیق یمكنه محوریًا توصیفًا CRM              یوّفر
ا تتكامل مع النموذج المحوري  وتشمل: البیانات الثقافیة المتخصّصة. تتوفر أیًضا توّسعات أكثر تخصص 

للمعلومات األساسیة الدالالت وتمثیل التقاط إلى یهدف رسمي توصیف "هو - FRBRoo             
10

نموذج ُصمَِّم والمتحفیة. الببلیوغرافیة المعلومات وتبادل والوساطة الدمج وتسهیل           الببلیوغرافیة
لجمعیات الدولي االتحاد عیّنها دراسة مجموعة قبل من الكیان لعالقة كنموذج األصل في FRBR              

."(IFLA) ومؤسّسات المكتبات 

 

المتعلّقة المیتاداتا لدمج عالمي كمخطط استخدامه ُیقصد رسمي توصیف "هو - CRMSci             11

التنّوع مثل والتجریبیة الوصفیة العلوم في المعالجة والبیانات والقیاسات العلمیة            بالمالحظة
تقانة بیئات في وغیرها الثقافي التراث على والحفاظ واآلثار والجغرافیا والجیولوجیا             البیولوجي

 المعلومات البحثیة ومكتبات أبحاث البیانات".

 
األثري. التنقیب عملیة میتاداتا ترمیز إلى یهدف CIDOC CRM لـ امتداد هو CRMarchaeo             
هذا من الهدف اآلثار. لعلم األوروبیة البحثیة التحتیة البنیة ARIADNE إطار في تطویره               ویجري
المواقع بین مقارنات وإجراء التفسیر إمكانیة لرفع التنقیبات لتوثیق وسائل توفیر هو              النموذج

 وتبریر استمرار التنقیبات (البحث عن أسئلة بحثیة جدیدة) وتسهیل الدراسات اإلحصائیة.

9http://www.cidoc-crm.org/official_release_cidoc.html انظر إلى  
10http://www.cidoc-crm.org/frbr_inro.html  
11http://www.ics.forth.gr/isl/index_main.php?l=e&c=663  
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 ٢ - خلفیة
على 1998 عام حتى (ICOM للمتاحف الدولي المجلس في التوثیق (جناح CIDOC منظمة               حافظت

1213

البیانات قواعد نظم تصمیم في یستخدم نمذجة نظام وهو E-R (نموذج التقلیدي الكیان عالقة                نموذج
نموذج أّن غیر . سمیثسونیان معهد عمل من كبیر حد إلى المستمد الثقافي التراث مجال في                 االرتباطیة)

14

توّسع النموذج أن الداللیة والقدرات المرونة إلى افتقاره عنى فقد الرئیسیة. العیوب بعض أظهر E-R               
ونتیجة للغایة. معقًدا أصبح لذلك ِتبعًا ولكنه المعلومات في الجدیدة والتنّوعات المتطلّبات لیعكس               باستمرار
قابل غیر النموذج وأصبح صحیح بشكل إضافیة ممارسة مجاالت تمثیل للغایة الصعب من أصبح                لذلك
إلى هذا أّدى للكائنات. ه ُموجَّ أسلوب واعتماد E-R نموذج عن االبتعاد CIDOC لجنة قّررت                للتطبیق.

 مبادرة في عام 1996 إلنشاء CIDOC CRM (نموذج مرجع مفاهیمي).

للتوّسع أسهل بشكل قابلة أكثر) معنى (ذات داللیًا ثراء أكثر تمثیلیة صیغة للكائنات ه الُموجَّ النموذج                 یدعم
عن زائدة تمثیالت بإزالة النموذج هذا سمح لقد االستخدام. حاالت من أوسع نطاقًا وتدعم مستدام نحو                  على
التعمیمات من مجموعة تمثیل على القدرة وقّدم ، E-R نموذج في الوقت مرور مع تراكمت                 الحاجة
إلدارة نظام أي في تطبیقه الممكن من فإنه للكائنات، ه ُموجَّ نفسه النموذج أن من الرغم على                  والتخصصات.
CRM لنموذج یمكن البیانات. قاعدة نظام یستخدمه الذي األساسي النموذج عن النظر بغّض البیانات                قواعد
التحویل یؤّدي ، بالمقابل الداللیة. خصائصه وتحسین E-R نموذج أي من التركیبات واستیراد دعم                الجدید
إضافیة برمجیات إلى تحتاج وقد حاسمة ومعاِن معلومات فقدان إلى E-R نموذج إلى CRM نموذج                 من
ومشاركتها. المعلومات بتبادل السماح هو CRM لمبادرة األساسي الهدف كان . المفقودة الدالالت              لمحاكاة

15

مجموعة (SIG) قبل من علیه ومصادق (ISO 21127: 2006) دولي معیار هو CIDOC CRM              
16

منتظم بشكل CRM لـ الخاصة االهتمامات مجموعة أو (SIG) الـ اآلن تجتمع .CRM ل الخاصة                 المصالح
دولیة لجنة إنها النموذج. في الجدیدة الممارسة وتضمین المشكالت وحل المعاییر على              للمصادقة

 ودیمقراطیة مفتوحة القتراحات جدیدة من مجتمع المستخدمین.

CIDOC-CRM ٣-  منطق، أهمیة و صلة الـ  

 ٣-١ - استراتیجیة تطبیقیة
غیر البیانات مصادر دمج الممكن من كان إذا البیانات. لمواءمة عمل إطار CIDOC CRM                ینشئ
للمعرفة، متماسك تمثیل إطار باستخدام الثقافي التراث منظمات من مختلفة أنواع عن الصادرة               المتجانسة
باستخدام رسمي بشكل البیانات معالجة على (القدرة الواسع النطاق ذو اآللي االستدالل تطبیق یمكن                عندها
هذا تحقیق یتّم كبیرة. أهمیة ذي بحوث مورد بذلك مولدًا جدیدة)، معلومات تولید أجل من منطقیة                  قواعد
تحلیل سیاق في وعادة خصیًصا تنظیمها تم منفصلة، صغیرة بیانات مجموعات مع فقط االستدالل من                 النوع

 األدبیات (على سبیل المثال: تحلیل المفردات واألسلوب والشخصیات والتألیف وما إلى ذلك).

12ICOM، لجنة التوثیق الدولیة  في الـ  
http://icom.museum/the-committees/internationalcommittees/international-committee/international-commit

/tee-for-documentation 
13 http://icom.museum/  
14 http://www.si.edu / 

  یمكن العثور على تعریف رسمي للتوافق مع CRM على الصفحة ii من الوثیقة المصدر15
16 http://www.cidoc-crm.org/who_we_are.html  
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مؤسسیة كتالوجات أو مخزونات من الثقافي التراث بیانات بتحویل CIDOC CRM یقوم ، فّعال نحو                 على
تتّم عندما أكبر وأهمیة أكبر بدرجة تترابط البیانات ألن عالیة، قیمة ذو اجتماعي مصدر إلى                 داخلیة
نموذج إلى المصدر نموذج (ترجمة البیانات تحدید عملیة ألن وأیضًا مكثفة، معلومات لتولید               مواءمتها
خالل من فهمها. أجل من البیانات في الواردة لألشیاء والسیاق المعنى من كّل تعید CRM إلى                  مستهدف)

 المساهمة في هذا المورد تصبح مؤسسات المعلومات أعضاء هامة في مجتمع بحث رقمي ثوري.

وكذلك البحثیة، ملفاتها زیادة للمؤسسات یمكن األخرى، الثقافي التراث أنشطة في أساسي البحث أن                وبما
فكري بمستوى والجدید الحالي الجمهور إلشراك لالهتمام إثارة أكثر طرق وإنتاج التعلیمیة الخدمات               تحویل
مؤسسات من العدید حالیّا تتبعها التي تلك عن مختلفة استراتیجیة هذه إلیه. الوصول یمكن ولكن                 أعلى
یحافظان إیجابیة أكثر ونهجًا استجابة توفر ولكنها الموارد، توفیر قضایا مع تتصارع التي الثقافي                التراث

  على الدور التعلیمي و "الذاكرة" لمؤسسات التراث الثقافي في المجتمع.

 ٤ -  فرص جدیدة
أمین ، كلوف واین ج. یقتبس ، الرقمي" العصر في والمحفوظات والمكتبات "المتاحف الرقمیة مقالته                 في

:  معهد سمیثسونیان من كتاب لروبرت جانس
17

أخالقیة ألسباب كبیر حد إلى تحاشت اجتماعیة، كمؤسسات ، المتاحف غالبیة بأن "سأجادل               
حبیسین یبقوا بأن ألنفسهم سمحوا فقد ذلك، من وبدالً فیه. تعمل الذي بالعالم أوسع التزاماً                 وعملیة،

  بشكل متزاید للضرورات االقتصادیة للسوق ولجداول أعمالهم و ألجنداتهم الداخلیة".

المتحف ممارسة االبتكار"و" تصمیم" مع ذلك یساوي فإنه الثبات، و الصلة عن جانس یتحدث                عندما
وجانس كلوف من كل اهتمامات تعكس الصعبة. األوقات في الجوهریة القیم على الحفاظ أجل                التقّدمیة"من
المجتمع في لمؤسساتهم المحتملة األهمیة یدركون الذین الثقافي التراث في المتخصصین من كبیرة               أعدادًا

 ولكنهم رأوا هذه اإلمكانیة تتآكل تدریجًیا كضحیة لردوٍد غیر متوازنٍة وقصیرة النظرفیما یخّص التمویل.

بمعناها توصیلها یتم عندما وصلتها البیانات قیمة تزداد الثبات. و الصلة حول یدور CIDOC CRM                 إن
نظر وجهات لتمكین المختلفة المؤسسات معرفة بین الجمع یتم عندما الصلة هذه تتضّخم وسیاقها.                الكامل
بناء یتّم عندما تعزیزها یتّم علیها. الحفاظ لیتّم مختلفة) تعلیمیة واهتمامات والموقع التاریخ شّكلها )                 مختلفة
CIDOC یهدف ال للجمیع، المستخدمة األخرى النماذج عكس على مستدامة. تحتیة بنى على المبادرات                هذه
CIDOC CRM یوّفر المعنى. تحرف قد مصطنعة ثابتة نماذج في الثقافیة المعلومات تكثیف إلى CRM               
قاموا الذین الخبراء مع التعاون یتضمن توظیفها ألن بمصدرها مقارنة البیانات من ثراء أكثر نسخة                 داللیًا
عن النظر بغّض المختلفة البیانات مصادر بین الداللي التبادلي للتشغیل أساًسا یوّفر كما البیانات.                بإنتاج
والمكتبات األرشیفات بین قویة مواءمة لتحقیق منصة وُینتج تطبیقها. تم التي والتصنیفات              الموضوع
والعلماء المؤسسات منها تستفید التي المتخصصة) البحوث بیانات مجموعات من (وغیرها             والمتاحف

  والمجتمع بشكل عام.

 ٥ - ما هو الـ CIDOC CRM، و ما هو خالفه
 

  رئیس تحریر، إدارة متحف وبروفسور مساعد في التنسیق، قسم اآلثار، جامعة كالجاري، كندا17
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التوصیف- علم یمثل المعرفة. تمثیل أشكال من شكل وهو - توصیف علم هو CIDOC CRM               
المجال توصیف وظیفة تتمثل الثقافي. التراث مجال الحالة هذه وفي المجال، داخل الفئویة               المعرفة
وجود من الرغم على التعاون خالله من یمكننا إطار وتوفیر المجال داخل التباین في التوسط                 في
من بدًال الخبراء تباحث في المستخدمة للثوابت نماذج وضع خالل من - مختلفة بیانات                مجموعات
للقناعات بیاًنا ولیس ، لغة فهو الثوابت، عبر عنها التعبیر ویتم الخبراء ینتجها التي                االفتراضات

 العلمیة الحالیة.
وصف- إطار بیانات قواعد باستخدام عادًة استخدامه یتم تقني. تنفیذ إطار أي عن مستقل                وهو

أیضًا استخدامها یمكن ولكن ، أدناه) (انظر المرتبطة للبیانات مشتركة لغة وهي ، (RDF)                الموارد
تصمیم یستند أن ینبغي ال القیود. من مختلفة مجموعة المختلفة التقنیات تنتج أخرى. میتا نماذج                 مع
عمومیة. أكثر شكل في المعرفة یمثل أن یجب علیها. یعتمد أو معینة تقانة إلى المعرفة تمثیل                  نظام
الوقت في المعلومات نظم تدعمها أن یمكن التي اإلیجابیة البیانات نوع هو الوحید المنطقي                وقیده

 الراهن.
علیها- متفق مجموعة باستخدام تعمل التي األخرى المعاییر بخالف قیم. أو حقول أي یفرض ال                 إنه

على القائمة المعاییر من الكثیر وجود في السبب أما التنوع. CRM یدعم القیم، أو / و الحقول                   من
یوّفر مختلفة. متطلبات الحال بطبیعة لها سیكون المختلفة الثقافیة المجموعات أن هو القیمة /                الحقل
ویوفر بینها. والعالقات األحداث) ذلك في (بما عمومیة األكثر الكیانات یصف داللیًا إطارًا CRM              

  الولوج المتجانس، ولكنه ال یجانس البیانات فیما یتعلق بنوع المحتویات الممثلة.
فإن- ألسفل)، أعلى (من لجنة قبل من تعریفه یتم أن من وبدًال التجریب. على قائم توصیف علم                   هو

األعلى). إلى األسفل (من المحلیة والمعرفة الحقیقیة للممارسة التجریبي التحلیل إلى یستند CRM             
زمنیة فترة خالل نفسها طورت التي للممارسات الحالیة النماذج لفهم كنتیجة CRM الـ               یتطّور
یأتي أن المحتمل غیر من الدولیة. البحوث من عامًا عشرین من یقرب ما یمّثل أنه أي                  طویلة؛

 تمرین مشابه بنتیجة مختلفة تمامًا. إنه مؤسس علمیًا وال یتأثر بقوة رأي مجموعة معینة أو خبیر.
التخصص- / التعمیم من أمثًال نطاًقا یوفر مسطحة) خطیة بنیة (ولیس الهرمي التسلسل متعدد                وهو

اإلطار من كل تصبح السیاق هذا مثل في الفردیة. المؤسسیة المصطلحات وصف فكرة على                بناًء
 والدالالت مهمة.

"دمج"- على القدرة یدعم فهو المؤسسات، بین المصطلحات في باالختالفات یهتم ال              إنه
(المصطلحات المفردات هذه مقارنة خالله من یمكن داللي عمل إطار ویوفر المحلیة              المصطلحات

 المفاهیمیة) وربطها.
المعلومات- باستخدام والفترات واألحداث واألشیاء واألماكن األشخاص أمثلة لمطابقة إطارًا            ویوفر

  والسیاق حول هذه الكیانات. إنه ال یحتاج إلى االعتماد على تقنیات بدائیة لمطابقة السلسلة.
مفهوم- إلى التوصیف علم ویستند الحاسوب. إلى المستند الغني االستدالل دعم على القدرة               لدیه

CRM یوفر المنطق. قواعد مع تتوافق والتي بعنایة المصممة العالقات مع للكائن هة الموجَّ               الطبقات
(منسجمة المعلومات من أجزاء تجمیع خالل من جدیدة معلومات الستخالص للحاسوب             فرصة

 داللیًا) من مصادر مختلفة وتهیئة الظروف التي یمكن فیها إنجاز المقترحات المنطقیة.
العالقات- تعمیمات هو CRM الـ یدعمه أن یمكن الذي الحاسوب على القائم االستدالل أنواع أهم                 إن

مع تشترك التي األجزاء بین التشابه أوجه مثل كبیر، بحد المباشرة غیر العالقات من                واإلسقاطات
أن بها ُیقصد ال االشتقاق. وعملیات االجتماعات عبر نقله یتم وما أجزائه، من الكل یرثه وما                  الكل،
أسئلة على باإلجابة الصلة ذات الحقائق عن الشامل للكشف ولكن الباحثین استنتاجات محل               تحل
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بغض العامة لألسئلة متاحة للغایة المتخصصة المعرفة تظل أن هذا یضمن ذلك، جانب إلى                البحث.
  النظر عن خصوصیة التمثیل.

:CIDOC CRM ٦ -  تحریر مفاهیم الـ 
 المفهوم 1- أنواع الكیانات و العالقات

من توصیلها یمكن التي الحقیقي) العالم من (أشیاء الكیانات من متنوعة مجموعة من CIDOC CRM                 یتكون
االستدالل لدعم العالقات هذه تصمیم تم وقد الخصائص). باسم أیضا (المعروف العالقات استخدام               خالل
الصحیحة. الكیانات أنواع ومع صحیح بشكل العالقات استخدام على تعتمد القدرة هذه ولكن               المحوسب،
یتم "التي CRM عالقة استخدام یمكن ال ، المثال سبیل على جدًا. مهم األولیة الخرائط رسم عملیة فهم                    لذلك
تفسیر یسوء أن یمكن إذ المجموعة). أو (الشخص "فاعل" الكیان ونوع "نشاط" الكیان نوع بین إال                  تنفیذها"
كاملة تعریفات تقدیم تم لذا ، الكیانات وأنواع العالقات في المستخدمة القصیرة التسمیة) (بطاقات                الوسوم

. CIDOC CRM  ودقیقة في مرجع  
18

 المفهوم CRM -2 مضمن سلفًا في البیانات الثقافیة

التراث بیانات نماذج من كبیرة أعداد من كتعمیمات CIDOC CRM الكیان وعالقات أنواع تجرید تم                 لقد
، العمل وورش االجتماعات خالل من الثقافي التراث خبراء من كبیر عدد إلى التحدث طریق وعن                  الثقافي
وصفها التي الكیانات وأنواع عالقات إن المعرفة. وتبادل مختلفة مؤسسات زیارة خالل من مباشرة                وكذلك
تنطبق ال المحلیین. الخبراء معرفة وفي الداخلیة المعلومات / التجمیع نظم في بالفعل مضمنة CRM               
أنواع وتعیین تحدید المؤسسة من CRM استخدام یتطلب معینة. بیانات مجموعة أو مؤسسة على                جمیعها
جدیدة أدوات تصمیم یتم تدریجیًا ولكن یدویًا بذلك القیام یمكن بیاناتها. على تنطبق التي والعالقات                 الكیانات

  للمساعدة في هذه العملیة ومشاركة الممارسات.

 المفهوم 3- األشیاء الثابتة واألشیاء المؤقتة

 خذ بعین االعتبار هذا التمثیل في قمة تسلسل CRM الهرمي:

18 http://www.cidoc-crm.org/official_release_cidoc.html 

7 



 

تنجو أن بطبیعتها یمكنها ثابتة هویة لها أشیاء هناك .CIDOC CRM من (منفصلین) رئیسیین فرعین                 هناك
بدًال الحدوث طبیعة لها مؤقتة ظواهر) (أو مفاهیم وهناك ومفاهیم)، أفكار أو مادیة (أشیاء أكثر أو حدث                   من
الكیانات أنواع تحدد تاریخیة). فترة أو اإلنشاء مثل نشاط، أو (حدث الزمني اإلطار محدودة الوجود،                 من
تكتمل أو تنجو أو تنشأ قد واألنشطة. األحداث على الشهود أو المستلمین أو المبادرین أي المثیالت،                  الدائمة

  باألحداث. هذا هو جوهر نموذج الـ CIDOC CRM القائم على الحدث.

زمنیًا مفهومًا الموت ُیعد الوفاة. تاریخ عن النظر بغض زمنیًا صالحة الشخص هویة ، المثال سبیل                  على
بفترات محدودة ألشیاء أمثلة أیضًا هي والتي المادیة، الشخص حیاة خالل تقع التي األحداث مثل                 تمامًا
غرق الحیاة. قید على بقیت هویته ولكن جسدیًا ملموس بشكل موجودًا فینشي دا لیوناردو یعد لم                  زمنیة.
تیتانیك هویة أن إال األطلسي المحیط قاع إلى غرقت السفینة أن من الرغم فعلى زمنیًا، حدثًا كان                   التایتانیك

  ال زالت حیة.

هو األول لیو البابا أن بما م. 452 عام أتیال قابل قد األول لیو البابا أن تقول مصادر لدینا المثال، سبیل                       على
هي وجوده بدایة فإن ،452 عام بشخص التقى وألنه الوالدة. هو وجوده وبدایة ثابت، عنصر فهو                  شخص،
أن ولما صحیحًا. المصدر كان إذا أتیال، میالد وكذلك م، 452 عام قبل حدثت قد تكون أن ویجب                    والدته
كان إذا حتى حیاتهم. في واحدة مرة األقل على المكان نفس في كانوا أنهما بد فال بأتیال، التقى لیو                     البابا
أنه اعتبار على م. 453 عام توفي قد أتیال بأن تدعي أخرى مصادر فلدینا التأریخ، بشأن خاطئًا                   المصدر
على و میالدي. 453 عام بعد تم قد االجتماع یكون أن یمكن ال أي تفاوض، قد یكون أن یمكن فال میتًا                       كان
قدمها بمعلومات متأثرًا من كان أتیال تراجع بأن یفید الذي فالتأویل بأتیال، التقى قد األول لیو البابا أن                    اعتبار
یكونوا أن یجب لذلك لقائهما. بعد مستمر هیكل مع توجد المتبادلة والمعلومات أتیال و البابا محتمًال. له                   البابا
عوضًا النتیجة خالل من علیها نتعرف عملیات فهي "تحدث"، والوفاة الوالدة االجتماعات، ثابتة.               عناصر

  عن البنیة، لذلك یجب أن تكون مؤقتة.

 المفهوم 4- الـ CRM ضمن التسلسل الهرمي للكائنات (في الواقع إنه متعدد التسلسل الهرمي)

من مختلفة مستویات توفر التي المعاني من هرمي تسلسل ضمن والعالقات الكیانات أنواع من كل                 تتواجد
دقیقین نكون أن دائًما یمكننا ال ألنه مهم أمر وهذا بها). تنظر التي الطریقة حسب التخصص (أو                   التعمیم
تتوقف نقطة هناك حال، أیة على . ذلك علینا فینبغي ذلك، نستطیع عندما ولكن وصفه، نرید ما كل                    بشأن
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الرسم یوضح المؤسسات. تعارض قد وحیث البیانات، لتوفیق مفیدة تصبح أن عن التخصصات               عندها
بشكل تخصًصا أكثر فرعیة أنواع على الكیانات أنواع تشتمل الهرمي. التسلسل هذا عمل كیفیة أدناه                 البیاني
"CRM"الـ شیئ یشیر "شیئ ". مثل عامًا كیانًا خذ الفرعیة. والفئات الفئات الكمبیوتر علماء یسمیها                متزاید.
لشيء صفة فكریة، أو مادیة الطبیعة، أو اإلنسان صنع من تكون أن ویمكن الثابت، الشكل ذات األشیاء                   إلى

  ما أو كائن ممیز. إذا كنا نعرف القلیل عن  الشيء ، فبإمكاننا أن نستخدم هذا التعریف الواسع.

 

الفرعیة) (الفئات الفرعیة الكیانات وكل "الشيء " الكیان نوع عن نتحدث فإننا شيء ، عن نتحدث                عندما
یعكس الذي الهرمي التسلسل في المستوى اختیار البیانات تعیین یتطلب الهرمي. التسلسل في               تحته
نطاق على العملیة تبدأ أن فیمكن یقین عدم هناك كان إذا الوصف. قید الشيء حول المتاحة                  المعلومات
الجسم مثل ، أخرى تخصصات هناك أن الحظ دقة. أكثر تصبح المعلومات، من المزید توفر ومع                  واسع،

  البیولوجي Biological Object أو حامل المعلومات Information Carrier  على سبیل المثال.

"مجموعة خالل من (ووصفها وخصائصها الكیانات أنواع فهم - هیكلها فهم هو CRM الـ لفهم                 المفتاح
فهم على وتطبیقها الكیانات، أنواع على العالقات تلك تطبیق وكیفیة العالقات وإطار              المالحظات")،

  المنظمة لبیاناتها الخاصة. هذه لیست عملیة تكنولوجیة.

 المفهوم 5- استخدم أقل ما ترید - قم بالتوسع إذا احتجت ذلك

تطبیق بإمكانك بذلك. تقم ال - CRM الـ كامل تطبیق علیهم أن یعتقدون الناس أن هو المتكرر الفهم                    سوء
غیر خاصیة أن أبدًا CRM ترمیز استخدام یعني ال جید. أمر وهذا والعالقات الكیانات من قلیل                  عدد
غیر أو للتطبیق قابلة غیر إما هي المستخدمة غیر الخاصیة تصفه. الذي الشيء على تنطبق ال                  مستخدمة
كان إذا هو، السؤال فقط. واحدة عالقة من CRM مع متوافق وصف یتكون قد یؤثر. ال الذي األمر                    معروفة،
العلماء أن نفترض أن علینا المعلومات، إدماج مستوى على مكتمًال. كان إذا ولیس صحیحًا، بیانًا                 هذا
أن البیانات، إدماج معیار من ولیس البحث، منهجیة مهمة من إنه صلة. ذو یعتبرونه أو یعرفونه ما                   یقدمون
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لدیها الفردیة المجموعات جوهري. اكتمال الثقافیة-التاریخیة للمعلومات لیس عام، بشكل الحقول.             ُتطلب
  متطلبات مختلفة تماًما لالكتمال وفًقا لتوافر األدلة الفردي.

إلى الحجم كبیر أو متوسط لمتحف بأكمله E-R نموذج بتعیین قمت إذا أنه إلى حال كل على اإلشارة                    تجدر
- بالمصدر) مقارنة أصغر نموذًجا (ویكون الكیانات من أقل عدد له سیكون الناتج CRM تنفیذ فإن ، CRM                  
CIDOC CRM وألن ، ذلك من العكس على المعلومات. من المزید وسینقل داللیًا ثراًء أكثر سیكون                  ولكن
CRM نطاق توسیع یمكنك ، لمؤسساتك تخصص بتقدیم ترغب كنت إذا القطعة، حسب موجه نموذج                 هو

  عن طریق إنشاء كیانات فرعیة جدیدة وخصائص فرعیة.

 المفهوم 6-أنماط المعرفة المعیاریة المتوافقة

التي المعرفة مستویات في أیضًا تختلف ولكنها المؤسسي، توثیقها حیث من فقط الثقافیة البیانات تتنوع                 لیس
مستویات تعكس والتي االستخدام، لتسهیل المعیاریة، األنماط تعریف CIDOC CRM نظام یتیح              تمثلها.
فإن أخرى، بعبارة بینها. فیما التوفیق لضمان اإلطار نفس تستخدم نفسها األنماط وهذه المعرفة، من                 مختلفة
أنماط تكون أن أیًضا یضمن ،CRM الـ بواسطة البیانات بتوفیق یسمح الذي والسیاقي الداللي اإلطار                 نفس

 تحدید مختلفة تمثل نفس أنواع المعرفة متوافقة أیضًا.

ذلك) إلى وما وقروض، وتبرعات، ، (مشتریات تاریخي اقتناء نشاط المتحف یسجل المثال، سبیل                على
كیفیة حول معلومات بتقدیم المجموعة نظام یفشل األحیان بعض في ذلك، ومع اآلن. یرعاها التي                 للقطع

 ارتباط عملیات االقتناء

مجرد إنما و - البیانات قاعدة في المكاسب هذه عن موثقة سلسلة توجد ال البعض. ببعضها هذه المختلفة                    
فردي اقتناء حدث لدیها یكون أن اقتناء عملیة لكل تسمح CRM أنماط توجد الحالة، هذه في معزولة.                   حقائق

  خاص بها، مما یعكس مستوى المعرفة المتاحة.

اقتناء حدث مع نمط استخدام ویمكنها االقتناء عملیات سلسلة حول المعلومات جمیع أخرى منظمة تمتلك                 قد
داللیًا النموذجین كال یعكس بموجبها. االقتناء عملیات سلسلة لتعكس مناسبة CRM عالقة واستخدام               واحد
معیاري نمط في ولكن والعالقات الكیانات نفس المختلفة المعرفة أنماط تستخدم صحیح. بشكل               المعرفة
على قادر الواحد البحث طلب فإن ذلك، ومع متعدد). اقتناء حدث ونمط واحد اقتناء حدث (نمط قلیًال                   مختلف
تم الذي CRM معرفة نمط عن النظر بغض البیانات مجموعتي كلتا عبر االقتناء معلومات                إرجاع
االحتفاظ ولكن المعرفة من مختلفة لمستویات المختلفة المعیاریة األنماط هذه تحدید على القدرة               استخدامه.
ولكنه الثابتة، الحقلیة النماذج على معتادًا كنت إذا فهمه یصعب أمر هو جمیعًا خاللها االستعالم على                  بالقدرة
وكذلك المعیار) (األنماط التحدبد استقرار من كل یدعم ألنه CIDOC CRM فعالیة إلى یضیف                ببساطة
الحتمیة في نقص أنها على القدرة هذه تفسیر إساءة یتم ما غالبًا المختلفة. المعرفة لمستویات                 المرونة

 والمعیاریة وكعقبة أمام تكامل المعلومات. إنه عكس ذلك تمامَا.

CRM ٧ - المستوى األعلى من الـ  
: CIDOC CRM  هذا هو المستوى األعلى من 
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 إذا فهمت ذلك فأنت تفهم الـ CRM ألن كل شيء آخر هو تخصص لهذا المستوى األعلى.

الكیانات- توجد الحدث على القائم النموذج هذا جوهر في الحدث. على CIDOC CRM               یعتمد
 الزمنیة  (E2) - األشیاء التي حدثت في الماضي.

الكائنات- ربط یمكن ال .(E52) زمنیة فترات ولها بالوقت ربطها یمكن الزمنیة الكیانات                فقط
مباشر بشكل (E53) واألماكن (E39) والفاعلین /األشخاص ( (E18) والمادیة (E28)            (المفاهیمیة

.(E2)  بالزمن، لذلك یجب ربطهم بحدث -  كیان زمني 
محدًدا- موقًعا یكون أن یمكن ولكن األرض، على جغرافیًا موقعًا (E53) مكان یكون أن                یمكن

 كموقع لسفینة أو داخل الحلقة. هذه هي األماكن التي یتم تحدیدها هندسیًا.
أو- فردًا الفاعل یكون أن ویمكن قانونیة مسؤولیة ذات كیانات هي (E39) الممثلون               الفاعلون /

- األشیاء مع الفاعلون یتفاعل ذلك. إلى وما شركة، أو للفنانین مدرسة المثال، سبیل على                 مجموعة،
.(E28)   و األشیاء المفاهیمیة (E18)  األشیاء المادیة 

یرتبط- ال وبالتالي لدینا الوثائق مجال بمعنى العمل عن توقفها عند (E18) المادیة األشیاء تدمیر                 یتم
آخر شيء إلى (خلقه) وتحویله مادیًا شيء أي تدمیر یمكن المادي. باالختفاء بالضرورة               التدمیر

 یحفظ أجزاء منه. یصبح هذا الشيء الجدید جزءًا من مجال اهتمامنا.
عبارة- الناقل یكون أن یمكن ناقالتها. جمیع تدمیر یتم لم ما (E28) المفاهیمیة األشیاء تدمیر یمكن                  ال

فإن لذا البشري. العقل أیضًا یكون قد ولكنه ذلك، إلى وما لوحة، أو كمبیوتر، قرص أو كتاب،                   عن
 تدمیر كائن مفاهیمي یتطلب تدمیر جمیع ناقالته، بما في ذلك األشخاص.

ورقم- القطعة عنوان .(E41) بـ  التسمیة یعرف ما أو األشیاء، على األسماء تطبیق جًدا الشائع                 من
األشیاء تمتلك أن یمكن شيء. أي بتسمیة CRM لنا یسمح التسمیة. أشكال من شكالن هما                 الجرد
یمكن أنه یعني وهذا ما. لحدث كنتیجة الوقت بمرور األسماء هذه تتغیر أن ویمكن متعددة                 أسماء

  دراسة استخدام وتطبیق األسماء على مدى فترات زمنیة. الشيء واسمه هما كیانات منفصلة.

19(Paveprime Ltd) الرسم البیاني نت فیدیو تدریب لـ ستیف ستید   
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مرة- .(E55) أنواع تسمى CRM تصنیفات في مختلفة. تصنیف أنظمة لدیها المختلفة              المنظمات
) مفاهیمي كائن أیضًا هو النوع ألن و نشائه. الذي بالقدر األنواع من عدد أي تطبیق یمكن                  أخرى،
تعریف وإعادة التعریف وتاریخ الوقت بمرور األشیاء تصنیف مناقشة أیضًا یمكننا ، (E28             

 األنواع.

.CIDOC CRM  هذا هو بشكل أساسي الـ 

 ٨ - لماذا یستخدم CIDOC CRM غالًبا مع البیانات المرتبطة؟
20 ُیعد الـ  (RDF) أو إطار وصف الموارد الخاص بـW3C  المعیار للبیانات المرتبطة، ویوفر مالءمًة

 طبیعیة للرسوم البیانیة التي یصفها CRM . عندما یكون هناك كیانان مرتبطا، هناك اتجاه لتلك العالقة و
 خاصیة تستخدم لوصفها. على سبیل المثال، القطعة تكون "معرفة من قبل" معَرف ولیس العكس. یحدد

 RDF كل عالقة ویقوم في النهایة بتجسید نموذج قائم على CRM كامل كثالثي (عبارات تتكون من
RDF موضوع، مسند وقطعة). یوجد عدد من التمثیالت المعیاریة (صیغ الملفات) التي یتم استخدامها لنقل 
CIDOC توفر البیانات المرتبطة العرف التقني لبیانات . CRM عبر شبكة تسهل تبادل النماذج القائمة على 

  CRM لیتم عرضها بشكل مالئم كصفحات ویب.

21یأتي RDF مع نوع من نظام إدارة قواعد البیانات الذي یدعم هذه العبارات كما یقوم بتوفیر وسائل قیاسیة 

 (SPARQL) أیضًا لالستعالم عن بیانات CRM. الـ RDF  هو األساس لمجموعة من التقنیات المعیاریة
 األخرى التي تدعمها العدید من قواعد البیانات هذه التي تسهل قدرات االستدالل (القدرة على استنتاج معرفة

.CRM إضافیة من خالل تأكید قواعد منطقیة مختلفة) المتأصلة في نماذج  

 ٩ - CIDOC CRM وصیغة وصف المورد – التنفیذ

 ٩-١ - الكائنات و العالقات
 یعرف CIDOC CRM أنواع الكیانات ویعطیها وسوم قصیرة باستخدام بادئة "E" . فمثًال:

E22_Man-made_Object 

 عالمات الكیانات تضخم الحرف األول من كل كلمة. تستخدم العالقات (أو الخصائص) البادئة "P" ، مرة
 أخرى مع وسم (بطاقة) ، على سبیل المثال:

P1_is_identified_by 

 بطاقات الملكیة تكون بحروف صغیرة. البطاقات هي عبارة عن عناصر نائبة مالئمة ولكن التسمیة ال (وال
 یمكنها) نقل المعنى الكامل. وقد تتم ترجمتها إلى لغات أخرى. لذا فإن هویة المفهوم تكمن في التسمیة

 (البطاقة) القصیرة. ولفهم ما یعنیه أي كیان أو عالقة (ملكیة) فعلَیًا، یجب علیك الرجوع إلى "مجموعة
22 المالحظات" الواردة في الدلیل المرجعي الخاص بـ CIDOC CRM وفهم السیاق الذي یمكن استخدامه

20 World Wide Web Consortium - http://www.w3.org/ 
21 SPARQL – SPARQL Protocol and RDF Query Language - http://en.wikipedia.org/wiki/SPARQL 
22 http://cidoc-crm.org/official_release_cidoc.html 
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 فیه. إلى جانب مجموعة المالحظات، یوفر "المجال والمدى" (قواعد لمعرفة أي العالقات یمكن استخدامها
  مع كیانات محددة) للعالقات، المعلومات التي تحتاجها لتعیین بیاناتك.

 مجموعة المالحظات لـ E22_Man-made_Object مباشرة و تقول:

 "تضم هذه الفئة كائنات مادیة تم إنشائها عن قصد من خالل النشاط البشري".

 مجموعة المالحظات لـ P1_is_identified_by تقول:

 "توضح هذه الخاصیة تسمیة أو تحدید أي عنصر في العالم الحقیقي من خالل اسم أو أي معّرف آخر... "

 P1  صالح ألي نوع كیان، بدءًا من E1_CRM_Entity  على قمة التسلسل الهرمي نزوًال على طول
 التسلسل الهرمي (ألن أي كیان یمكن أن یمتلك معّرف). ومع ذلك ، یجب أن یكون الهدف

E35_Title ، E42_Identifier ، على سبیل المثال ، E41 أو الكیانات الفرعیة لـ) E41_Appellation 
 E44_Place Appellation ، E49_Time Appellation  وما إلى ذلك). التسمیة هي كیان أكثر

 عمومیة و "العنوان" أو "تسمیة مكان" هي أكثر تخصصًا، مما یعكس ممارسات العالم الحقیقي.

RDF ٩-٢ - مثال على استخدام الكیانات ذات الخصائص مع 
 یتكون بیان CRM من الكیانات المرتبطة باستخدام الخصائص. فمثًال:

 الكیان العالقة/ الخاصیة الكیان
E24_Identifier P1_is_identified_by E22_Man-Made_Object 

 كما ُذكر أعاله، ستكون التطبیقات الفعلیة لـ CRM مختلفة وفقًا لنموذج المیتاداتا المستخدم. یمكن تنفیذ
 CRM في العدید من صیغ قواعد البیانات المختلفة. عادة ، یتم تنفیذه في RDF (صیغة وصف المورد) لغة
 البیانات المرتبطة. في RDF ، یتم إعطاء معلومات الموارد URI ممیز (معرف مورد منتظم) بما في ذلك
 خصائص وكیانات CRM . سیتم تمثیل كائن بواسطة URI ویأخذ بیان حوله تأخذ شكل ما یسمیه الخبراء
الفنیون بیانًا ثالثیًا. یمكن تحدید كائن ذو URI كنوع محدد من كیانات CRM باستخدام بیان RDF وهو "

.rdf: type".  http://collection.amuseum.org/id/object/1234  

 المسند (الخاصیة/ القطعة (الكیان)
 العالقة)

 الموضوع (الكیان)

E22_Man-Made_Ob
ject 

rdf:type http://collection.amuseum.org/id/object/1
234  

  

.CRM بمجرد أن یتم إنشاء نوع المصدر، یمكن تطبیق عالقات 

 الموضوع (الكیان) المسند (الخاصیة/ العالقة) القطعة (الكیان)
http://collection.amuseu

m.org/id/object/1234/acc
ession number 

P1_is_identified_by http://collection.amuseum.org
/id/object/ 1234 

 

 

. CRM یجب أیًضا تعریف العالقات الهدف باعتبارها نوع كیان 
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http://collection.amuseum.org/id/object/1234
http://collection.amuseum.org/id/object/1234
http://collection.amuseum.org/id/object/1234


 الموضوع (الكیان) المسند (الخاصیة/ العالقة) القطعة (الكیان)
E42_Identifier rdf:type http://collection.amuseum.org

/id/object/1234/accessionnum
ber 

 

.BM  لكائن CRM فیما یلي  تمثیل  بیاني باستخدام عرض  

E22_Man-made_obje
ct 

 شيء من صنع اإلنسان

 E42_Identifier 
 المعّرف

  تمثال الحریة

P1_is_identified_by 

Accession number 
 الرقم المعّرف

 
RDF و هذا عرض الـ 

 

rdf: العالقة .URI  یحتوي على نوع "كائن صنع اإلنسان" ، ممثَال أیضَا بـ ، URI كائن،  تمثال الحریة  ، یمثله 
type هي أیًضا URI تم اختصارها عن طریق استبدال بادئة للجزء الرئیسي والمتوافق من العنوان. "

  rdf:type"  في الواقع:

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 

تستخدم البادئات من خالل استبدال http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#  بـ “
        “rdf .”rdf:type:” منشئًا

URI ٩-٣ - مخطط  
 یتم تعیین المصادر (مثل كائن أو معَرف) في URI موفرًة بنیة منطقیة عند تنفیذ RDF . یتم إنشاء مخطط

 URI لیعكس المصادر المعنیة. وهنا بعض األمثلة:

http://collection.[domain]/id/object/[idenitifier], 
http://collection.[domain]/id/object/[idenitifier]/title, 
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http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
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http://collection.[domain]/id/object/[idenitifier]/production, 
http://collection.[domain]/id/object/[idenitifier]/acquisition, 
http://collection.[domain]/id/object/[idenitifier]/material, 
http://collection.[domain]/id/thesauri/, و غیرها. 

."britishmuseum.org" المجال مثًال یمكن أن یكون 
  

 لذلك ، عند تحدید اقتناء قطعة:

 المسند (الخاصیة/ القطعة (الكیان)
 العالقة)

 الموضوع (الكیان)

http://collection.amuseum.org/id
/object/1234/acquistion 

P24i_changed_o
wnership_thr 

ough 

http://collection.amuseum.org
/id/object /1234 

 

 

 یجب تحدید معرف URI الجدید الخاص بك لتمثیل اقتناء القطعة 1 على أنه اقتناء.

 الموضوع (الكیان) المسند (الخاصیة/ العالقة) القطعة (الكیان)
E8_Acquistion rdf:type http://collection.amuseum.org

/id/object/1234/acquistion 

 

االقتناء. معلومات من المزید إضافة ویمكن االقتناء مصدر إلي إنشاؤها تم أخرى معلومات إرفاق                یمكن
 فمثًال:

 الموضوع (الكیان) المسند (الخاصیة/ العالقة) القطعة (الكیان)
http://collection.amuseum.or

g/id/person/34 56 
P14_carried_out_by ttp://collection.amuseum.org/i

d/object/1234/acquistion 

 

 یمكن عندئذ تعریف مصدر الشخص باستخدام سلطة شخصیتك.

 المسند (الخاصیة/ القطعة (الكیان)
 العالقة)

 الموضوع (الكیان)

E21_Person rdf:type http://collection.amuseum.org/id/person/
3456 

 ٩-٤ - التمثیل الرقمي الشامل
یصف الرقمیة، العروض من العدید في الحال هو كما الشائعة، الحقول من محدود عدد وصف من                  بدًال
یحدد قد للبیانات. الداللي المعنى ذلك في بما كاملة) المؤسسیة الوثائق (یعكس كامل بشكل األشیاء CRM                
وصف من مختلفة أنواع لدیها المنظمات لكن ما، قطعة یخص لنص كهدف "الوصف" یسمى حقًال                 المجّمع
بشكل وتمثیلها تفسیرها یمكن وبالتالي، مختلفین، أشخاص قبل من مختلفة ألهداف إنشاؤها یتم والتي                القطع
في واضحة تكون ال أو تكون وقد داخلیًا المنظمات قبل من مفهومة هذه المختلفة النظر وجهات                  مختلف.
الداخلي المعنى هذا لنقل وسیلة CIDOC CRM یوفر الحالتین كلتا في الرقمیة. المجموعات إدارة                أنظمة

  وتوفیر وسیلة أكثر وضوحًا لدمج البیانات.
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 مطورو البرامج العامة (األشخاص الذین ینشئون تطبیقات ومواقع ویب) نادرًا ما یكونون خبراء في
 التوثیق المتحفي. من األسهل بكثیر تحدید مجموعة من الحقول استنادًا إلى فهم سطحي وطلب المقاربة لها
 من قبل المنظمات. یؤدي هذا إلى إنشاء عملیات دمج بیانات مفرطة التعمیم ذات استخدام محدود. تم ترك
 تمثیل البیانات بشكل أساسي للمجموعات التي لیس لدیها الفهم الضروري وبدون مشاركة من أولئك الذین

 لدیهم الفهم الكافي.  هذا هو السبب في أن التمثیل الرقمي الحقیقي لبیانات التراث الثقافي یتطلب تعاونًا
 إیجابیًا مع أولئك الذین لدیهم معرفة محلیة ومختصة بالبیانات. لن یمكننا أن ننتج عرضًا فعلیًا دون توفیر

 السیاق الفكري له، ولكننا نبدو راضین بنشر البیانات دون أي مخاوف بشأن تفسیرها وسیاقها. وهذا یؤدي
 في األساس إلى تقویض وتدمیر الغرض من منظمات التراث الثقافي كمراكز للمعرفة.

 ١٠ - مفاهیم اصطالحیة

 ١٠-١ -  االنسجام والمفاهیم
 الغرض األساسي من CRM هو توفیق البیانات الداللیة الحاویة على مصادر أوعدم تجانس. االختالفات في

 المصطلحات واستخدامها في منظمات مختلفة تعني أن التوصیفات االصطالحیة لیست مفیدة لدمج بیانات
 التراث الثقافي. عن طریق تحریر نفسه من الحاجة إلى دعم "كل" مفهوم اصطالحي فردي وارد في "كل"

 سلطة من "جمیع" المنظمات، یمكن للـ CRM استخدام اإلطار الداللي لتقدیم دعم  أفضل  للمصطلحات
 المختلفة. إن إدراك هذه االختالفات في المنظور بین المنظمات یخلق موردا أغنى بكثیر من فرض التجانس
 في المصطلحات. مع مالحظة أننا نتحدث هنا عن المفاهیم (المصطلح الوصفي). أمثلة األشیاء واألشخاص
 واألماكن لیست مفاهیم اصطالحیة ولكنها غالبًا ما تعامل على اعتبارها كذلك في التمثیالت الرقمیة. في الـ

 CRM ، ترتبط المصطلحات المفاهیمیة في النموذج باستخدام نوع الكیان E55_Type  ویشیر هذا في كثیر
، المستخدم في تمثیل السلطات االصطالحیة و المعاجم (آلیات التحكم بالقیم) SKOS من األحیان إلى بناء 

2324

 في البیانات المرتبطة.

 ١٠-٢ -  تمثیل المنظور
 كما هو موضح في األمثلة المذكورة أعاله، یمكن استخدام المصطلحات المؤسساتیة لتعزیز تخطیط البیانات

 دون التأثیر على إطار عمل التوفیق بینها، كما أنها تضیف لمسة من الثراء. إن عالقة CRM التي تحقق
CRM هي األكثر استخدامًا لوصف أو "كتابة" حدث. على سبیل المثال، یوفر ، "P2_has_type" ،ذلك 

 نوع الكیان E12_Production . مما یوفر بدوره نقطة االنسجام مع مجموعات البیانات األخرى ومع
 أحداث اإلنتاج. قد یعید ناتج البحث عبر قواعد بیانات مختلفة أحداث اإلنتاج إلى كائنات تتوافق مع معاییر

  بحث معینة (نوع القطعة، واألشخاص المعنیین، وما إلى ذلك).

 یمكن تسلیم هذا الناتج مع معلومات المفردات المحلیة اإلضافیة المشفرة ضد أحداث اإلنتاج تلك باستخدام
 P2_has_type . یوفر ذلك كما مهمًا من الدقة والفوارق البسیطة والتي تعتبر السمة الممیزة لبیانات
 التراث الثقافي، التي توفرها الخصائص الفردیة لمختلف وجهات النظر المؤسساتیة (على سبیل المثال
 المصطلحات). بالنسبة ألحداث اإلنتاج، غالبًا ما تكون هذه الرموز عبارة عن رموز داخلیة تهدف إلى

  نظام تنظیم المعرفة البسیط هو عبارة عن توصیة W3C مصممة لتمثیل المعاجم، أو مخططات التصنیف، أو التصنیفات، أو أنظمة العناوین حسب23
 الموضوع، أو أي نوع آخر من المفردات التي یتم التحكم ببنیتها.  ویكیبیدیا

(http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Knowledge_Organization_System) 
  المعجم هو نظام مصطلحات تراتبي ذو بدائل أوسع وأضیق.24
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 تسجیل معلومات داخلیة مهمة. في هذا المثال، یمكن استخدام مصطلحات محلیة مختلفة  (مخزنة في نموذج
 SKOS ) لكتابة حدث إنتاج ككل.

25

 

 یمكن استخدام المصطلحات أیضًا لتجسید (تقدیم تعریف إضافي) خصائص CRM نفسها. إذا أخذنا اإلنتاج
 كمثال مرة أخرى، یتم استخدام العالقة العامة، P14_carried_out_by، لتوفیر االنسجام مع مجموعات
 بیانات CRM األخرى. باإلضافة إلى ذلك یوفر CRM خاصیة بدیلة P17_was_motivated_by . قد
 تمتلك المنظمات المختلفة مؤهالت مختلفة لهذه العالقات. على سبیل المثال، یوضح رمز رابطة المتحف

 البریطاني "Made For" أن الدافع هو إنتاج شيء محدد لشخص أو مجموعة معینة. في حین أن "المأذون
 به من قبل" هو نوع مختلف من الدوافع. في هذه الحاالت التي یكون فیها المؤهل محددًا لعالقة ما، یمكن

 استخدام المفردات المحلیة مباشرًة مع عالقة CRM . في المثال أدناه، تم استخدام المفردات الداخلیة:
 "الحاكم"، "الُمصدر"، و غیرها لتجسید العالقة P17_was_motivated_by . یتم استخدام نمط قیاسي

 لربط المصطلحات المحلیة بعالقة CRM  ویتم استخدام هذا في كل أمثلة التجسید.

 http://www.w3.org/2004/02/skos .نموذج مصمم لدعم نظم التصنیف 25
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 ١٠-٣ -  قوة البیانات الضخمة (مجموعات البیانات الكبیرة والمعقدة)
 إن القدرة على توفیق البیانات تخلق موارد من المعلومات أكبر بكثیر من تلك التي استخدمها الباحثون في

 العلوم ("البیانات الضخمة"). إن اإلطار الداللي الذي یوفره CIDOC CRM هو أمر حاسم لخلق بیئة عبور
 لمجموعات البیانات الكبیرة هذه، وتوفیر القدرة على التعلیل والنمذجة (تحلیل الحسابیة) وتحویل البیانات

 إلى صیغة تناسب مدًى واسعًا من األنواع المختلفة إلعادة االستخدام والخدمات. لنمذجة البیانات واالستدالل
 العدید من االستخدامات، ولكن لتوضیح سبب أهمیة عدم قیام علم التوصیف بفرض مجموعة ثابتة من القیم،

 لنأخذ بعین االعتبار مثًال كیف یصف المتحف البریطاني أشیاء متشابهة مقارنة بالمؤسسات األخرى التي
 تستخدم وصف مصطلحات مختلف. في بعض األحیان قد یكون لدى منظمة ما معلومات أكثر من غیرها
 عن شيء معین، على سبیل المثال لشخص ما. عندما یتم جمع بیانات من مصادر مختلفة یتم إنشاء كثافة

 معلومات حول أشیاء معینة. یمكن أن یستخدم إطار عمل CIDOC CRM هذه الكثافة الستنتاج أن المنظمات
 المختلفة تتحدث عن الشيء نفسه ثم یقوم بتكوین صورة باستخدام أجزاء من المعلومات المستقاة من

 مصادر مختلفة. قد تتم إقامة هذه الصالت باستخدام العدید من الصالت الداللیة الوسیطة باستخدام إطار
 عمل CRM . هذا یعني أنه یمكنك تحدید بیانات حول أشیاء مشابهة حتى لو اختلفت المصطلحات

 المستخدمة في الوثائق المختلفة. هذه االختالفات (التي یتم الحفاظ علیها) حاسمة في فهمنا الكامل للثقافة ألن
  التاریخ یبنى على منظورات مختلفة وموضوعیة.

 ١١ -  الخطوات القادمة
ازداد كلما إلیه، ینضمون الذین والمنظمات األشخاص عدد تزاید وكلما نموًا. CIDOC CRM مجتمع                یزداد
، تنفیذه وكیفیة CIDOC CRM عن المزید معرفة في ترغب كنت إذا الثقافیة. البیانات ودقة أهمیة و                   غنى
CRM عن مقدمة تتوفر كما . http://www.cidoc-crm.org على CRM موقع إلى الذهاب              یرجى
على عنه مصادر إلى روابط إلى        إضافة
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.http://www.cidoccrm.org/comprehensive_intro.html 
یتوفر .training@cidoc-crm.org إلى إلكتروني برید إرسال یرجى التدریب، حول           لالستفسارات

.http://www.cidoc-crm.org/cidoc_tutorial/index.html فیدیو تدریب عبر اإلنترنت على 

 للحصول على تقریر متقدم عن CRM ، و عن ضم البیانات وإعادة استخدامها، یرجى العودة إلى المقالة:

Realizing Lessons of the Last 20 Years: A Manifesto for Data Provisioning &             
Aggregation Services for the Digital Humanities (A Position Paper) available at           
D-Lib (http://   tbc) 

 
اإلنسانیة وللعلوم البیانات ضم و توفیر بخدمات خاص بیان األخیرة: العشرین السنوات دروس               (فهم

  الرقمیة )

(D-Lib (http://   tbc  المتاحة على 

 ١٢. قراءات إضافیة
1. Doerr, M. & Crofts, N (1998). Electronic Esperanto—The Role of the oo             

CIDOC Reference Model   
(http://www.cidoc-crm.org/docs/doerr_crofts_ichim99_new.pdf)  

2. Doerr, M., Dolores, I. (2008). The Dream of a Global Knowledge network—A             
New Approach.” Journal on Computing and Cultural Heritage 1 (June 1,           
2008): 1–23. doi:10.1145/1367080.1367085.  

3. Crofts, N., Doerr, M., Gill, T., Stead, S., and Stiff, M., eds. (2011). Definition of                
the CIDOC Conceptual Reference Model - cidoc_crm_version_5.0.4.       
(http://www.cidoccrm.org/docs/cidoc_crm_version_5.0.4.pdf).  

4. Oldman, D., Doerr, M., de Jong, Gerald, Norton, B., Wikman, T., (2014).              
Realizing Lessons of the Last 20 Years: A Manifesto for Data Provisioning &             
Aggregation Services for the Digital Humanities (A Position Paper), D-LIB          
July/August 2014. (see http://www.dlib.org/  - July/Aug 2014 edition). 

  الملحق ١- أمثلة مختارة
 مقدمة

بالكیانات إضافي بشكل إثراؤها یمكن أنماط إنها المبادئ. بعض لتوضیح بسیطة أمثلة هي أدناه                األنماط
أن یمكن المثال، سبیل على المعروضة. لألحداث األخرى الجوانب تعكس التي األخرى              والعالقات

 تستضیف أحداث اإلنتاج مجموعة كاملة من المعلومات والعالقات المختلفة.

 مثال اقتناء
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من، شراؤها تم من، نقل المثال، سبیل على . P23_transferred_from العالقة على النمط هذا                یستند
P14_carried_out_by مثل أخرى CRM عالقات حول تدور مختلفة اقتناء أنماط إلخ. بها،              تبرع
غیر بطریقة الممولة االقتناء (لعملیات P11_participated_in أو وكیل)، عبر من االقتناء             (لعملیات
من كل نقل یتم قطعة على الحصول یتم عندما والملكیة. الوصایة على ینطوي االقتناء وهكذا.                 مباشرة)
ینقل جدید. وحافظ مالك القطعة لدى فقط). الوصایة نقل یتم قرض على (للحصول الملكیة وسند                 الوصایة

 حدث االقتناء عنوان القطعة من شخص أو مجموعة أخرى. یتم كتابة الحدث بناًء على المفاهیم المحلیة.
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 مثال إنتاج

اإلنتاج معلومات لتسجیل فرعیة أحداث إلى بدوره ینقسم وهذا إنتاج، حدث بواسطة (قطعة) كائن إنتاج                 تم
(مصطلح "قروسطي" المثال سبیل على باالسم، محددة حقبة خالل اإلنتاج یقع الحالة، هذه في                المختلفة.

 مكنزي). یسّجل حدث فرعي آخر تقنیة اإلنتاج، مرة أخرى باستخدام مكنز مفهوم محلي.
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 نقش كتابي

لغته كتابي. CRM كنقش تصنیفه تّم بصریًا عنصرًا القطعة تعرض كتابي. لنقٍش هیكل من جزء المثال                  هذا
من موصوفة طریقة باستخدام شخص قبل من تّم قد إنشائه أن كما ترجمة، وله لغوي استناد من جزءًا                    تعد

 قبل المفاهیم المحلیة، على سبیل المثال:النقش.
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 تصویر العناصر البصریة

التمثیل هذا یحتوي كما وغیرها. مجموعات أو أماكن أو أشخاصًا تعرض تصویرات على القطعة تحتوي                 قد
سبیل على سببه، أو البصري العنصر نوع حول المعلومات من مزید لتوفیر داخلي ارتباط رمز على                  أیضًا
أو حدیثًا اسمًا المكان یكون قد (تصویرات). depicts تسمى اختصار عالقة أیضا هناك شعار.                المثال

 قدیمًا.
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 العنصر الببلیوغرافي (النواة)
وارتباطاتها الخاصة أنماطها "التألیف" و "النشر" ألحداث وستكون ما، نشٍر في ما بقطعة االستشهاد                یمكن
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لكیفیة مفیدًا مؤشرًا یقّدم یزال ال ولكنه FRBRoo بواسطة حالیًا النمط هذا استبدال تم الزمنیة.                 ومدتها
.CRM  تطبیق 
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