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آﻧﭼﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت


ﺑﺧش اول :ﭼﺎرﭼوب ﻧظری





ﺑﺧش دوم :ﺑرﺧﯽ ﭘرﺳﺷﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ





ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳﺷﮭﺎ
ھﺷت ﭘرﺳش اﺳﺎﺳﯽ

ﺑﺧش ﺳوم :ﺑرﺧﻲ راھﻛﺎرھﺎ ﺑراي ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ ﺑﮭﺗر؟




آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن آرﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗﺎ واﻗﻌﯾت

راھﮑﺎرھﺎ ﯾﺎ ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﺟدﯾد؟

ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی

ھدف ﻋﻣده اﯾن ﺑﺣث


ﭼرا ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ اطﻼﻋﺎت ﻗﺎدر ﻧﺑوده اﺳت ھدﻓﮭﺎي آرﻣﺎﻧﻲ ﺧود
را در ﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﺳﺎزد؟



ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن آرﻣﺎنھﺎ ﺗﺎ واﻗﻌﯾت ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯾﺳت؟



اﺻوﻻً آﯾﺎ ﻣﻲﺗوان ﺑﮫ طور آرﻣﺎﻧﻲ ،ھدﻓﮭﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ
اطﻼﻋﺎت را ﻣﺣﻘق ﺳﺎﺧت؟

ﺑﺧش اول :ﭼﺎرﭼوب ﻧظری آرﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت
آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑر ارزش وﯾژه آن ﺗﺎﮐﯾد دارد:
 واﺑﺳﺗﮕﯽ ﭼرﺧﮫ ﺗوﻟﯾد ،ﺗوزﯾﻊ و ﻣﺻرف اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
 واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻓراﯾﻧد ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
 واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗوﻟﯾد داﻧش ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت
 ﻣﯾراث داﻧش از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑرای آﯾﻧدﮔﺎن ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس اﺳت
 ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت دارای ارزش اﻓزوده اﺳت

رﯾﺷﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ آرﻣﺎﻧﮕراﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ








اﺻول و ھدﻓﮭﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﯾك روﯾﻛرد آرﻣﺎﻧﻲ اﺳت
ﻛﮫ ﺑرآﯾﻧد آﻧﮭﺎ دﺳﺗرﺳﻲ آﺳﺎن ،ﺳرﯾﻊ ،دﻗﯾق و ﻣوﺛر ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت اﺳت.
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ آرﻣﺎﻧﻲ ﺑراي ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ آرﻣﺎﻧﻲ
از اﺑﺗدای ﺷﮑل ﮔﯾری و ﮔﺳﺗرش ﺣرﻓﮫ ﮐﺗﺎﺑداری ،آرﻣﺎنﮔراﯾﯽ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﻣردﻣﮕراﯾﺎﻧﮫ ذھن ﮐﺗﺎﺑداران را
ﺑﮫ ﺧود ﻣﺷﻐول ﮐرده اﺳت.
آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،از ﭘﺎﻧﯾﺗﺳﯽ و ﮐﺎﺗر ﺗﺎ ﻟوﺑﺗﺳﮑﯽ و ﺗﯾﻠت
اﯾده ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘل اوﺗﻠﮫ و ھﺎﻧری ﻻﻓوﻧﺗن ﻧﻣﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ آرﻣﺎﻧﮕراﯾﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود

آرﻣﺎﻧﮕراﯾﯽ در ﻋﻣل؟









آرﻣﺎﻧﮕراﯾﯽ در اﺻل اﻣری ذھﻧﯽ اﺳت
واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣوﺟود ھﻣواره ﺳدی در ﺑراﺑر آرﻣﺎﻧﮕراﯾﯽ
ﺑوده اﺳت
از ھﻣﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺎن آرﻣﺎنﮔراﯾﻲ ذھﻧﯽ و واﻗﻌﯾت
ﻋﯾﻧﯽ )ﺷراﯾط و ﻣﺣﯾط ﻣوﺟود( ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد
ﻋﻠﯽ رﻏم آرﻣﺎﻧﮕراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت در ﻋﻣل و
ﺑوﯾژه در ﻣﺣﯾط اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺷﺑﮑﮫ ای ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺷﮭﺎ و دﺷوارﯾﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷود
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طور آرﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
اطﻼﻋﺎت دارد؟ واﻗﻌﯾﺗﮭﺎ ﭼﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾﯽ را ﺑر
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد؟

ﺑﺧش دوم :ﺑرﺧﯽ ﭘرﺳﺷﮭﺎی اﺳﺎﺳﯽ


ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر وﺿﻊ ﻣوﺟود و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن
آرﻣﺎﻧﮭﺎ و واﻗﻌﯾت ھﺳﺗﻧد



ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ



ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ از ﺣﺎل



ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ از آﯾﻧده

ﭘرﺳش اول :آﯾﺎ ﺑﺎﯾد و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ طور
آرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :اطﻼﻋﺎت ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ و ﮐﺎرﻣﺎﯾﮫ ﺣرﻓﮫ
ﮐﺗﺎﺑداری و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳت
 ﻣﻔﮭوم ”ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت“ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
 ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ؟
 ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ؟
 ﺑﺎ ﭼﮫ روﯾﮑردی؟
 ﺑرای ﭼﮫ ھدﻓﮭﺎﯾﯽ؟
 ﮐدام ﻣﻌﯾﺎرھﺎ؟
 ﻣﮭﻣﺗر ﺑودن؟
 در اوﻟوﯾت زﻣﺎن ﺑودن؟
 ارزش ﻧﮕﮭداری داﺷﺗن؟

ﭘرﺳش دوم :ﻣﺑﻧﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آرﻣﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت در ﻣﺣﯾط
ﺟدﯾد ﭼﯾﺳت؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﭘﺎﯾﮕﺎه
و ﻧظﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت
 ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑر ﭼﮫ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود؟

 اطﻼﻋﺎت اﺛر اوﻟﯾﮫ؟ )(Work
 ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﺎده در دﺳت؟ )(Item, copy
 ﯾﺎ ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ از اﯾن دو؟
 ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ھر روﯾﮑرد در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آرﻣﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﭼﯾﺳت؟
 ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ھر روﯾﮑرد در ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﻋﻣﻠﯽ آن در
ﻧرم اﻓزارھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ و ﻧظﺎﻣﮭﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﯾﺳت؟

ﭘرﺳش ﺳوم :آﯾﺎ در ﺑدو ﺗوﻟﯾد ھر ﻣﻧﺑﻊ ،ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑﮫ
طور آرﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﺑﺎر و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :ﯾﮑدﺳت ﺳﺎزی ،ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در زﻣﺎن
و ھزﯾﻧﮫ


طرح ﻓﮭرﺳﺗﻧوﯾﺳﯽ ﭘﯾش از اﻧﺗﺷﺎر ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻋﻣﻠﯽ اﺳت و ﺑﺎ
واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی ﻣوﺟود ھﻣﺧوان اﺳت؟
 ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﯽ؟
 ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾداری ﺷﻧﯾداری؟
 ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ؟
 ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭼﻧدرﺳﺎﻧﮫ ای؟
 ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ؟
در ﺻورت ﻋﻣﻠﯽ ﺑودن ،ﺑﺎ ﭼﮫ دﻗت و ﮐﯾﻔﯾﺗﯽ؟

ﭘرﺳش ﭼﮭﺎرم :آﯾﺎ آرﻣﺎن ﻛﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎ در
ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :ﯾﮑدﺳت ﺳﺎزی ،اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر ﯾﮏ ﻓرد
 دﺷواری ھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎ در ﻋﻣل
 ھزﯾﻧﮫ ﺑر ﺑودن
 ﻓرھﻧﮓ واﺑﺳﺗﮫ ﺑودن
 ﺗﻧوع ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده در ﺷﮑل
 ﺗﻧوع در ﺧط و زﺑﺎن
 ﻛﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﮫ دﺷواری ھﺎﯾﯽ روﺑروﺳت؟
)ﻧﺎم ﻓردوﺳﯽ ﺑﺎ اﻣﻼی ﻻﺗﯾن ﺑﮫ  17ﺷﮑل و ﻧﺎم ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ  6ﺷﮑل اراﺋﮫ
ﺷده!!(


ﺑﺎ رﺷد وب و اﻓزاﯾش ﺑﯾش از ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺻﻔﺣﮫ وب ،آرﻣﺎن
ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺑﮫ ﺳراﺑﻲ ﺑﯾش ﻧﻣﻲﻣﺎﻧد.

ﭘرﺳش ﭘﻧﺟم :ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻧد ﻣوﺿوﻋﯽ در
ﻣﺣﯾط اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟدﯾد اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر اﺳت ؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :ﯾﮑدﺳت و اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺿوﻋﯽ
 وﺟود اﻧواع ﺳرﻋﻧواﻧﮭﺎی ﻣوﺿوﻋﯽ و اﺻطﻼﺣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧﺷﺎن
دھﻧده ﻧوﻋﯽ ﺗﻔرﻗﮫ در ﻛﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻧد ﻣوﺿوﻋﻲ و در واﻗﻊ
دﺳت ﻧﺎﯾﺎﻓﺗﻧﻲ ﺷدن آرﻣﺎن وﺣدت در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣوﺿوﻋﻲ
اطﻼﻋﺎت اﺳت
 وﺟود ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده در اﺳﺗﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎ
در ﻓﮭرﺳﺗﮭﺎی راﯾﺎﻧﮫ ای
 وﺟود ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣده در ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﺻطﻼﺣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در
ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و در ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط
ﮐﺎرﺑران

ﭘرﺳش ﺷﺷم :آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن روﯾﮑردھﺎی
ﭘﯾش ھﻣﺎراﯾﯽ و ﭘس ھﻣﺎراﯾﯽ را در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
اطﻼﻋﺎت ﺑرطرف ﮐرد؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﮔراﯾش روزاﻓزون ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﮫ ﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎ
 ﺣرﻓﮫ ﮐﺗﺎﺑداری ﺑﯾﺷﺗر ﺑر روﯾﮑرد ﭘﯾش ھﻣﺎراﯾﯽ ﺗﺎﮐﯾد داﺷﺗﮫ
اﺳت
 ﻧظﺎﻣﮭﺎی راﯾﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر روﯾﮑرد ﭘس ھﻣﺎراﯾﯽ ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد
 ھر ﯾﮏ از اﯾن دو روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ دارای ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد
 ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﻧﻣﺎﯾﮫ ﺳﺎزی ﺧودﮐﺎر ﮐﻠﯾدواژه ای و ﯾﺎ ﻣﺗﻧﯽ ﺗوﺳط ﻧرم
اﻓزارھﺎ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﮭﺎی ھوﺷﻣﻧد در ﻣوﺗورھﺎی ﮐﺎوش و ﺗرﮐﯾب
ﮐﻠﯾدواژه ھﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺎرﺑر را ﺣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد

ﭘرﺳش ھﻔﺗم :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑر دﺷوارﯾﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ
اطﻼﻋﺎت در ﻓﮭرﺳﺗﮭﺎی راﯾﺎﻧﮫاي ﻓﺎﺋق ﺷد؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :ﻓﮭرﺳﺗﮭﺎی راﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﻧﻣﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
اطﻼﻋﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی در ﺟﺳﺗﺟو ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،و
ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت دارﻧد
 آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓﮭرﺳﺗﻧوﯾﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده و ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،در اﯾن ﻓﮭرﺳﺗﮭﺎ ﻣﻧﺻﮫ ظﮭور ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد
 آﻧﮭﺎ ﻓﺎﻗد ﻧظم ﮐﺎرﺑرﻣدار در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ھﺳﺗﻧد
 آﻧﮭﺎ ﻓﺎﻗد ﻧظم ﮐﺎرﺑرﻣدار در ﻧﻣﺎﯾش اطﻼﻋﺎت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷده
ھﺳﺗﻧد
 آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺗﺻوﯾری واﺿﺢ از ﺟﮭﺎن ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و
ھﺳﺗﯽ ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد

ﭘرﺳش ھﺷﺗم :آﯾﺎ ﻓﮭرﺳت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ
اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻣوﺗورھﺎي ﻛﺎوش رﻗﺎﺑت ﮐﻧد؟
ﻣﻧطق اﯾن ﭘرﺳش :ﮔراﯾش روزاﻓزون ﮐﺎرﺑران ﺑﮫ ﻣوﺗورھﺎی
ﮐﺎوش ﺑﮫ ﺟﺎی ﻓﮭرﺳﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ای
 رﻗﺎﺑت اﻧﺳﺎن و ﻣﺎﺷﯾن
 رﻗﺎﺑت ﻓﮭرﺳﺗﻧوﯾس و رﺑﺎت ھوﺷﻣﻧد
 ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﻲ از ﻣﻧﺎﺑﻊ وﺑﻲ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﻧﮭﺎن و ﺧﺎرج از
دﺳﺗرس رﺑﺎﺗﮭﺎی ﻧﻣﺎﯾﮫ ﮐﻧﻧده در ﻣوﺗورھﺎي ﻛﺎوش اﺳت
 ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻣﺎﯾﮫ ﺷده در ﻣوﺗورھﺎی ﮐﺎوش ﻧﯾز ﺑﮫ
دﻟﯾل ﻣﺣدودﯾت ﻧﻣﺎﯾش ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻣري ﻣﺣﺎل ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﻲرﺳد.
 ﻣوﺗورھﺎی ﮐﺎوش در ﻧﺷﺎن دادن ﻧوع ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻧﯾز روﯾﮑرد
آﻧﮭﺎ ﻣﺣدودﯾت دارﻧد

ﺑﺧش ﺳوم :ﺑرﺧﻲ راھﻛﺎرھﺎ ﺑراي ﻓﺎﺋق آﻣدن ﺑر
ﭼﺎﻟﺷﮭﺎ؟







ﺗﺎﮐﯾد ﺑر روﯾﮑردھﺎی ﻧظری و ﺗﻠﻔﯾق آﻧﮭﺎ در ﻋﻣل؟
ﻛﺗﺎﺑداران ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داﻧش و ﺗﺟرﺑﮫ ﺣرﻓﮫ ﺧود در ﺑﺎب
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟﮫﺗرﯾن ﮔروه در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﻲآﯾﻧد؟
ھﻣﻔﮑری و ھﻣﮑﺎری ﺣرﻓﮫ ھﺎی ﮐﺗﺎﺑداری ،ﻋﻠوم
راﯾﺎﻧﮫ ،زﺑﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ... ،ھم ﺑﻠﺣﺎظ ﻧظری و ھم ﺑﻠﺣﺎظ
ﻋﻣﻠﯽ؟
طرح اﯾﻔﻼ ﺑراي ﻣﻠزوﻣﺎت ﻛﺎرﻛردي ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻛﺗﺎﺑﺷﻧﺎﺧﺗﻲ
) (FRBRو طرح ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﻣﺎﻧﻧد :طرح
 ،FRANARطرح  ،FRASAR؟





اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧﺗرل ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎ؟
ﺗدوﯾن ﻗواﻋد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﮭرﺳﺗﻧوﯾﺳﯽ؟
ﺗﮑﺎﻣل اﻟﮕوھﺎی »ﻓراداده« و ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳوی
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ »ﻓراداده درﺑﺎره ﻓراداده«؟
Metadata about metadata

اﯾن راھﮑﺎرھﺎ ﺧود ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﺟدﯾد و ﺟدی ﺑرای
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﻧد!

ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی






ﺗوﺳﻌﮫ اﯾﻧﺗرﻧت و رﺷد ﺳرﯾﻊ وب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻧوﻋﻲ
ذھﻧﯾت آرﻣﺎﻧﻲ در ﺑﺳﯾﺎري از اﻓراد ﺷده اﺳت ﻛﮫ اﯾن ﻣﺣﯾط را
ﭘﺎﺳﺧﮕوي ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزھﺎي اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧود ﻣﻲ ﭘﻧدارﻧد.
ﺑﮫ ﺗﺻور ﺑﺳﯾﺎري ،ﺣﺗﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ،ھر آﻧﭼﮫ در وب ذﺧﯾره
ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﺻورﺗﻲ ﻣطﻠوب از ﭘﯾش ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ ﺷده اﺳت
و ﻛﺎرﺑران ﻗﺎدرﻧد آﻧﭼﮫ را ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﺳﮭوﻟت
ﺑﯾﺎﺑﻧد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺳﯾﺎري از ﭘژوھﺷﮭﺎ در ﺟﮭت ﻋﻛس اﯾن ذھﻧﯾت آرﻣﺎﻧﻲ
اﺳت .وب ﺑﺎ ﺑﯾش از ﯾك دھﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﺣول ،ھﻧوز ﻣﺷﻛﻼت
ﻋﻣدهاي در ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﮫ داﻧش ﺑﺷري و ﺑﺎزﯾﺎﺑﻲ
ﮐﺎرﺑرﻣداراﻧﮫ اطﻼﻋﺎت دارد .

در ﻋﯾن ﺣﺎل...


اﺗﮑﺎ ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻧظری در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اطﻼﻋﺎت



ﻧﻛﺗﮫ اﻣﯾدوار ﻛﻧﻧده در ﭼﺎﻟش ﺑﺎ ﻣﺳﺎﯾل ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻲ
اطﻼﻋﺎت ،وﺟود ﭘﯾﻛرهاي ارزﺷﻣﻧد از داﻧش ﻧظري و
ﻋﻣﻠﻲ اﺳت .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﺣرﻓﮫ ﮐﺗﺎﺑداری و اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺣرﻓﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﮔﻔﺗن دارد



ﺑﺎزﻧﮕری در ﻗواﻋد ،اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ،و روﺷﮭﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻣﺣﯾط ﺟدﯾد

اﮔرﭼﮫ ﺗﺣﻘق آرﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار و ﮔﺎه
ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ آرﻣﺎن ﮔراﯾﯽ
ﻧﯾروی ﻋظﯾم و ﺳﺎﻟﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺗﻼش ﺑﮫ ﺳوی وﺿﻊ ﺑﮭﺗر و ﻣدﯾرﯾت
واﻗﻌﯾﺗﮭﺎ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد

