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توســعۀ علــوم میانرشــتهای و ضــرورت بازبینــی مباحــث علمــی توســط پژوهشــگران موجــب شــده اســت
مبحــث «اســتفادۀ مجــدد از دادههــا» در باستانشناســی مطــرح شــود .پیــش از هــر بحثی الزم اســت چالشها
و مبانــی نظــری در اینزمینــه مــورد بررســی قــرار گیرنــد؛ زیــرا اســتفادۀ ناآ گاهانــه و بــدون درنظرگرفتــن
نیازهــای بومــی دانــش باستانشناســی کشــور در ایــن مباحــث منجــر بــه حصــول نتایــج معکــوس و ایجــاد
مصرفگرایــی و جهتگرایــی در تولیــد نتایــج علمــی خواهــد شــد .ایــن واکاوی بــا روش توصیفی-تحلیلــی
انجــامشــده و در ایــن زمینــه از اســناد و منابــع کتابخانــهای و همچنیــن مشــاهدۀ نتایــج پژوهشهــا در
پایگاههــای اطالعاتــی معتبــر علمــی در زمینــۀ مطالعــات دادههــای باستانشناســی از پایــگاه اطالعاتــی
کتابخانــۀ دیجیتــال «ســاینتس دایرکــت» ،همچنیــن بررســی پایــگاه اطالعاتــی «اپــن کانتکس» و «ســی داک
ســی ار ام» و همچنیــن نتایــج منتشرشــده در پایــگاه اینترنتــی «تــی دار» انجــام پذیرفتــه اســت .پرسـشهای
ایــن پژوهــش عبارتنــداز )۱ :چــه مباحــث کلیــدی در بحــث اســتفادۀ مجــدد از دادههــا بایــد موردنظــر قــرار
گیــرد؟  )۲چگونــه ابــزار دیجیتــال در رفــع چالــش اســتفادۀ مجــدد از دادههــا ،میتوانــد مفیــد باشــد؟ بهطــور
خــاص ،مــا زمینههــای اصلــی در اســتفادۀ مجــدد دادههــای باستانشناســان و نقــش مؤسســات کالن در
ایــن زمینــه را بررســی خواهیــم کــرد و توانمندیهــای دیجیتــال در زمینــۀ رفــع ایــن چالشهــا را معرفــی
خواهیــم نمــود .بــا بررســی و مطالعــات دربــارۀ روشهــای مؤثــر بهمنظــور شــناخت راهکارهــای مؤثــر در
اســتفادۀ مجــدد از اطالعــات و کاربــرد ابــزار دیجیتــال در ایــن زمینــه ،درنهایــت ســه زمینــۀ استانداردســازی،
طراحــی فرادادههــا و مســتندنگاری بافــت بهوســیلۀ ابــزار دیجیتــال بهعنــوان ســه حیطــۀ اصلــی در مطالعــات
ص شــده اســت و هرکــدام از ایــن راهکارهــا میتوانــد بــا تلفیــق توانمندیهــای خــود
مجــدد دادههــا مشــخ 
در فرآینــد اســتفادۀ مجــدد از دادههــا مؤثــر باشــند؛ همچنیــن باتوجــه بــه چهارچوبهــای استانداردســازی
اطالعــات بهدسـتآمده دارای ارزش و اعتبــار ذاتــی بــوده و وابســته بــه عوامــل چــون ابــزار تهیــۀ اطالعــات یــا
شــخص بنیــاد نیســتند.
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یکــی از اهــداف اصلــی طراحــی و اســتفاده از پایــگاه دادههــا در باستانشناســی ،اســتفادۀ مجــدد از دادههــا
اســت .اســتفادۀ مجــدد از دادههــا در طیــف گســتردهای از مطالعــات باستانشناســی نقــش اساســی دارد
کــه از آنجملــه میتــوان بــه نظریــۀ چندوجهــی( 1الــف :زمانیکــه باستانشــناس درگــذر زمــان خــود تمایــل
بــه بازگشــت و مطالعــۀ مطالــب پیشــین دارد و باتوجــه بــه افزایــش تجــارب ،تحلیلهــای کاملتــری از
مطالعــات پیشــین ارائــه خواهــد داد .ب :زمانیکــه باستانشــناس نتایــج کاوشهــا و پــروژۀ میدانــی خــود
را بــا دیگــر باستانشناســان بــه اشــتراک میگــذارد .ج :اشــترا کگذاری اطالعــات و نتایــج حاصــل از پــروژۀ
باستانشناســی بهمنظــور مطالعــات بینرشــتهای) اشــاره کــرد؛ همچنیــن پایــگاه دادههــای اطالعاتــی
بــا توانمندیهایــی درزمینــۀ درج فرادادههــا و اســتفاده از اســتاندارد در بارگــذاری ،پــردازش و خروجــی
اطالعــات در زمینــۀ بهینهســازی اطالعــات در باستانشناســی ،تأثیرگــذار هســتند .بــر همیناســاس
بســیاری از افــراد متخصــص درزمینــۀ باستانشناســی دربــارۀ ضــرورت اســتفاده از پایــگاه دادههــا در
باستانشناســی ایــران تأ کیــد کردهانــد .2یکــی از زمینههــای ضــروری در استانداردســازی مباحــث در کشــور
مــا ،یکپارچهســازی واژگان و اصطالحــات اســت کــه بهعنــوان معضلــی حلنشــده هنــوز برجــا مانــده اســت.
در بســیاری از منابــع ،واژگان همچــون :ســفال زمخــت ،خشــن ...و همچنیــن نخــودی قرمــز و نارنجــی و...
اســتفاده میشــوند و بســیاری از پژوهشــگران واژههــای متفــاوت را بهجــای یکدیگــر اســتفاده میکننــد و تــا
زمانیکــه شــئ را از نزدیــک مشــاهده نکننــد ،مفهــوم واقعــی آن قاب ـلدرک نیســت؛ عالوهبــر ایــن موضــوع،
بســیاری از محورهــای اساســی دیگــر اع ـماز مطالعــات آزمایشــگاهی ،مطالعــات نظــری و نتیجهگیریهــا
و ...نیــز نیازمنــد بهرهمنــدی از چهارچوبهــای اســتاندارد مربــوط اســت تــا در پژوهشهــای دیگــر ،ایــن
اطالعــات قابلاســتفاده و ارزیابــی باشــند .تاکنــون ســازمانهای مرجــع در ایــن زمینههــا نتوانســتهاند
دســتورالعملهای پایــهای را ارائــه دهنــد و توســعۀ مبانــی نظــری در باستانشناســی در ســطح کالن
بهمنظــور استانداردســازی در مراحــل اولیــه اســت .تنهــا چندیــن مرکــز ،ماننــد مرکــز ثبــت و ضبــط اطالعــات
دیجیتــال در باستانشناســی ،درحــال توســعۀ ابزارهایــی بــرای محققــان بهمنظــور اســتفادۀ مبانــی نظــری
در مراحــل بایگانــی دادههــا اســت و در مقابــل آن ،ویراســتارهای «اپــن کانتکــس» بــه توســعۀ مبانــی نظــری
در مرحلــۀ انتشــار اطالعــات پرداختهانــد ( .)Kansa, 2012: 500اســتانداردها در اغلــب مــوارد راهحــل
کاملــی بــرای رفــع معضــل اســتفادۀ مجــدد دادههــا را ارائــه نمیدهنــد؛ حتــی ا گــر شــما اطالعــات دقیــق و
کنترلشــدهای را در اختیــار داشــته باشــید ،هنــوز بهمنظــور درک اطالعــات جانبــی کــه در زمــان بهوجــود
آمــدن ایــن اطالعــات ،در تحلیلهــای پژوهشــگر اولیــه نقــش داشــته اســت ،نیــاز بــه دیــد گســتردهتری
داریــد .بهمنظــور رفــع ایــن معضــل ،مفاهیمــی بــا عنــوان «فــراداده» بهوجــود آمــد.
اهــداف و ضــرورت پژوهــش :دانــش باستانشناســی بهســبب بهرهمنــدی از حجــم انبــوه اطالعــات
یشــود ،حــوزۀ
کــه درنتیجــۀ پروژههــای باستانشناســی و زیرشــاخههای مختلــف ایــن رشــته تولیــد م 
اطالعاتــی عمیــق و گســتردهای در زمینــۀ مباحــث اســتفادۀ مجــدد و گزینــش داده را ارائــه میدهــد.
باستانشناســان معتقدنــد درنتیجــۀ بایگانــی دادههــا (در پایگاههــای اطالعاتــی) و اشــترا کگذاری
اطالعــات باستانشناســی ،ســطح علمــی دادههــا ارتقــاء مییابــد ( .)Kintigh, 2006: 578مدیریــت و
بررســی صحیــح روشهــای دیجیتالــی قابلاســتفاده در باستانشناســی نیــز موضوعــی مهــم و اساســی
اســت .کاربــرد روشهــای مســتندنگاری دیجیتــال در مطالعــات مســاجد اســامی ،الیهنــگاری غارهــای
پارینهســنگی تــا برنامهریــزی بهمنظــور انجــام یــک کاوش نجاتبخشــی یــا مطالعــات زیــرآب باتوجــه بــه
اهدافــی کــه ایــن مطالعــات را ضــرورت بخشــیدهاند ،در طیــف متفاوتــی از روش مطالعــه قــرار میگیرنــد و
اطالعــات حاصــل از آنهــا بهشــرطی قابلاســتفادۀ مجــدد خواهــد بــود کــه درنتیجــۀ اجــرای اســتانداردها در
مراحــل مختلــف بهدســتآمــده باشــد؛ همچنیــن قوانیــن ســازمانهای نظارتــی حاکمبــر باستانشناســی
نیــز درحــال تغییــر هســتند؛ امــروزه بســیاری از کشــورها تبــادل اشــیاء باســتانی و یافتههــای دیگــر را حتــی
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مبانی نظری

ً
در تالشهــای علمــی بهمنظــور اشــترا کگذاری و اســتفادۀ مجــدد از دادههــای باستانشناســی غالبــا بایــد
بــر توســعۀ اصــول و کاربــرد مبانــی نظــری بهعنــوان گام اول تمرکــز کــرد؛ ایــن مبانــی و اصــول بایــد در
زمینــۀ رفــع معضــات و مرتفــع نمــودن نیازهــا تدویــن گــردد« .یــان هــادر» در مبحثــی تحتعنــوان «مارپیــچ
هرمنوتیــک» فرآینــد اســتفادۀ مجــدد از اطالعــات را بهشــکل یــک مــدل ارائــه میدهــد (هــادر )1999 ،و
معتقــد اســت« :دررونــد تحلیلهــای باستانشناســی ،تــاش میشــود اتفاقاتــی کــه در گذشــته رخداده
اســت را تاحــد ممکــن شــبیه بــه واقعیــت تفســیر کنیــم ».بــا انجــام پروژههــای متعــدد باستانشناســی،
اطالعــات محقــق دربــارۀ انــواع شــیوههای زندگــی افزایــش مییابــد و بهمــرور زمــان تفســیرهای منطقیتــری
بهواســطۀ اطالعــات تجربــی ارائــه داده میشــود و بینــش فــرد ارتقــاء مییابــد .هــادر همچنیــن تأ کیــد
میکنــد« :انتشــار اطالعــات بایــد بهگونــهای باشــد کــه دیگــران بتواننــد نتیجهگیریهــای انجامشــده را
ً
مجــددا ارزیابــی کننــد» (هــادر .)63 :2003 ،از دیــدگاه مبانــی نظــری ،ایــن رویکــرد در باستانشناســی،
تحتعنــوان «نظریــۀ انعکاســی ( /بازتابندگــی)» شــناخته میشــود .نظریــۀ انعکاســی یــا بازتابندگــی،
یکــی از مبانــی نظــری مهــم در باستانشناســی دیجیتــال اســت .ایــن نظریــه بیــان میکنــد کــه در مرحلــۀ
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بــرای مقاصــد تحقیقاتــی ممنــوع کردهانــد .بههمیــن دلیــل اســتفاده از مستندســازی دیجیتــال بــرای
تحقیقــات باستانشناســی بســیار مهــم خواهــد بــود؛ زیــرا نهتنهــا محوطههــای نابودشــده باید مستندســازی
شــوند ،بلکــه بــر همیناســاس «دادههــای باستانشناســی» در کشــورهای مبــدأ آنهــا باقیمانــده و مــورد
تجزیهوتحلیــل قــرار گیرنــد ( )McManus, 2012: 55و تنهــا اطالعــات مستندسازیشــدۀ دیجیتــال
اســت کــه قابــل اشــترا کگذاری اســت و همــواره در دســترس هســتند .اطالعــات منتشرشــده بایــد کامــل
و دربرگیرنــدۀ تمــام جزئیاتــی باشــند کــه نیازهــای پژوهشــگران را در وا کاویهــای آینــده مرتفــع نمایــد.
باستانشناســان در مطالعــۀ مجــدد مــواد فرهنگــی تنهــا میتواننــد بــه توصیــف صــرف آنهــا بپردازنــد
یــا درنهایــت بــا مقایســۀ آنهــا بــا دیگــر مــواد فرهنگــی (درصــورت وجــود) دربــارۀ آنهــا اظهارنظــر کننــد؛
بهعنوانمثــال ،پژوهشــگران بــرای اســتفادۀ مجــدد از دادههــای باستانشناســی بایــد بداننــد تاریخگــذاری
یــک محوطــه ،اطالعــات الیهنــگاری بــرای کل اشــیاء و روابــط بیــن الیههــا چگونــه اســت .محققــان بــرای
داشــتن ایــن اطالعــات ،بهشــدت بــه تفســیرهای کاوشــگران متکــی هســتند و در بســیاری مــوارد ،تعییــن
میــزان قابلاعتمــاد بــودن دادههــا ،بــه اعتبــار باستانشناســان (تولیدکننــدگان اطالعــات) و ســطح علمــی
ایشــان و همچنیــن اعتبــار ابــزار و وســایل و ...وابســته اســت.
پرس ـشها و فرضیــات پژوه ـش :بههمیــن منظــور در مراحــل مطالعــات میدانــی ،دســتهبندی
و بررســیهای آزمایشــگاهی و ذخیــرۀ اطالعــات در پایــگاه دادههــا (در ذخیرهســازی اطالعــات بهشــیوۀ
ســنتی) بایــد اصــول علمــی در ایــن زمینــه بــا دقــت اجــرا شــود تــا اطالعــات قابلیــت اســتفادۀ مجــدد را داشــته
باشــند؛ بنابرایــن دو پرســش اصلــی در ایــن پژوهــش مطــرح میشــود )۱ :چــه مباحــث کلیــدی در بحــث
اســتفادۀ مجــدد از دادههــا بایــد موردنظــر قــرار گیــرد؟  )۲چگونــه ابــزار دیجیتــال در رفــع چالــش اســتفادۀ
مجــدد از دادههــا ،میتوانــد مفیــد باشــد؟ بهطــور خــاص ،نگارنــدگان زمینههــای اصلــی در اســتفادۀ مجــدد
دادههــای باستانشناســان و نقــش مؤسســات کالن در ایــن زمینــه را بررســی خواهنــد کــرد و توانمندیهــای
دیجیتــال در زمینــۀ رفــع ایــن چالشهــا را معرفــی خواهنــد نمــود.
روش پژوه ـش :ایــن وا کاوی بــا روش توصیفی-تحلیلــی انجــامشــده و در ایــن زمینــه از اســناد و
منابــع کتابخانــهای و همچنیــن مشــاهدۀ نتایــج پژوهشهــا در پایــگاه اطالعاتیهــای معتبــر علمــی در
زمینــۀ مطالعــات دادههــای باستانشناســی از پایــگاه اطالعاتــی کتابخانــۀ دیجیتــال «ســاینتس دایرکــت»
همچنیــن بررســی پایــگاه اطالعاتــی «اپــن کانتکــس» و «ســی دا ک ســی ار ام» و همچنیــن نتایج منتشرشــده
در پایــگاه اینترنتــی «تــی دار» انجــام پذیرفتــه اســت.
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نتیجهگیــری و تحلیــل ،باستانشناســان بایــد تــاش کننــد بــدون توجــه بــه دیــدگاه اولیــۀ خــود (کــه گاه
باستانشــناس را بهســوی تحلیلهــای اشــتباه میبــرد) نتایــج را بررســی کننــد« .درواقــع در فرهنــگ
ســنتی ،ایــن «بازاندیشــی» اســت کــه نظــام اجتماعــی گذشــته را بازتولیــد میکنــد« ».گیدنــز» در ادامــه نقــش
ً
«انعکاسپذیــری» را در فرآینــد تولیــد دانــش مثبــت توصیــف میکنــد« :محقــق بایــد دائمــا دربــارۀ آنچــه در
ایــن رونــد تحلیــل اتفــاق میافتــد ،تأمــل کنــد و (تأثیــر) چگونگــی تفســیر خــود را در شــکلدادن اطالعــات
بررســی کنــد؛ زیــرا همــۀ اطالعــات خروجــی تحقیــق ،نتایجــی اســت کــه درنهایــت توســط شــخص بهوجــود
میآیــد» (.)Gidenz, 1986: 16
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اطالعــات حاصــل از پژوهشهــای نظــری و عملــی بهوســیلۀ اســتانداردهای اجرایــی ب هصــورت یکزبــان
واحــد خواهنــد بــود کــه قابلیــت درک آن توســط محققــان در زمــان و مکانهــای مختلــف فراهــم اســت و
3
قابلیــت اســتفادۀ مجــدد و اشــترا کگذاری خواهــد داشــت .در همینراســتا« ،ســی آی داک ســی آرام»
(کمیتــۀ بینالمللــی الگــوی مرجــع مفهومــی مســتندات) معروفتریــن و شناختهشــدهترین مــدل مبانــی
نظــری رســمی مربــوط بــه باستانشناســی را ارائــه داده اســت .مــدل مرجــع مفهومــی ســی آی داک ســی
آرام ابــزاری نظــری و عملــی بــرای اشــترا کگذاری اطالعــات درزمینــۀ میراثفرهنگــی اســت .ایــن مــدل
میتوانــد بــه محققــان ،متخصصــان و عمــوم کمــک کنــد تــا پرســشهای پیچیــدهای را در رابطــه بــا
مباحــث باستانشناســی در بیــن مجموعــۀ دادههــای متنــوع و پرا کنــده کشــف کننــد .ســی آی داک ســی
آرام بــا ارائــۀ تعاریــف و یــک ســاختار رســمی بــرای توصیــف مفاهیــم و روابــط ضمنــی و صریــح و بهکاررفتــه در
ل در ایــن زمینــه شــناخته
اســناد میراثفرهنگــی میپــردازد؛ چنیــن مبانــی نظــری ،همچنیــن بهعنــوان مــد 
میشــوند .ایــن مــدل امــکان ادغــام دادههــا از منابــع مختلــف بهصــورت نرمافــزاری 4را فراهــم مـیآورد5؛ بــا
اینحــال ،تمرکــز اصلــی و حیطــۀ کاربــرد ایــن برنامــه در باستانشناســی بهطــور مســتقیم -باستانشناســی
میدانــی -نیســت ،بلکــه در زمینــۀ مجموعــۀ موزههــا ،کاربــری دارد .پیچیدگیهــا و جهتگیریهــای ســی
آی دا ک ســی آرام دربــاب اختصــاص زمینــه بــه حوزههــای استانداردســازی موضوعــات کاربــری مــوزه،
اســتفادۀ مســتقیم باستانشناســی میدانــی را از ایندســت اطالعــات تــا حــدودی دشــوار میکنــد (Doerr,
)2003:75؛ البتــه ایــن راهبــرد بهســرعت درحــال تحــول اســت .یــک گــروه از محققــان در میراثفرهنگــی
ً
انگلســتان ،اخیــرا مفاهیــم ســی آی دا ک ســی آرام را گســترش دادهانــد تــا عناویــن بیشــتری را بــرای
باستانشناســی میدانــی در دســترس قــرار دهنــد ( .)Binding et al., 2008: 285ب هعــاوه ،برخــی از
گروههــا لغــت ،واژگان کنتــرل و بازبینیشــده را بهطوریکــه بــرای کامپیوترهــا قابلخوانــدن باشــند ،ایجــاد
ف
کردهانــد کــه مکمــل مباحــث تشــریحی هســتند و ویژگیهایشــان توســط ســی آی دا ک ســی آرام تعری ـ 
ً
6
شــده اســت؛ همچنیــن واژگان بازبینــی و کنترلشــده اخیــرا توســط مــوزۀ بریتانیــا بهعنــوان «اطالعــات آزاد»
(قابلدسترســی) منتشــر شــدهاند و دسترســی در مقیــاس گســترده بــه اطالعــات ســامانههای طبقهبنــدی و
گونهشناســی دادههــای باستانشناســی را تســهیل میکننــد .مــوزۀ بریتانیــا مجموع ـهای گســترده از اشــیاء
را از سرتاســر جهــان در خــود جــای داده اســت و واژگان اســتاندارد آن بــرای تخصصهــای گونا گــون تسلســل
تاریخــی و منطق ـهای در باستانشناســی ،ارزشــمند اســت و اپــن کانتکــس نیــز از ایــن مجموعــه اســتفاده
کــرده اســت .7بهطورکلــی بهمنظــور اســتفاده مجــدد از دادههــا ،تدویــن اســتانداردها بایــد در دو ردۀ اصلــی
انجــام پذیــرد ،اســتانداردهایی کــه بــرای «تولیدکننــدگان» 8نهــادهای مرجــع مختلفــی دســتورالعملهایی
را بــرای مستندســازی دادههــا در باستانشناســی ایجــاد کردهانــد ،کــه از آنجملــه میتــوان بــه «پــارک
کانــادا» 9و «انســتیتو باستانشناســی» 10و مقــاالت مختلــف اشــاره کــرد (;Brown & Perrin, 2000
 .)Brown, 2007, Aitchison, 2009ایــن دســتورالعملها اطالعاتــی درمــورد انــواع مســتنداتنگاری،
فرمتهــای فایــل مرجــع و اقســام دادههــای موردنظــر ارائــه میدهنــد؛ بــا اینحــال آنهــا هنــوز نتوانســتهاند

|| میرصفدری و محمدیفر  :بازآفرینی اطالعات در دیجیتال باستانشناسی || || 185
] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.181

دســتورالعملهای جامــع و کاملــی دربــارۀ مفاهیــم کار میدانــی یــا تفســیری کــه در ایــن زمینــه رخ میدهــد،
ً
ارائــه دهنــد .اخیــرا دســتورالعملهایی بــرای ذخیــرۀ اطالعــات در کشــورهای انگلســتان و هلنــد بهوجــود
آمــده اســت ( )Aitchison, 2009; Brown, 2011; DANS, 2007و همچنیــن در کشــورهای دیگــر ماننــد
کانــادا ،انتظــار مـیرود کــه باستانشناســان براســاس فرمتهــای اســتاندارد ،ســوابق تحقیقــات را در پایــگاه
دادههــا ذخیــره کننــد ،امــا هنــوز ابالغیــۀ اجبــاری در این زمینــه وجــود نــدارد (Winter, 1996; McManus,
 .)2012; Parkscanada, 2005باوجــود اهمیــت ایــن موضــوع ،تنهــا چنــد برنامــۀ کالن ،ماننــد «پــروژۀ
آدام» ،درحالحاضــر از مبانــی نظــری اســتاندارد در باستانشناســی اســتفاده میکننــد.
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درصــد باالیــی از ادبیــات تحقیقــی کــه درمــورد اســتفادۀ مجــدد دادههــا تدویــن شــده ،بــر علــوم و علــوم
اجتماعــی کمــی تمرکــز دارنــد .ایــن مطالــب نشــان میدهــد کســانیکه دادههــا را مــورد اســتفادۀ مجــدد
ً
قــرار میدهنــد ،بــرای اینکــه ارزیابــی بهتــری از دادههــا داشــته باشــند ضرورتــا بایــد بافتــی کــه داده در
آن تولیــد شــده اســت را بشناســند؛ «بــرای مثــال ،اطالعــات دربــارۀ چگونگــی تفســیر و اندازهگیــری دادههــا
بــه دانشــمندان علــوم اجتماعــی کمــی کمــک میکنــد کــه دادههــا را درک کننــد و تصمیــم بگیرنــد کــه
آیــا میتواننــد بــه اطالعــات اعتمــاد کننــد؟» ( .)Faniel et al., 2012: 23در مــوارد متعــددی بهســبب
نبــود اطالعــات کافــی و قابلاســتفاده از مطالعــات پیشــین ،محققــان باستانشناســی مجبــور بــه کاوش
ً
و مطالعــات مجــدد میشــوند .ایــن پژوهشهــا در برخــی مــوارد اصــوال امکانپذیــر نخواهــد بــود؛ زیــرا
ً
درنتیجــۀ پروژههــای عملــی باستانشناســی ،عمــا بافــت و دادههــای باستانشناســی و فرهنگــی از بیــن
میرونــد« .واژۀ بافــت برگرفتــه از واژۀ التیــن «کانتکســتره» 11اســت و اشــاره بــه مــکان قرارگرفتــن اقــام
دادههــای باستانشناســی گوناگــون در درون یــا بســتر بافتهایشــان بهمثابــۀ متــن دارد .بــه ســخن دیگــر،
در اینجــا «بافــت» مفهومــی اســت کــه بــه بخشهایــی از یــک متــن مــادی ،یعنــی مــادۀ فرهنگــی اشــاره
دارد و بــه قبــل و بعــد از یــک جــزء یــا بخــش خــاص ارجــاع داده میشــود؛ البتــه بهگونهایکــه بهلحــاظ
معنــوی در یــک رابطــۀ پیوســتاری بــا آن جــزء یــا بخــش قــرار میگیــرد و البتــه معنــی کــه منفــک و جــدای
از آن ،گنــگ ،ناقــص و نامفهــوم میشــود» (مالصالحــی و دهپهلــوان .)118-119 :1391 ،امــروزه بســیاری
از محققــان بهمنظــور اســتفادۀ مجــدد از اطالعــات باستانشناســی از روشهــای محــدودی بــرای کســب
اطــاع درمــورد شــرایط کاوش و بافــت و ...مطالــب مهــم اســتفاده میکننــد؛  )1نشــریات ،گزارشهــای
میدانــی ،کتابهــای دسترســی ،یادداشـتهای میدانــی برجامانــده یــا گزارشهــای ارســالی بــه پژوهشــکدۀ
باستانشناســی )2 .بازدیــد اطالعــات تکمیلــی اشــیاء مــوزه یــا محــل نگهــداری دادههــای باستانشناســی.
 )3اســتفاده از تجربیــات یــا نظــرات گــروه کاوش و یــا مصاحبــه بــا مســئول حفــاری محوطــه.
اولیــن پرسشــی کــه بــرای مصرفکننــدگان مجــدد ایــن اطالعــات مطــرح میشــود ،روش جم ـعآوری
دادههــای باستانشناســی اســت .در برخــی از مــوارد ،روشهــای مختلــف در زمینــۀ تحقیقاتــی خــاص
بنابــر اهــداف تحقیــق منطقــی بهنظــر میرســد .ویژگیهــای یــک زمینــۀ تحقیقاتــی و پژوهشــی ،ازقبیــل
دورۀ زمانــی موردمطالعــه یــا ماهیــت یــک محوطــه ،بــر طــرح پژوهشــی ،روشهــای جمــعآوری دادههــا
و راهبردهــای پژوهــش اثــر میگــذارد .باتوجــه بــه فعالیتهــای میدانــی در غارهــا و محوطههــای
شــهری هرکــدام روش خــاص در زمینــۀ کاوش نیــاز دارد ،امــا در بســیاری از مــوارد ایــن تغییــر روش تنهــا
بــه ســلیقۀ کاوشــگر بســتگی دارد و ایــن مســأله پژوهشــگران را در مطالعــۀ مجــدد دادههــا در مــوزه یــا
مخــازن دچــار مشــکل میکنــد؛ ازســوی دیگــر ،اشــیاء بهتنهایــی و بــدون درنظــر گرفتــن بافتــی کــه از آن
بهدســتآمدهانــد ،بیهویتانــد .ماهیــت مطالعــات باستانشناســی بهگون ـهای اســت کــه دادههــا پــس
از جمــعآوری و مطالعــه ،تفســیر مفهــوم ابتدایــی خــود را از دســت میدهنــد و چــه ازطریــق بازگشــت بــه
محوطــه و چــه نگــهداری آنهــا در موزههــا یــا مخــازن و ...درواقــع فاقــد ارزش اولیــه هســتند و صــرف
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نمــودار  .1از مــواد فرهنگــی تــا نمادشناســی در قالــب یــک بافــت ،برگرفتــه از نظــرات رنفریــو (مالصالحــی و
دهپهلــوان.)128 :1391 ،

فراداده

یکــی دیگــر از توانمندیهــای پایــگاه دادههــای اطالعاتــی درج فرادادههــا درکنــار اطالعــات اصلــی اســت.
بــه اطالعاتــی کــه جزئیــات را دربــارۀ یــک موضــوع شــئ یــا مفهــوم توضیــح میدهــد و در درک آن داده ،شــئ
یــا مفهــوم و ...کمــک میکنــد« ،فــراداده» میگوینــد؛ بهعبــارتدیگــر ،فرادادههــا ،اطالعــات پشــتیبانی
هســتند کــه دربــارۀ اطالعــات اصلــی توضیحاتــی ارائــه میکنند .فــراداده از ترجمــۀ واژۀ انگلیســی «متادیتا»12
گرفتــهشــده و در برخــی متــون ابــر دیتــا ،دادهنمــا ،فــوقداده هــم ترجمــهشــده اســت.
باستانشناســان بــا روشهــای مختلفــی از دادههــای تحقیقاتــی دیگــران در انــواع زمینههــا اســتفاده
میکننــد )1 :روش اشــترا کگذاری شــخص بــه شــخص دیگــر13؛  )2اشــترا کگذاری ازطریــق بایگانــی
ً
مــوزه14؛ و اخیــرا  )3بانکهــای اطالعاتــی دیجیتــال در کشــور مــا اســتفاده از روش فردب هفــرد ،نســبت بــه
اشــترا کگذاری دادههــا توســط مــوزه و بانکهــای اطالعاتــی بیشــتر مــورد اســتفاده باستانشناســان اســت،
زیــرا عواملــی ماننــد توانمنــدی علمــی فــردی کــه اطالعــات را بهدســت آورده ،محوطــه کــه اطالعــات از آن
بهدســتآمــده و ایــن موضــوع کــه آیــا اطالعــات نتیجــۀ یــک کار علمــی اســت یــا از حفاریهــای غیرمجــاز
حاصلشــده اســت بــرای اکثــر باستانشناســان بســیار مهــم اســت .شــاید مهمتریــن دلیــل بــرای ایــن مســأله،

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.181

بافت

Downloaded from journal.richt.ir at 17:36 IRST on Wednesday March 3rd 2021

«وجــود» نمیتــوان آنهــا را بــه هویــت ابتدایـی خــود در بافــت اولیــه بازگردانــد« .عبــاس علیــزاده» مســئول
طــرح ســاماندهی مــوزۀ ملــی ایــران بیــان میکنــد« :دربــارۀ مشــکل نبــود بافــت در مــوارد ســاماندهی بایــد
بگویــم بافــت در باستانشناســی ماننــد کالبــد اســت .بــدون آن اعضــای کالبــد پرا کنــده و بــدون ارتبــاط
ارگانیــک بــا یکدیگــر هســتند و تفســیر ناممکــن .بههمیــن دلیــل مــن فقــط میتوانســتم تاریــخ و نــوع را
تعییــن کنــم و دیگــر هیــچ» (مصاحبــۀ شــخصی .)1398/11/21 ،همینطورکــه علیــزاده درمــورد مطالعــات
مجــدد خــود در مــوزۀ ملــی اشــارهکــرده اســت ،بــدون اطــاع از بافــت و بســتری کــه دادۀ باستانشناســی
در آن قــرار داشــته ،امــکان تحلیــل و بررســی وجــود نــدارد و تنهــا میتــوان اشــیاء را ازلحــاظ شــباهتها و
نکــه اطالعــات
ســاختار توصیــف نمــود .باستانشناســان از مفهــوم «بافــت» اســتفادۀ زیــادی نمیکننــد بــا ای 
بافت برای مستندســازی و تفســیر حیاتی هســتند (« .)Hodder & Hutson, 2003: 14چرنی» در بررســی
کاربرانــی کــه از اطالعــات مجموعههــای باستانشناســی در موزههــا اســتفاده میکننــد ،دریافتــه اســت کــه
باستانشناســان بهطورکلــی «بازنماییهــای بصــری از آثــار باســتانی و اطالعــات بافــت» را بهعنــوان دو
یشــک نقــش
مســألۀ مهــم بــرای پیشــرفت در تحقیقــات معرفــی کردهانــد ( .)Czyrnyj, 2011: 103ب 
بافــت را بهعنــوان بســتر معنایــی بــرای یــک دادۀ باســتانی تلقــی میکننــد ،چنانچــه بــدون درک و
فهــم آن از بیــان تحلیــل ،عاجزیــم« .مالصالحــی» بهنقــل از «رنفریــو» مینویســد« :بــر همــه آشــکار اســت
کــه در گذشــته و حــال ا کثــر نمادهــا بــدون وجــود و جوهــرۀ خارجــی و مــادی بیمعنــی هســتند و وظیفــۀ
باستانشناســان اســت کــه بــا مطالعــۀ ابژههــا و دادههــای مادی-فرهنگــی برجایمانــده از گذشــته بــه
درک محتوایــی و نمادیــن آنهــا برســند و ایــن فرآینــد بــه نتیجــه نخواهــد رســید مگــر در پرتــو مطالعــۀ
یافتههــای مــادی درکنــار دیگــر یافتههــا و در بســتر و بافــت زمانــی ،مکانــی و فرهنگــی آنهــا (مالصالحــی و
دهپهلــوان.)128 :1391 ،
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محققــان دیجیتــال باستانشناســی از فناوریهــای متفاوتــی در انجــام فعالیتهــای خــود بهــره
میگیرنــد .ایــن فناوریهــا در چهــار دســتۀ اصلــی قــرار میگیرنــد؛  )1پایــگاه دادههــای اطالعاتــی و اینترنــت
کــه بهعنــوان بســتر اصلــی انجــام فعالیتهــای دیجیتــال شــناخته میشــود و نتایــج دیگــر بخشهــا
بهمنظــور انتشــار و اســتفادۀ مجــدد از دادههــا در آن بارگــذاری میشــود )2 .نرمافزارهــا کــه نقــش مهمــی در
تحلیلهــا و آنالیزهــای اطالعــات باستانشناســی دارنــد و نتایــج آنهــا در پایــگاه دادههــا منتقــل میشــود.
 )3مســتندنگاریهای دیجیتــال کــه توانایــی حفــظ مجــازی و انتقــال عینــی اطالعــات را بــرای محققــان
فراهــم میکننــد )4 .مطالعــات و تجزی هوتحلیلهــای فیزیکــی و شــیمیایی .در اینمیــان ،بهمنظــور
اشــترا کگذاری و اســتفادۀ مجــدد دادههــا ،مهمتریــن ابــزار ،پایــگاه داده خواهــد بــود؛ همچنیــن بهمنظــور
حفــظ بافــت و درج فرادادههــای مناســب بــه مســتندنگاری دیجیتــال و همچنیــن نرمافــزار نیــاز اســت و
بهمنظــور درج فرادادههــای مناســب الزم اســت از تجزیهوتحلیلهــای شــیمیایی و فیزیکــی بهرهبــرداری
شــود؛ بههمیــن منظــور هــر چهــار زیرشــاخه در ادامــه معرفــی میگردنــد.

پایگاه داده

مجموعــۀســازمانیافته اطالعــات اســت کــه بهوســیلۀ ســامانۀ مدیریــت پایــگاه داده دسترســی بــه اطالعــات
آن امکانپذیــر اســت .پایــگاه داده در طیــف وســیعی از فعالیتهــای باستانشناســی ،اعـماز :ثبــت و ضبــط
دقیــق و ســریع اطالعــات در هنــگام اجــرای عملیــات کاوش و بررســی باستانشناســی (ازطریــق اعمــال
فیلترهــا امــکان اشــتباهات انســانی را پاییــن مــیآورد) ،ذخیرهســازی حجــم انبــوه اطالعــات بــه همــراه
عکسهــا و طر حهــا و ،...کمــک بــه تحلیلهــای دقیــق و نگــرش ذهنــی باستانشناســان ازطریــق نمایــش
س ـهبعدی کاوشهــای باستانشناســی تــا ایجــاد بانکهــای اطالعاتــی مناطــق مختلــف جغرافیایــی و
اشــترا کگذاری اطالعــات محققــان ایــن رشــته و ...بــه ارتقــاء دانــش باستانشناســی کمــک میکنــد.

مستندنگاریهای دیجیتال

بــه انــواع روشهــای مســتندنگاری ُ
دوبعــدی و سـه ُبعدی کــه در زمینــۀ تهیــه تصاویــر دقیــق و آشکارســازی

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.181

ابزار دیجیتال
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عــدم فرادادههــای مناســب در هنــگام ثبــت و ضبــط اطالعــات در بایگانــی مــوزه و پایــگاه دادههــای اطالعاتی
اســت .مطالعــات اخیــر نشــان میدهــد فرادادههــا درمــورد دادههــای باستانشناســی موجــود در موزههــا
بهنــدرت بــرای محققــان علمــی کافــی اســت و مســتندات مربــوط بــه منشــأ ،چگونگــی بهدســت آوردن آن
ی شــده
و ...موردنیــاز اســت ( .)Keene, 2005در پایــگاه داده اپــن کانتکــس 15دو محوطــه از ایــران بایگان ـ 
اســت؛  )1اطالعــات جانــور باستانشناســی از تلملیــان )2 ،آثــار اســتخوانهای جانــوران در چغامیــش .در
نظرســنجیها در اینبــاره بســیاری از باستانشناســان اذعــان داشــتند کــه فرادادههــا در زمینــۀ روششناســی
و اطالعــات بافــت در دادههــای محوطــۀ چغامیــش ناقــص اســت ( .)Atici, et al., 2012: 5بخــش مهمــی
از فرادادههــا بــرای اســتفادۀ مجــدد از دادههــا ،نقش ـههای الیهنــگاری اســت .یکــی از نــکات بســیار مهــم در
تدویــن فرادادههــا ،درج موقعیــت مکانــی ،چش ـمانداز و دیگــر خصوصیــات منطقــه ،ماننــد «یــو تــی ام» و
عکسهــای هوایــی خصوصیــات نقشــه ماننــد ماهــواره یــا دســتگاهی کــه آن را تهیـ ه کــرده ،مــدل دســتگاه،
دقــت عدســی دوربینهــا و بهطــور کلــی مشــخصات فنــاوری اخــذ تصاویــر بســیار مهــم اســت .حتــی بهتــر
اســت تــا جاییکــه امــکان دارد تصاویــر قدیمــی از محوطــه در بایگانیهــا بیابیــم و در اطالعــات فــرادادۀ خــود
قــرار دهیــم .اهمیــت درج اطالعــات پشــتیبان تــا آنجایــی اســت کــه الزم اســت باستانشناســان حتــی ابعــاد
صافــی کــه حیــن جم ـعآوری اشــیاء بــرای غربــال کــردن خــاک اســتفاده میکننــد ،ذکــر کننــد؛ زیــرا انــدازۀ
اشــیایی کــه باستانشناســان کشــف میکننــد ،ابعــاد صافــی تعییــن میکنــد.
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نرمافزارها در باستانشناسی

روشهای تجزیهوتحلیل فیزیکی و شیمیایی (دیجیتالی) در باستانشناسی

بــه مجموعــۀ روشهــای تجزیهوتحلیــل شــیمیایی و فیزیکــی گفتــه میشــود کــه بــه مطالعــۀ اشــیاء باســتانی
میپردازنــد و نتایــج آنهــا بهوســیلۀ ابزارهــای دیجیتــال تولیــد و تحلیــل میشــود؛ ازجملــۀ ایــن روشهــا
میتــوان بــه -روشهــای تجزیهوتحلیــل ســطحی -اشــاره کــرد.

نتیجهگیری

اســتفادۀ مجــدد از دادههــا ،چالشــی اســت کــه براســاس نــگاه باستانشناســی نــو بــه روشهــای پیشــین،
قابلیتهــای باستانشناســی در زمینــۀ مطالعــات فرارشــتهای ،امــکان بازبینــی و اشــتراک اطالعــات را
توســعه خواهــد داد .در همینراســتا ســه حــوزۀ اصلــی استانداردســازی ،فــراداده و بافــت بایــد مــورد توجــه و
برنامهریــزی قــرار گیــرد .اســتفادۀ صحیــح از اســتانداردها در فرآینــد مطالعــات و همچنیــن در مرحلــۀ تحلیــل
و بارگــذاری آن در پایــگاه اطالعاتــی و رعایــت موازیــن قــراردادی ســبب میشــود نقــش فــرد ،ابــزار و دیگــر
اولویتهایــی کــه امــروز در اعتبــار مطالعــات مجــدد وجــود دارد ،کمرنگتــر شــود و براســاس رعایــت قواعــد
کلــی ذات نتایــج دارای اطمینــان و ارزش باشــند .بــرای درک رابطــۀ ســه ابــزار معرفیشــده بــا مراحــل انجــام
فرآینــد مطالعــۀ عملــی در باستانشناســی مــدل  1ارائــه شــده اســت؛ ایــن مــدل نشــان میدهــد کــه در کــدام
مراحــل بایــد ابزارهــا ب ـهکار گرفتــه شــوند .همچنیــن بایــد خاطرنشــان کــرد کــه هرکــدام از ایــن مؤلفههــا بــا
دیگــر گزینههــا در ارتبــاط هســتند (مــدل .)2
ضــرورت کاربــرد استانداردســازی بهعنــوان چارچــوب اجرایــی در زمینــۀ فرادادههــا ،بخشــی از فرآینــد
یکپارچهســازی اطالعــات را دربرمیگیــرد و مســتندنگاری بافــت خــود بخشــی از فرادادههــا را تشــکیل
میدهــد .باستانشناســی دیجیتــال و ابزارهــای آن در رفــع ایــن چالــش میتوانــد براســاس دســتورالعملها،
معیارهــا و اســتانداردها و مبانــی نظــری بهعنــوان رویــهای در تهیــۀ فرادادههــا 17در جهــت رفــع معضــل
کمبــود اطالعــات پشــتیبان مؤثــر باشــد .بهعنــوان راهــکاری عملــی ،ضــروری اســت تــا برنامهریــزی عرصــۀ
باستانشناســی در کشــور براســاس نتایــج مثبــت برخــی پروژههــای تحقیقاتــی در زمینــۀ رفــع معضــات
باستانشناســان در زمینــۀ طراحــی اصــول پایــۀ طراحــی پایگاههــای دادههــا و ســامانههای انتشــار اطالعــات
و روشهــای پیادهســازی اطالعــات حاصــل از ابزارهــای دیجیتــال و اســتخدام ویراســتاران اطالعــات و
دادههــا ،بــرای هماهنگســازی مجموعــۀ دادههــا بــا مبانــی نظــری براســاس نیــاز بومــی و همچنیــن کنتــرل
واژگان در ایــن مســیر گام بردارنــد .اســتفاده از ســه زمینــۀ اصلــی در مطالعــۀ مجــدد اطالعــات بهعنــوان
مفاهیــم مکمــل میتوانــد رونــد مطالعــات را تســهیل کنــد .نمونــۀ عملــی ایــن ارتبــاط در رویکــرد برخــی

Downloaded from journal.richt.ir at 17:36 IRST on Wednesday March 3rd 2021

نرمافزارهــا در باستانشناســی (قابلاســتفاده در تبلتهــا و تلفنهــای همــراه یــا رایانههــا) براســاس کاربــرد،
ســه طیــف اصلــی را دربرمیگیرنــد؛ ســطح اول ،نرمافزارهــای تخصصــی باستانشناســی (نرمافزارهایــی
کــه بــرای باستانشناســی و رشــتههای وابســته بــه آن طراحــیشــده اســت ،ماننــد نرمافزارهــای ترســیم
ماتریــس هریــس در هنــگام عملیــات کاوش) .ســطح دوم ،نرمافزارهــای بینرشــتهای (ماننــد :اتوکــد و
ج ـیآیاس و ...کــه در مطالعــات باستانشناســی کاربــرد دارنــد) .نرمافزارهــای ســطح ســوم (ایــن گــروه
بــه زبــان ســاده بــرای انتقــال مفاهیــم بــه عامــۀ مــردم و عالقمنــدان بــه اطالعــات باستانشناســی طراحــی
میگردنــد ،ماننــد نرمافزارهــای راهنمــای مــوزه یــا اطالعــات عمومــی باستانشناســی).
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برخــی اطالعــات پنهــان از ســطح اشــیاء ،ابنیــه و مناطــق و ...بــه باستانشناســان در کشــف واقعیتهــا،
دسترســی آســان بــه اطالعــات در هــر زمــان و هــر مــکان بهصــورت پرونجاهای دیجیتــال ،تصاویر سـه ُبعدی
مجــازی و قطعــات چاپشــدۀ س ـه ُبعدی و ...کمــک میکنــد ،مســتندنگاری دیجیتــال میگوینــد.
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مدل  .2ارتباط مؤلفههای اصلی در استفادۀ مجدد از دادهها (نگارندگان.)1398 ،
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مدل  .1استفاده از ابزارهای استفادۀ مجدد از اطالعات در مراحل پژوهش عملی (نگارندگان.)1398 ،
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ســازمانهای کالن در زمینــۀ مدیریــت دادههــا وجــود دارد .ســازمان 18تــی دار 19و ســرویس اطالعــات
باستانشناســی بریتانیــا ،ای دی اس ،20بــا هــدف دسترســی آزاد بــه اطالعــات و فرادادههــای اســتاندارد،
برنامهریزیهــای کالن بــرای توســعۀ مبانــی نظــری و استانداردســازی اطالعــات اولیــه ماننــد تاریخگــذاری
و فرادادههــا (کــه شــامل اطالعــات بافــت نیــز میشــود) را آغــاز کردهانــد .محققــان میتواننــد براســاس
دانــش خــود صحــت و اعتبــار اطالعــات موجــود در پایــگاه اطالعاتــی را بررســی کننــد .پایــگاه اطالعــات آزاد
ُ
ُ
«ارکیــد» 21بــرای شناســایی محققــان ایجــاد شــده اســت ،بــا اســتفاده از ای پــی آی وب ارکیــد بــرای نمایــش
اطالعــات بیوگرافــی و انتشــار اطالعــات درمــورد مشــارکتکنندگان در گــردآوری اطالعــات ،پایــگاه اطالعــات
آزاد ،دادههــای جدیــدی را درمــورد تخصــص و اعتبــار باستانشناســان گردآورنــدۀ اطالعــات ،ارائــه
میکنــد .22ایــن ســازمان ایــن فرادادههــا را در قالــب چارچــوب اســتاندارد مشــخص ارائــه میکنــد .نمــود
دیگــری از تعامــات ایــن زمینههــا در پایــگاه دادههــای اطالعاتــی اســت کــه بهســبب ماهیــت عملکــردی،
استانداردســازی و اســتفاده از فرادادههــا را دربرمیگیــرد.

|| || 190

ش ــمارۀ  || 13س ــال چ ــهارم || پایـ ــیز || 1399

] [ DOI: 10.30699/PJAS.4.13.181

تصویــر  24 .2ترکیبــی از قســمتهای مختلــف بافــت یــک کارگاه شــامل واحدهــای کاوش ،مــواد باســتانی،
نقش ـهها و عکسهــا (.)Katsianis et al., 2008
ا

پینوشت
« .1نظریــۀ چنــد وجهــی» ،بهعنــوان یکــی از مباحــث نظــری در مطالعــات «چاتالهویــوک» مطــرح شــد کــه میتــوان آنرا بهعنــوان یک
فرآینــد دیالکتیکــی معرفــی نمــود کــه دربــارۀ اینکــه متخصصــان چــه کســانی هســتند و ســهم آنهــا در رونــد تولیــد دانــش باستانشناســی
چیســت؟ صحبــت شــده اســت .متخصصــان میتواننــد مجموعـهای از پژوهشــگران مختلــف باشــند کــه در تجزیهوتحلیــل مــواد باســتانی
کمــک میکننــد .اگــر بســیاری از متخصصــان مختلــف از نزدیــک در کنــار هــم کار کننــد ،احتمــال بهوجــود آمــدن «بینــش و نگــرش جدیــد»
افزایــش مییابــد (هــادر.)59 :2003 ،
 .2مقالــۀ «مازیــار» در https://www.chamedanmag.com :و  http://www.eskannews.comبهصــورت اینترنتــی منتشــر شــده اســت.
مقالــۀ «عبــاس مقــدم» در https://www.chamedanmag.com/news/30758 :و مصاحبــۀ شــخصی «بهروز عمرانــی» ( )1398/8/21و...
3. CIDOC-CRM

 .4در این مدل دادهها را میتوان بهصورت اطالعات خروجی از نرمافزارهای مختلف در مدل بارگذاری شوند.

5. http://www.cidoc-crm.org/

 .6از طریق یک  APIوب و اندپوینت SPARQL
7. http://opencontext.org/projects/DF043419-F23B-41DA-7E4DEE52AF22F92F

 .8پژوهشگرانی که به مطالعات میدانی و نظری میپردازند و دادههای اولیه را بهوجود میآورند.

9. Parks Canada. 2005. Archaeological Recording Manual: Excavations and Surveys. http://www.pc.gc.ca/eng/docs/
pc/guide/fp-es/titre-title.aspx
10. Institute for Archaeologists. 2009. Standard and Guidance for the Creation, Compilation, Transfer and Deposition
of Archaeological Archives. 303
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11. Contextere
12. Meta data

 یافتههــا و، گزارشهــا، اســتفاده از اطالعــات باستانشناســان دیگــر در مــدت کاوش یــا بررســی ماننــد یادداشــتهای حفــاری.13
.عکسهــا
. مقایسۀ مجسمۀ کامل در موزه با قطعات مجسمۀ یافتشده در پژوهشهای شخصی، برای مثال.14
 ابــر پایــگاه داده در زمینــۀ باستانشناســی کــه در زمینــۀ انتشــار اطالعــات باستانشناســی بــه شــیوۀ نویــن بــا بهرهگیــری از ابــزار.15
دیجیتــال فعالیــت میکنــد و قابلیتهایــی در جهــت درج فرادادههــا و استانداردســازی اطالعــات باستانشناســی را بــه قابلیتهــای خــود
.افــزوده اســت
16. UTM

 تهیــۀ نقشــههای الیهنــگاری و بســیاری، فرادادههایــی همچــون الگوریتمهــای مدیریتــی توســط نرمافزارهــای تخصصــی.17
ُ ازانــواع فایلهــای دیجیتــال اعــماز تصاویــر
دوبعــدی و ســه ُبعدی در کنــار اطالعــات حاصــل از نرمافزارهــای تخصصــی ماننــد آرک و
...غیرتخصصــی ماننــد جــیآیاس و

18. https://www.tdar.org/about/
19. tDar
20. ADS
21. ORCID
22. http://www.orcid.org
23. https://intarch.ac.uk/journal/issue42/13/uildriks.html
24. https://www.researchgate.net/publication/223346216_A_3D_digital_workflow_for_archaeological_intra-site_
research_using_GIS/figures?lo=1
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjg3fPHs6vnAhUGoqQKHQO_
Ab4Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fnosasblog.wordpress.com%2F2017%2F11%2F15%2Fdiggingin-to-digital-a-summer-of-photogrammetry-in-orkney%2F&psig=AOvVaw04FFl8kVlLuM94p47EJd8&ust=1580476405982195
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