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 چکیده
هـاي ارائـۀ آن،   دانش و تحوالت و نوآوریها در روشـها و رسـانه         نظامهاي سازماندهی اطالعات، به موازات رشد     

  خـود، موجـب پدیـد   ۀنوب بهبوده و پژوهان  اسخگویی به نیازهاي دانشسترش این نظام، پهدف از گ. اندگسترش یافته
 اصـلی و نگـرش   ۀفلسف. ها و رویکردهاي سازماندهی اطالعات شده است  آمدن چالشهاي جدیدي در استانداردها، شیوه     

ها و محیطهاي ارائه بوده  رسانه همواره مستقل از نوع- تسهیل و تسریع دسترسی به منابع دانشـایجاد این نظامها  موجد 
 هاي اطالعـاتی جدیـد، تجدیـد نظـر و    ظهور محیط و رسانهدر نتیجه، اي نوین اطالعاتی و هوریاظهور رایانه و فنّ. است

 در طراحی ،تحوالت  براي پاسخگویی به این.کند استانداردها، ابزارها و فنون سازماندهی را ضروري میدوباره ارزیابی 
هـاي  تطابق ابزارهاي سنتی با محیط و رسانه نخست، هماهنگی و: وجود دارددو رویکرد  ،اندهی اطالعاتنظامهاي سازم

ـ . وري از امکانات و قابلیتهاي محیط جدید حداکثر بهرهبراي جدید و دیگر، طراحی ابزارها و فنون جدید    حاضـر،  ۀمقال
در سازماندهی منابع اطالعاتی ،21مارك  ین و قالب دوبلۀاي هست ت و ضعف طرح فرادادهضمن معرفی و بررسی نقاط قو 

با هم مقایسه  سازي اطالعات الکترونیکی در نمایهرا   کارایی دو طرح مذکور ، جهانی وب، با استفاده از روش تحلیلیۀشبک
ـ 21 قالب مارك ،دهد که در نهایت     مقایسه نشان می   ۀنتیج. کرده است  حـیط   اطالعـات م ۀ براي ذخیره، پردازش و مبادل

  .تر است  مناسب،وب
 جهـانی وب، سـازماندهی   ۀ، شـبک 214 اي مـارك  ، قالـب فـراداده  3 دوبلـین ۀاي هستطرح فراداده : هاکلیدواژه

 .اطالعات

  مقدمه
و » اي هـسته دوبلـین  فـراداده «در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلـی، قابلیتهـا و توانمنـدي دو طـرح          

معیارهاي مقایسه و ارزیـابی کـه در ایـن    . کنیم  یابی و آنها را با هم مقایسه می       را ارز » 21اي مارك   قالب فراداده «
  . اند شود، برخی بر اساس پژوهشهاي پیشین و برخی بر دیدگاه نگارنده مبتنیپژوهش استفاده می

 در تنها صورت گرفته و هاي کمیپژوهشاین دو طرح،  ۀ مقایسۀدر زمین دهد    بررسیهاي نگارنده نشان می   
کارایی دو طرح ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  است ـ که تعداد آنها نیز بسیار معدود -پژوهشها آن از برخی 

 ۀدر مقالـ ) 1996 (»راشـل هیـري   «. کنیم  این پژوهشها اشاره می   مهمترین  ه  ادامه، ب در  .  شده است  مذکور، ارزیابی 
 ـ از جملـه هـستۀ    اي مختلـف ي فـراداده اي و مـرور قالبهـا  شـبکه اطالعـاتی  خود، ضمن بررسی ویژگیهاي منـابع  

                                                        
مقالـه بـا    . شـده اسـت  ئـه  ارايبه صورت شفاه»  اطالعاتين در سازماندهي نويکردهايراهکارها و رو«ش يت، در هما  تفاو ين مقاله با اندک   ي ا .۱

   .ستنوشته شده ا» ياهللا فتاحد رحمتيس«دکتر  ييراهنما
ــشجوي . ٢ ــدار  يکارشناســـدانـ ــالم يرســـان و اطـــالعي ارشـــد علـــوم کتابـ   تهـــرانقـــاتي، واحـــد علـــوم و تحق ي دانـــشگاه آزاد اسـ
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، 6، سهولت ایجاد5از جمله نوع گروه کاربريکارگیري معیارهایی  هبا بو ، به طور غیرمستقیم 21دوبلین و مارك 
 21هاي او نشان داد مارك  یافته . رداشم میمزایا و معایب هر دو را بررا مقایسه کرده و این دو طرح    ... محتوا و   

از جملـه   ،اي فـراداده طرحچند ) 2001 (»مگدا ال شربینی«.  7( Heery, 1996) کاملتري دارد ساختار و اجزاي
هـاي جغرافیـایی    دادهۀکمیتـ «، »(GILS)8خدمات مکـان یـاب اطالعـات دولتـی       «،  »21ارك  م«،  »هسته دوبلین «

 قالـب  ،و در پایـان  را با هم مقایـسه کـرده   »(CDP)10  کتابخانه دیجیتالی کلورادو   ةپروژ«، و   »(FGDC)9فدرال  
، ... کـارگیري و   از نظر تعدد و تنوع عناصر توصیف، قالبهاي مختلف بـراي انـواع مـواد، سـابقۀ بـه      را   21مارك  

در مقالـۀ  ) 2003(» بیسواناز دوتـا «. (El-Sherbini, 2001) کند                   میاي ارزیابی بهترین قالب فراداده
، ضـمن توصـیف فـراداده و    »21 وبی با اسـتفاده از هـسته دوبلـین و مـارك          فهرستنویسی مدارك «خود با عنوان    

اي بر اساس معیارهـاي سـطح توصـیف، گـسترش        اي، با استفاده از جدولهایی تطبیقی و مقایسه       طرحهاي فراداده 
ــراداده  ... پــذیري و  ــه طــور مــستقیم، توانــایی و قابلیتهــاي دو طــرح ف ــراي 21اي هــستۀ دوبلــین و مــارك ب  را ب

، کـارایی بیـشتري بـراي    21او نیـز نتیجـه گرفـت کـه عناصـر مـارك       . ستنویسی مـدارك وبـی مقایـسه کـرد       فهر
کنترل مستند در « خود با عنوان ۀدر مقال) 2004( »مایکل گورمن«). Dutta, 2003(سازماندهی اطالعات دارند 

 را از لحـاظ  21الـب مـارك    دوبلـین و ق  ۀاي هـست  ، طرح فـراداده   » کنترل کتابشناختی در محیط الکترونیکی     بستر
تعداد عناصر توصیف، قالبهاي مخصوص انواع مدارك و مواد اطالعاتی، قابلیت بازیابی منابع اطالعـاتی شـبکۀ             

 ۀهـست اي طـرح فـراداده   «،کرده است و در قالب نقدي تند و شدید      ررسی  ب ،هاي مستند  کنترل داده وب و بویژه،    
در . (Gorman, 2004) خوانـد   غیرقابل مقایسه بـا قالـب مـارك مـی    وغیرقابل اعتماد ،  ضعیف بسیار را»دوبلین
» هـاي عمـومی صـفحات وب    بررسی تطبیقی عناصر ابرداده«در پایان نامۀ خود با عنوان ) 1384(» پور  تقی«ایران،  

  . و دابلین کور را بررسی و با هم مقایسه کرده است21طرحهاي اَبرداده از جمله مارك 
  

  »21اي مارك قالب فراداده« و »اي هسته دوبلینطرح فراداده« ۀمقایس
  ايویژگیهاي منابع اطالعاتی شبکه.  1

، ویژگیهاي منابع اطالعاتی محـیط وب و  21 دوبلین و مارك ۀ هستۀپیش از مقایسآید    به نظر مناسب می   
 ماننـد  ،هـاي فیزیکـی   رسـانه يمنابع الکترونیکی ذخیره شده روو مانند منابع چاپی، (تفاوت آنها با منابع فیزیکی     

  .را بررسی کنیمهاي محلی ، منابع الکترونیکی موجود در شبکه...)دیسک فشرده، و 
در  جهـانی وب  ۀمنابع اطالعاتی که از طریـق شـبک  :  جهانی وبۀمنابع اطالعاتی شبک ) مکان( محل   )الف
بر روي شبکه قرار ...) ا، وسایته وب(نخست اینکه در مکانهاي مختلفی :  اغلب دو ویژگی عمده دارند    ،دسترسند
، و FTP, HTTPبرخی از طریق پروتکلهاي ( هاي دسترسی به آنها متفاوت استاند، و دیگر آنکه، شیوهگرفته

                                                        
3. Constituency.  
4. Ease of creation.  

 بويژه شبکه جهاني وب صـورت نگرفتـه   ، متناسب با محيط الکترونيکي،٢١ هنوز پيشرفتها و تحوالت قالب مارک    ،زمان پژوهش ياد شده   در  . ٥
   .بود

6. Government Information Locator Service.  
7. The Federal Geographical Data Committee’s Content Standards for Digital Geospatial Metadata. 
8. Colorado Digital Project.  



 باید هم ،اي فرادادهۀ یک پیشین  ،بنابراین).  مانند استفاده از کلمه عبور     ،برخی از طریق روشهاي محدود دسترسی     
و هـم  ) یعنی شبیه یک فهرستگان مجازي عمل کند(مختلف یک منبع باشد حاوي اطالعات مربوط به مکانهاي     
  . را داشته باشدهاي دسترسی به منبع اطالعات مربوط به شیوه یا شیوه

 ممکـن اسـت در   ،یک منبع اطالعاتی در محیط وب :هاي مربوط به یک منبع    قالبهاي مختلف نسخه   )ب
 ،شـود  الی که اینجا مطرح مـی ؤس. ارائه شده باشد) .PDF, HTML, XML, WORD, etc(قالبهاي مختلفی 

در محیطهـاي سـنتی   . کـرد  چگونـه بایـد برخـورد    ،هـا در قالبهـاي متفـاوت   آن است که با هر یک از این نـسخه    
اي جدیـد،  در بیـشتر طرحهـاي فـراداده     امـا    ؛شـود  مستقل تهیه می   ۀها یک پیشین  براي هر یک از نسخه    ) فیزیکی(

  . شوند می در یک پیشینه توصیف ،)از لحاظ قالب (هاي متفاوت یک منبعنسخه
-هـا از بایگانیهـاي پایگـاه   برخی از داده .  عمر کوتاهی دارند    معموالً ،هاي محیط وب  داده: باتنبودِ ث  )ج

 اوقـات نیـز   يبـسیار . شـود  اینترنتـی آنهـا نیـز حـذف مـی     نـشانی  شوند و همراه با آنها،   پایه حذف میـهاي وب  
  . کننداینترنتی قبلی ارائه مینشانی ها یا ویرایشهاي جدید یک منبع را در همان  نسخه،پدیدآورندگان منابع

- مجموعهةعهد ازکار  یا این ،تواند چنین تغییراتی را منعکس کند     به تنهایی می   ،اي فراداده ۀاما آیا پیشین  

  بـه ارجـاعی کـور تبـدیل    ،ايداده فـرا ۀاینترنتی منبع، پیشیننشانی آید؟ آیا در صورت حذف  ها برمیاي از پیشینه 
  ؟ آیا این ویژگیها تفاوت عمده با محیط فیزیکی ندارد؟شود نمی

هـا و  تولیـد نـسخه  بـا وجـود   ، )مـدرك (هـاي قـدیمی یـک منبـع     برخی موارد نسخه   :هاافزونگی داده ) د
معناسـت  و بـدین  شـود  ها می موجب حشو و افزونگی داده،این امر. مانند روي شبکه باقی می ،ویرایشهاي جدید 

هـاي   داده،در ایـن میـان  . مانند روي وب باقی می،اند کهنه و منسوخ شده  ،که حتی اطالعاتی که از لحاظ زمانی      
   گردد؟ جدیدي تهیه ۀ یا پیشین؛ باید روزآمدسازي شود،ايفراداده هايتوصیفی پیشینه

 فهرستنویسان بایـد در مـورد سـطح    سازان و  نمایه،)فیزیکی(در محیطهاي سنتی  : تکه تکه بودن منابع  )ـه
 تـصمیم  ، یک کتاب، فصلی از یک کتاب و یا یک مقالـه اسـت  ،بر اساس اینکه منبع ) مدرك(تحلیل یک منبع    

کتـاب چـاپی،   (هاي فیزیکی مختلـف  رسانه. شود  کتابشناختی گرفته میۀاین تصمیم بر مبناي قالب پیشین  . بگیرند
ها شوند و فهرستهاي همگانی پیوسته کتابخانه در یک سطح توصیف میمعموالً ...) دیسک فشرده، نوار کاست، 

 امکـان پیوسـت فهرسـت    ،براي توصیف بیشتر منـابع فیزیکـی  .  همین سطح را شامل می شوند       در یی  هانیز پیشینه 
   . کتابشناختی آن وجود داردۀ منبع به پیشینةمندرجات یا چکید

 ممکن است منـابع اطالعـاتی  .  توصیف تصمیم گیري شوداي نیز باید در مورد سطحدر مورد منابع شبکه 
پـذیر    دسـترس ،طـور عمـومی    بـه ، از طریق ابزارهایی مانند راهنماهاي موضوعی و یا موتورهاي کـاوش          در وب، 
 ،اي تهیه شود؟ در صورت مثبت بـودن پاسـخ   فرادادهۀ پیشین، آیا باز هم باید براي این منابع   ،در این حالت  . باشند

 وب بـه افـراد،   ۀ هنگامی که یک منبع اطالعاتی در شبک، برگزید؟ از سوي دیگرباید توصیف  برايچه سطحی  
- چه پیـشینه ، این منبعۀ براي توصیف بهین،)به صورت پیوندهاي فرامتنی(ارجاع می دهد    ... یات فنی و    ئاشیا، جز 

    یک منبع است یا چند منبع؟،د؟ آیا این منبعکراي باید تهیه 
 آن ،اي منحـصر بـه فـرد منـابع وب    هـ یکی دیگـر از ویژگی  :ت مربوط به دسترسی منابع ماهیت اطالعا  )و

 اطالعـات  بایـد ، )URI(گر منبع ا یا شناس،)URL( اینترنتی نشانی عالوه بر    ،است که براي دسترسی به این منابع      



 بـراي بـاط  هـاي برقـراري ارت   یـا نحـوه  ،ماننـد محـدودیتهاي دسترسـی   (دیگري در مورد شرایط دسترسی به منبع      
 اسـتانداردهاي سـازماندهی   ،در برخی کشورها.  تهیه شود) که اطالعاتی غیرکتابشناختی هستند ـ )پشتیبانی کاربر

، امـا بـسیاري از کـشورها    انـد  کردهین منظور تدوین د ب  را   قالب موجودي خود   )مانند مارك آمریکا  (اطالعات  
  ).Heery, 1996 (فاقد چنین امکاناتی هستند

  ي مقایسه معیارها. 2
تـر اشـاره شـد، بـه      طور که پـیش   همان. باید معیارها و مالکهایی در نظر گرفت  ،ايبراي انجام هر مقایسه   

بـه میـزان   اي مورد بررسـی در ایـن مقالـه،      در دو قالب فرادادهۀمورد مقایسدر نداشتن آثار پژوهشی  وجود  دلیل  
 اسـتفاده از تمـامی معیارهـاي پژوهـشهاي اشـاره      نگارنده ضـمن . در دست نیستمتنوعی معیارهاي چندان   الزم،  

  .ه استکرد لحاظ ، براي تحلیل بهتر، پژوهش، معیارهاي چندي را نیز با بررسیهاي خودۀشده در پیشین
 

  21 دوبلین و مارك ۀاي هستدر قالبهاي فراداده) هامحتواي پیشینه(تعداد عناصر توصیف 
 که توانایی و غناي آنهـا را در توصـیف،    ـ  ايلبهاي فرادادهثر و مهم براي ارزیابی قاؤیکی از مالکهاي م

اي هسته دوبلـین و قالـب    طرح فرادادهۀمقایس. هاست تعداد عناصر پیشینه ـ دهدشناسایی، و کشف منابع نشان می
راي  به مراتب بیشتري بـ فیلدهاي از تعداد ،21مارك دهد    نشان می  ، با استفاده از این معیار     ،21اي مارك   فراداده

 ,LC. NDMSO, 2001 ;Gorman, 2004; El-Sherbini (توصـیف منـابع اطالعـاتی اسـتفاده مـی کنـد      
گرچـه  اسـت؛  عنصر  22 ، پانزده عنصر و در سطح ویژه ، دوبلین در سطح ساده    ۀ تعداد عناصر فعلی هست    ).2007

ذیر اسـت، امـا   پـ   آن ذکـر شـده، ایـن طـرح، طرحـی گـسترش        11نـشان  دوبلین و در     ۀ هست هايبنابر آنچه در هدف   
نـامی  با  »مارك لیکن« آن را به همان قالب ، دوبلینۀین خاصیت هستگوید، ا می نیز » شربینی-ال«گونه که   همان
  .(El-Sherbini, 2004) تبدیل خواهد کرد ،دیگر

 Using Dublin)21اي و توضـیحگرهاي هـستۀ دوبلـین بـا مـارك       عناصـر فـراداده  12گذرگاه تطبیقـی 
Core -  

 Dublin Core Qualifiers, 2005; LC. NDMSO, 2005a; 2005b; 2005c; 2001) 
-عناصر فراداده

  دوبلینۀاي هست
توضیحگرهاي 

  دوبلینۀهست
) هايفیلد(مناطق 

 21مارك 
 245  عنوان

 ,242 ,240 ,210 ,130 جایگزین] عناوین[ عنوان
246, 730, 740 

100, 110, 111, 700, 
  پدیدآورنده 711 ,710
720  

 ,LCSH 600, 610, 611, 630 موضوع
650 

 ,MeSH 600, 610, 611, 630 موضوع
650 

                                                        
1. Banner.   
2. Crosswalk.   

نگارنـده ايـن جـدول را بـر اسـاس آخـرين       . باشد مربوط مي۲۰۰۱ به سال آخرين نسخه اين جدول که ازطريق وب سايت کتابخانه کنگره قابل دسترس است،        
طـرح فـراداده هـسته    « از  طريـق وب سـايت   ، رسمي کتابخانـه کنگـره  ة و هسته دوبلين روزآمدسازي و ترجمه نموده؛ و هم اکنون با اجاز    ۲۱ويرايشهاي مارک   

 http://dublincore.org/resources/translations  :در دسترس است» دوبلين
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-عناصر فراداده
  دوبلینۀاي هست

توضیحگرهاي 
  دوبلینۀهست

) هايفیلد(مناطق 
 21مارك 

 LCC 050 موضوع
 DDC 082 موضوع
 UDC 080 موضوع

  توصیف
500-599, except 

505, 506, 520, 530, 540, 
546 

 505 فهرست مندرجات توصیف
 520 چکیده توصیف

 - همکار

عنصر همکار در مارك 
هاي د و دادهشو  استفاده نمی21

پدیدآورندگان «مربوط به 
 در فیلدهاي مربوط به »همکار

 .شود پدیدآورندگان ثبت می
 a$b$260  ناشر

260$c$g 533 ایجاد] تاریخ[ تاریخ$d 
260$c 
533$d معتبر] تاریخ[ تاریخ 
008/** 
260$c 
510$d پذیريدسترس] تاریخ[ تاریخ 
518$a 
260$c 10-008/07 شارانت] تاریخ[ تاریخ 
260$c تاریخ  

 d$533 تعدیل] تاریخ[ 
260$c 
008$s  

  تاریخ پذیرش تاریخ 
 

008/00-05 
260$c لیفأتاریخ حق ت تاریخ 
008$t  
260$c  

 
008$s تاریخ ارائه تاریخ  

008/00-05 
Leader06, Leader07 نوع DCMI Type 

Vocabulary 655  



-عناصر فراداده
  دوبلینۀاي هست

توضیحگرهاي 
  دوبلینۀهست

) هايفیلد(مناطق 
 21مارك 

IMT  
 856$q 

300$a  قالب 
  e$533  وسعت

 a$340 رسانه 
URI  
 856$u شناسگر 

 y, 510$856 استناد کتابشناختی
 URI 786$o اصلی منبع

008/35-37 ISO 639-2 041  زبان 
RFC 3066  546 

 n$t$775,786  ...اي است ازنسخه ارتباط

  .نسخه اي است از ارتباط
URI 775,786$o 

 n$t$775  .را دارد... نسخه  ارتباط

  .را دارد... نسخه  ارتباط
URI 775$o 

جایگزین می  ... ۀوسیله ب ارتباط
 n$t$785 .شود

 ارتباط
جایگزین می  ... ۀوسیله ب

  .شود
URI 

785$o 

 n$t$780  .جایگزین می کند ارتباط

  .جایگزین می کند ارتباط
URI 780$o 

 538  ...نیاز دارد به  ارتباط
760,773$n$t ارتباط  

 ,440 .است ... بخشی از 
490,800,810,811,830 

  .است... بخشی از  ارتباط
URI 760,773$o 

 n$t$774  .را دارد... بخش  ارتباط

  .را دارد... بخش  ارتباط
URI 774$o 

ارجاع داده  ... ۀوسیله ب ارتباط
 510 .شود می

 510 ...ارجاع می دهد به  ارتباط
 n$t$776 .تاس... قالبی از  ارتباط
 530 .است... قالبی از  ارتباط



-عناصر فراداده
  دوبلینۀاي هست

توضیحگرهاي 
  دوبلینۀهست

) هايفیلد(مناطق 
 21مارك 

 o$776 .است... قالبی از  ارتباط
530$u  

 ارتباط
 

 n$t$776 .را دارد... قالب 
530  

  ارتباط
  
 

 
  .را دارد... قالب 

URI  
  

776$o  
530$u 

524, 510  
 

522, 651 
255  

 ارتباط
 پوشش

 ...مطابق است با 
  مکانی] پوشش[

  
  
 650$z 
 752 

 
 پوشش

  مکانی] پوشش[
DCMI Point  

ISO 3166  
043$c,044$c 

651 

 
 پوشش

  مکانی] پوشش[
DCMI Box  

TGN 
  زمانی] پوشش[

DCMI Period  
W3C-DTF 

513$b  
 

 033$a 
  540 ,506  حقوق دسترسی

 ,b, 506$e$506 جواز حقوق
540$b, 540$c 

URI 506$u, 540$u  
  521 ,008/22 ,006/05  واسطه مخاطب

 521 سطح آموزشی 
 540 ,506 - )ریشه (أمنش

 850 ,540 ,506 - مالک حقوق

 ,10-006/07 ,526 -  آموزشیةشیو
008/24-27, 

 c$541 -  گسترشةشیو

 d$541 - تناوب گسترش



  
هـستۀ  ) مقیـد بـه توضـیحگر   (شود، ستون اول جدول، به عناصـر سـطح سـاده و ویـژه       چنانکه مشاهده می  

در .  اختـصاص یافتـه اسـت   21تون دوم به توضیحگرهاي این عناصر و ستون سوم به فیلدهاي مـارك         دوبلین، س 
 کـه  21مقابل هر یک از عناصر هستۀ دوبلین، توضیحگر مرتبط با آن عنصر و سپس فیلد یا فیلـدهایی از مـارك    

ر قالب این جدول نشان بررسی دو طرح مذکور، د. محتواي آنها ارزشی برابر با همان عنصر را دارد، آمده است       
  :دهدمی

مـرتبط در  ) فیلـد (به ازاي تمامی عناصرـ چه در سطح ساده و چه در سطح ویژه ـ هستۀ دوبلین، منطقـۀ    -
 برتـري از لحـاظ عناصـر    21اي هستۀ دوبلین نسبت بـه مـارك    موجود دارد؛ بنابراین، در طرح فراداده  21مارك  
  . شوددیده نمی
ایـن ویژگـی موجـب توصـیف     . دوبلین، چند فیلد مارك قرار گرفته است در مقابل بیشتر عناصر هستۀ       -

 .  است21هاي مارك پذیري بیشتر منابع اطالعاتی خواهد شد و حاکی از غناي پیشینه بهتر و دسترس

متمایز شـده و از طریـق نـشانگرهایی    ) مانند عنوان(، شکلها و انواع گوناگون یک عنصر  21در مارك    -
شـود؛   هاي مـارك مـی  این امر، باعث تقویت کیفی پیشینه. گردندی هر پیشینه ثبت میمشخص، در فیلدهاي فرع 

هاي مختلف عناصر و نیز روش ثبت آنهـا در هـستۀ دوبلـین، مـدنظر قـرار نگرفتـه و        در حالی که تمایز بین گونه     
 . اي شده استهاي فرادادهباعث یکدست نبودن ثبت عناصر در پیشینه

    
    ايهاي فراداده سهولت ایجاد پیشینه

شـوند بـراي تولیـد پیـشینه،      از این نظـر اهمیـت دارد کـه سـبب مـی          ،ايهاي فراداده سهولت ایجاد پیشینه  
 ۀهـاي هـست  اي نـشان مـی دهـد کـه تولیـد پیـشینه       هر دو طـرح فـراداده  ۀمقایس. مهارتهاي ویژه کمتري الزم باشد 

 ، اصـلی ایـن طـرح   هاي یکـی از هـدف  ،دوبلـین ۀ   هست این خصیصه . استتر    ساده 21هاي مارك    از پیشینه  ،دوبلین
  . شده استعنوان 

هـاي اثـر   توانند فـراداده   می،آورندگان منابع اطالعاتی حتی خود پدید  ، هر شخصی  ،بر مبناي این ویژگی   
 ۀامـا آیـا ایـن ویژگـی هـست     . داردنیـاز   به مهارتهاي ویـژه  21هاي مارك  در حالی که پیشینه؛خود را ایجاد کنند   

 باشد؟ از سوي دیگر، آیا تولید 21هاي مارك ن می تواند توجیه مناسبی براي چشم پوشی از مزایاي پیشینه   دوبلی
هـا را   تواند ایـن پیـشینه    می دوبلین به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارد و هر شخصی بدون آموزش      ۀهاي هست پیشینه

 استفاده از منـابع اسـتاندارد سـازماندهی    ،بع آنضیحگرها و به تتواحساس نیاز به استفاده از ایجاد کند؟ با وجود     
 انـد  تهیـه شـده  ،هـا و ثبـت عناصـر توصـیف     انـسجام ایجـاد پیـشینه   راي از جمله بایگانیهاي مستند که ب  ،اطالعات

(Heery,1996; El-Sherbini, 2001) .  
اي  یچیـده خواهـد بـه مـدلهاي پ    کند که دابلـین کـور نمـی     خاطر نشان می(Wieble, 1997)» ویبل«البته 

چون مارك بدل شود؛ بلکه قصد دارد بستري واحد از عناصر هسته فراهم آورد که توصیف یکپارچۀ منابع وبی    
  . را عملی کند



  
  اي و کنترل مستند هاي فرادادهمحتواي پیشینه

 با هدف ایجاد انسجام و یکدستی در ثبت عناصر توصیف کتابشناختی به وجود آمدند ،بایگانیهاي مستند 
اي هـسته  زمـانی کـه طـرح فـراداده    . بخـشند ب جامعیت و مانعیت نظامهاي ذخیره و بازیـابی اطالعـات را بهبـود     تا

 اصـلی خـود را سـهولت اسـتفاده ذکـر        هايیکـی از هـدف    ،  پدیدآورنـدگان طـرح   چـون   دوبلین به وجـود آمـد،       
 کار بردن   آن بود که به، این امرشاید دلیل اصلی.  غافل بودند،از مزایاي استفاده از بایگانیهاي مستند     کردند،    می

هـا و توانـایی    اگـر سـهولت ایجـاد پیـشینه     ، بنـابراین  ؛این ابزارهـا بـه فراگیـري مهارتهـاي خاصـی نیازمنـد اسـت              
 امـا گذشـت زمـان و    ؛اسـت ایـن امـر   مـانع   در ایجاد آنها مدنظر باشـد، اسـتفاده از ایـن ابزارهـا          ،پدیدآورندگان

عدم جامعیـت و  ها ضرورت استفاده از آنها را نشان داد؛ مشکالتی مثل   ن ابزار ایبه کار نبردن    مشکالت ناشی از    
 دوبلـین اسـتفاده مـی کردنـد و یـا عـدم جامعیـت و مانعیـت           ۀاي هـست  هاي فراداده مانعیت نظامهایی که از پیشینه    

اسـتفاده از ایـن    .عـد معناشـناختی   از ب،ايهاي فراداده نیز غنی نبودن پیشینه وابزارهاي عمومی کاوش در اینترنت   
ثیر منفـی خواهـد   أهـا تـ   خود بر سهولت ایجاد این پیشینهۀنوبه  اما بکرد؛حل خواهد را   مشکالت مذکور    ابزارها
  .(Heery, 1996 ; Gorman, 2004; Shien-Chiang, 2003) گذاشت

  
 ايهاي فرادادهتهیه کنندگان پیشینه

کیفیـت، صـحت، جامعیـت، و غنـاي     کنندة  تعییناي هاي فراداده تخصص و توانایی تهیه کنندگان پیشینه     
، از  کننـد    سازماندهی اطالعات ایجاد می    ةاي که اشخاص غیرمتخصص در حوز     هاي فراداده پیشینه. هاستپیشینه

هایی کـه پدیدآورنـدگان منـابع اطالعـاتی      حتی پیشینه؛د داشتن تفاوتهاي بسیاري خواه  ،لحاظ موارد ذکر شده   
هاي مـارك   پیشینه.)127، ص 1379سلطانی و راستین، ( بهترین پیشینه نیست  لزوماً،کنند براي آثار خود تهیه می 

مـشخص  هاي دو طرح مورد بررسی را  تفاوت کیفیت پیشینه ، خود ، و این  کنند باید افراد متخصص فراهم       را 21
  .(El-Sherbini, 2004; Gorman, 2004) کند می

  
 )هاتر نحوي پیشینهبس(پروتکلها و ابزارهاي کاوش اینترنت  

اي مد نظر قرار گیـرد، قابلیـت قالبهـا در     تواند در بررسی قالبهاي فراداده    از مالکهاي مهم دیگري که می     
اي و سـهولت دسترسـی بـه     کاربردپذیري طرحهـاي فـراداده   ،این قابلیت . پروتکلهاي اینترنتی است  ا  انتقال آنها ب  

اي توسـط  هـاي فـراداده   قابلیـت نمایـه سـازي پیـشینه     ،ز سـوي دیگـر     ا  و دهد اي را افزایش می   هاي فراداده پیشینه
هـا و  نیز دسترسـی بـه پیـشینه   و  )موتورهاي جستجو و راهنماهاي موضوعی(ابزارهاي عمومی کاوش در اینترنت    

 هـا وابـسته    به بستر نحوي پیـشینه  کامالً، دو قابلیت ذکر شده.کند به تبع آن منابع اطالعات را تسهیل و تسریع می       
 ,HTML(سازي در قالبهاي مختلف   از همان آغاز امکان پیاده، دوبلینۀاي هستاز آنجا که طرح فراداده. است

XML, PDF, RDF, etc. (بزارهاي عمومی کـاوش در  با اراحتی ه  ب،هاي مبتنی بر این طرح را داشت، پیشینه
هـاي تمـامی برچـسبهاي قالبهـا را      داده،کـدام از موتورهـاي کـاوش      یچهـ  ،البتـه . دنشـو  سازي مـی   نمایه،  اینترنت
نـشان مـی دهـد کـه     ) 1386(» شـریف « و (Safari, 2005)» صـفري « نتـایج دو پـژوهش   .کننـد سازي نمی نمایه



و » عنـوان «اي هـستۀ دوبلـین چـون     موتورهاي کاوش عمومی، حتی به حـضور یـا عـدم حـضور عناصـر فـراداده         
در کننـد؛   بنـدي نتـایج کـاوش، اعمـال نمـی       تغییري در رتبـه توجهند و بر مبناي حضور این عناصر،      بی »موضوع«

هایی که براي ورود به آنها  در پایگاه، و اغلبشد، می پیوست ، به منابع اطالعاتی21هاي مارك حالی که پیشینه
   .رفت میکار ه  نیاز است، ب، عبورۀبه کلم

وجـود  هـا  هـاي ایـن پیـشینه    دادهامکـان دسترسـی بـه   با ابزارهاي عمومی کاوش در اینترنـت،         ،از این رو  
گـذاري    در قالـب زبـان نـشانه   21هـاي مـارك   سـازي پیـشینه     با توجه به امکان پیـاده      ،اما در حال حاضر   . نداشت
وجود آمده و دسترسی بـه  ه  ب ،ابزارهاي عمومی کاوش در اینترنت    با  سازي   ، قابلیت نمایه  )XML(پذیر   گسترش

  ).Heery, 1996؛ 136، ص1379شیري،  (خواهد بودپذیر  امکان،  ابزارن ایها نیز از طریقمحتواي این پیشینه
  

 انواع مواد اطالعاتی متناسـب بـا        ویژةاي و نیز قالبهاي      داده قالبهاي(کاربردها  ) ةگستر(دامنه  
  )آن مواد

 قابلیتهـاي  21 نـسبت بـه مـارك    ، نه تنهـا از لحـاظ تعـداد عناصـر توصـیف     ، دوبلینۀاي هستطرح فراداده 
 بلکه از لحاظ انواع قالب براي انواع اطالعات و نیز انواع قالب براي انواع مواد اطالعاتی، با قالـب        ، دارد کمتري
 قالبهاي مختلفی براي انواع اطالعات ارائه مـی     ،21 قالب مارك    ،در حال حاضر  .  قابل مقایسه نیست  ،  21مارك  

 اطالعـات   وعـات رده بنـدي، اطالعـات جامعـه    اطالعات کتابشناختی، قالب مستندات، اطال: دهد که عبارتند از 
 امریکن طراحی شده، – بر اساس قواعد فهرستنویسی انگلو ،21 از آنجا که مارك  ،همچنین مربوط به موجودي  

 ؛شـود   شـامل مـی  ، اطالعاتی را از چاپی تا مواد سمعی و بصري و منابع الکترونیکی      ۀقالبهاي خاص هر نوع رسان    
هـاي اطالعـاتی را پـشتیبانی     فقط منحصر به منابع الکترونیکی اسـت و سـایر رسـانه      ، دوبلین ۀدر صورتی که هست   

  ).DCMI Glossary, 2005 MBIC, 2003;( ستنیز هبراي اطالعات خاص فاقد قالب خاص  و کند نمی

  
  المللی   بینهايحرکت به سوي توافق

. کند آن نقش بسزایی ایفا میبردپذیري ر کاةاي، در گستر قابلیتها و ویژگیهاي مختلف یک طرح فراداده      
استاندارد بین اي هسته دوبلین را به عنوان یک     طرح فراداده ) ISO(المللی استانداردسازي     سازمان بین  ،اکنون مه

 دوبلـین در سـازماندهی   ۀاز هستاستفاده  ةاین امر به اقبال و  افزایش گستر .پذیرفته است) ISO 15836(المللی 
رفته با گذشـت     رفته، دوبلینۀاشاره شد، طرح هستنیز طور که پیشتر  اما همان د؛  کر بسیار کمک    ،اطالعات وب 

نواقص و ضعفهاي خـود  از آن،  جهانی وب ۀ اطالعات روي شبکةازمانهاي ارائه دهندس ةزمان و افزایش استفاد 
  . دهد را نشان می

 جلب 21به قالب مارك گر ار دیاین اشکاالت که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شد، اقبال عمومی را ب
 بـراي پاسـخگویی بـه نیازهـاي     21 تحوالت و پیشرفتهایی که قالب مـارك  ،البته باید در نظر داشت    .  است کرده

 توصـیف منــابع  ،طراحـی قالـب مخـصوص   . نقـش بــسزایی داشـته اسـت   موضـوع،  ایـن  کـرد، در  جدیـد اعمـال   
اي نـشان    را به سازماندهی منابع شبکه21مارك  به این قالب، توجه خاص قالب        856الکترونیکی و افزودن فیلد     

                         گـــذاري گـــسترش پـــذیر در مـــدلهاي مختلـــف    ســـازي مـــارك در زبـــان نـــشانه  امکـــان پیـــاده. دهـــد مـــی



)METS13 MADS,14 MODS,15 MARCXML,(،     در ذخیره، پردازش، تبادل،   را   21 کارایی قالب مارك
 ( دهـد   نـشان مـی   دوبلـین ۀاي هـست   فـراداده طـرح در مقایـسه بـا    ،جهـانی وب  ۀو بازیابی منـابع اطالعـاتی شـبک   

/marc/gov.loc.www://http  ; 1996, Heery; org.dulincore.www://http( . 

  
  کالم آخر
 بـراي  21اي مـارك  دهـد قالـب فـراداده    ه در پژوهش حاضـر نـشان مـی        انجام گرفت  ۀطور که مقایس   همان

تعــدد عناصــر . تــر و کارآمــدتر اســت  مناســب، جهــانی وبۀذخیــره، پــردازش، تبــادل، و بازیــابی منــابع شــبک 
 همـراه بـا تعـدد    ، تولیـد و کـاربرد قالـب مـارك    ۀ دیرینـ ۀ سـابق ، وجود قالبهـاي مختلـف اطالعـات       ،کتابشناختی
 از ، امکـان کنتـرل نامهـا و موضـوعها        و المللـی   اجمـاع بـین    ، کاربردهـا  ة گـستر  ،هاندگان پیشینه کن  تهیه ،ویرایشها

نـشان   ، و بررسیهاي اخیـر پژوهشها ،به طور کلی.  است»هسته دوبلین « نسبت به  21مهمترین دالیل برتري مارك     
 تفـاوت  ،هـاي سـنتی   هبا محیط و رسـان )  جهانی وبۀاز جمله شبک(هاي جدید که گرچه محیط و رسانه    دهد    می

هاي جدید به وجود  اما استانداردها و ابزارهاي سازماندهی اطالعات که قبل از ظهور محیط و رسانه         ؛بسیار دارد 
 با هماهنگی، سازگاري و تطابق با نیازهاي جدید، همچنـان کـارایی و توانمنـدي خـود را در تـسهیل و          ،اندآمده

 هنـوز  ، در حـالی کـه ابزارهـا و اسـتانداردهاي جدیـد     کرد؛واهند   حفظ خ  ،تسریع دسترسی به منابع دانش بشري     
بـه عنـوان   .  و براي بهینه شدن راهی بس طـوالنی پـیش رو دارنـد   کنند مراحل آزمایشی و تکامل خود را طی می 

 دوبلین با قابلیت گسترش پـذیري  ۀدر این پژوهش بررسی شد، استاندارد جدیدي مانند هست        طور که     همان ،مثال
-El (تامـا بـا نـامی متفـاو    اسـت،   21 در حال تبدیل شدن بـه مـارك    ـ استآن  از ویژگیهاي اصلی  که–خود 

sherbini, 2001 .(سـسات  ؤ نیـز طرحهـاي پژوهـشی سـازمانها و م     وبا بررسی محتواي منابع اطالعاتی پژوهشی
هـا،  همچـون اصـطالحنامه   ، استفاده از ابزارها و استانداردهاي سنتیبهتوان دریافت که گرایش  رسانی، می  اطالع

از سـخن   ،هـاي جدیـد   که زمانی با ظهـور محـیط و رسـانه   –... بندي دانش، قواعد فهرستنویسی و      طرحهاي رده 
کارگیري این ابزارها در محـیط   هب.  رشد روزافزون دارد   – فتر حذف آنها از نظامهاي سازماندهی اطالعات می      

ي آنها را نشان داد، بلکـه بـراي نظامهـاي اطالعـاتی کـه از ایـن             نه تنها قابلیتهاي باال    ،) جهانی وب  ۀشبک(جدید  
بـراي   ،هر چند فراهم آورندگان طرحهـاي جدیـد  . کنند، ارزش افزوده به ارمغان آورده است   ابزارها استفاده می  

 بـه تفـاوت   ،اما تولیدکنندگان نظامهاي اطالعاتیکنند؛  تالش بسیار می پذیرش و کارآمد نشان دادن این طرحها        
 حاصـل از صـرف زمـان،    ۀبه نظر می رسد نتیجـ . اند پی برده،اي پیشین و استانداردهاي جدید   دهنادار استاندار مع

. رسـاند  آنها را به سطح کارایی استانداردهاي پیشین می، در نهایت،براي تقویت طرحهاي جدید... هزینه، نیرو و 
 فراوانـی بـراي نظامهـاي    ة افـزود د، ارزش شـو اي سـنتی    هـ  نظام ي سـازگاري   صرف ارتقا  ، اگر این منابع   ،بنابراین

  . در پی خواهد داشت،ذخیره و بازیابی اطالعات
  

                                                        
13. Metadata Encoding and Transmission Standard.  

 .شود، اما از طرحها و يا الگوهاي آن محسوب نمي»پذيرمارک در زبان نشانه گذاري گسترش«اي است بر اساس اين استاندارد، پروژه
14. Metadata Authority Description Schema.   
15. Metadata Object Description Schema.  



  هاپیشنهاد
 ...و ) GILS(یابی اطالعات دولتـی    از جمله خدمات مکان    ،اي کارایی دیگر طرحهاي فراداده    ۀمقایس. 1

   جهانی وبۀشبک منابع اطالعاتی در سازماندهی ،21اي مارك با قالب فرادادهبه صورت موردي، 
 دوبلین و اشیاي ۀ هستاي فرادادهعناصر  حاوي اشیاي محتوایی  میزان کیفیت کنترل و مدیریت       ۀمقایس. 2

  .)CMS (»نظامهاي مدیریت محتوا « در بستر،21 مارك ايفرادادهعناصر محتوایی حاوي 
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