
  اي سطح توصیف منابع شبکه
  1اي هسته دوبلین آشنایی با توضیحگرهاي ابرداده

  2مهدي صفري

  چکیده
اي براي توصیف و کشف منبع، خصوصاً در شبکۀ جهانی وب،  هاي ابرداده کارگیري قالب توسعه و به 

هـاي    قالـب ایـن . باشـد  هاي درگیر در سازماندهی منابع الکترونیکی می       هاي حوزه   ترین فعالیت   از مهم 
اي  طـرح ابـرداده  «اي از سطوح مختلف غنا در سطح توصیف برخوردار هستند که در آن میان           ابرداده

. اي در توصیف الکترونیکی به طور اعـم و منـابع وب بـه طـور اخـص دارد              اهمیت ویژه » هستۀ دوبلین 
 امکان پـاالیش  هاي طرح کدگذاري عنصر، سادگی عناصر تعریف شده در این قالب، امکان خلق پیشینه   

ایـن مقالـه   . کننـد  اي با سطوح باالتر توصیف را فراهم مـی  هاي ابرداده اي و خلق پیشینه     عناصر ابرداده 
اي هستۀ دوبلین، دید زبانشناختی نسبت به عبارات هسته دوبلین را با،  ضمن معرفی توضیحگرهاي ابرداده

  .دهد و بدون توضیحگرها مورد اشاره قرار می
اي، پـاالیش عنـصر، طـرح     اي هـستۀ دوبلـین، توضـیحگرهاي ابـرداده      طـرح ابـرداده   : ها  کلیدواژه

  کدگذاري عنصر، سطح توصیف

  مقدمه
اي  رشد منابع الکترونیکی خصوصاً گسترش شبکۀ جهانی وب، توصیف و سازماندهی منابع را در مرحله       

 بـودن،  3اي هـا، قطعـه   عدد نسخههاي خاص منابع الکترونیکی از قبیل عدم ثبات، ت       ویژگی. جدید قرار داده است   
ماننـد  (هـاي سـنتی     و مشکالت فراروي قوانین و رویـه (Herry, 1996)ها  یابی داده هاي زاید، مسئلۀ مکان داده

 & Beacom, 2000; Lagoze, 2000; Weiss)در توصیف و سازماندهی ایـن منـابع   ) قوانین فهرستنویسی
Gartens, 2001)اي بـراي توصـیف و تـسهیل در     هاي ابرداده ه و کاربرد قالبهاي گوناگون را به توسع  حوزه

اي گونـاگونی شـده اسـت کـه از حیـث نـوع             هـاي ابـرداده     این امر باعث خلق قالب    . بازیابی منابع واداشته است   
 ;Dempsy, 1997)هاي توصیفی، سـطح و غنـاي توصـیف، و میـزان پیچیـدگی بـسیار متفـاوت هـستند          داده

Burnet, Ng & Park, 1999).  
هـا و محتـواي موضـوعی مـدرك یـا اثـر اصـلی را          است که ویژگـی 4»ها هایی دربارة داده    داده«ابرداده،  

 است کـه منـابع اطالعـاتی را بـه منظـور      5اي از عناصر یافته اي نیز مجموعۀ ساخت    قالب ابرداده . کند  توصیف می 
همــانطور کــه در . (Lee-Smeltzer, 2000)کنــد  شناســایی، کــشف و اســتفاده از اطالعــات، توصــیف مــی

گیـري در مـورد سـطح توصـیف منبـع،       ، تصمیم)6خوان  فهرستنویسی سنتی یا فهرستنویسی ماشین    (فهرستنویسی  
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هـاي   هاي توصیفی یا غنـاي توصـیف در مـورد یـک منبـع خـاص اسـت، قالـب                  کنندة میزان ارائۀ داده     مشخص
هاي  برخاسته از نیازها و توقعاتی است که حوزهاین ویژگی، . کنند اي نیز از سطوح توصیف پشتیبانی می        ابرداده

اي، منابع  هاي ماهواره ها یا عکس   در توصیف منابع جغرافیایی مانند نقشه     . مختلف در سازماندهی منابعشان دارند    
هاي توصیفی خاصی موردنیاز هستند که ایـن   هاي موضوعی و تخصصی، داده ها و دیگر حوزه ها، کتابخانه   موزه
یافته، به منظـور توصـیف و تـسهیل بازیـابی منـابع، یـا بـه         اي استاندارد و ساخت   رت عناصر ابرداده  ها به صو    داده

  .اند  توسعه یافته7»کشف منبع«اصطالح وب 
 اهمیـت خاصـی در توصـیف و سـازماندهی     8»اي هستۀ دوبلین طرح ابرداده«اي،  هاي ابرداده   در بین قالب  

 در کارگاه آموزشی با موضوع ابـرداده کـه توسـط    1995اي در سال    دهاین قالب ابردا  . اي یافته است    منابع شبکه 
 در شـهر دوبلـین ایالـت اوهـایو در      10»اي  مرکـز ملـی کاربردهـاي ابررایانـه       « و   9»اي پیوسته   مرکز کتابخانۀ رایانه  «

کنندگان در این کارگاه آموزشی طیف  شرکت. (Weibel et.al, 1995)آمریکا برگزار گردید، توسعه یافت 
در . اي داشـتند  دادند که تجارب متفاوتی در توصیف و سـازماندهی منـابع شـبکه           ع و متنوعی را تشکیل می     وسی

اي مورد استفاده  اي شکل گرفت، سطوح مختلف توصیف در سازماندهی منابع شبکه زمانی که این قالب ابرداده    
هـاي بـا حـداقل      جـایگزین 11ه،نـشد   بنـدي   هـاي حـوزه     سازي تمام مـتن، جـایگزین       بود که عبارت بودند از نمایه     

 در این طیـف توصـیف هرچـه از    14.یافته هاي بسیار ساخت  و جایگزین13شده هاي تعدیل  جایگزین12بندي،  حوزه
رود  ها پیش برویم، سطح و پیچیدگی توصیف باالتر مـی  یافتگی جایگزین   سازي تمام متن به سمت ساخت       نمایه

باشـد و بـدون نیـاز بـه     » ساده« همین دلیل نیاز به قالبی که ماهیتاً به. گردد و نیاز به دانش و تخصص نیز بیشتر می   
همـانطور  . تخصص در امر سازماندهی یا فهرستنویسی بتوان از آن استفاده نمود باعث خلق هستۀ دوبلین گردید              

کارگـاه  در اولین . دهد اي را ارائه می براي توصیف منابع شبکه» هسته«که از نام آن پیدا است این قالب، عناصر    
شده توسط  هاي خلق پیشینه«اي هسته این بود که  آموزشی نیز یکی از دالیل اهمیت یک مجموعه عناصر ابرداده 

تـر عمـل    اي براي یک پیشینۀ فهرستنویسی مفـصل  هاي هستۀ دوبلین بتوانند در صورت نیاز، به عنوان پایه      ابرداده
  .(Weibel et.al., 1995)» کنند

اي مورد موافقت قرار گرفت که ایـن تعـداد در سـومین     ی، سیزده عنصر ابرداده   در اولین کارگاه آموزش   
 کـه در سـپتامبر سـال    15» بـراي تـصاویر   کارگاه آموزشی ابرداده« به نام (Weible & Miller, 1996)کارگاه 

ن پیامـد سـومی  .  برگزار شد بـه پـانزده عنـصر رسـید        16»اي  ائتالف اطالعات شبکه  «و  » سی.ال.سی.اُ« توسط   1996
پس از .  بود17»اي هستۀ دوبلین  مجموعه عناصر ابرداده  «اي به عنوان      کارگاه آموزشی، تثبیت پانزده عنصر ابرداده     

اي آغـاز   کارگیري و استفاده از عناصـر ابـرداده   آن، مرحلۀ توسعۀ تعداد عناصر پایان یافت و مرحلۀ تمرکز بر به        
ایـن  . به زبان فارسی ترجمـه شـده اسـت     ) 1379(» شیري«ط  بار توس   اي هستۀ دوبلین اولین     عناصر ابرداده . گردید

  .اند  نشان داده شده1عناصر در جدول 

  اختالف نظر در سطح توصیف: 19 و ساختارگراها18گراها حداقل
بود که بـراي توصـیف منـابع الکترونیکـی       » ساده«اي    هدف اولیۀ هستۀ دوبلین، توسعۀ یک قالب ابرداده       
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اند بتوانند  گونه آموزش خاصی در این زمینه ندیده ان منابع اطالعاتی که هیچ  مفید باشد و همچنین پدیدآورندگ    
اي بـراي ارائـۀ    قابلیت پاالیش معنا و ارزش عناصـر ابـرداده       . از آن در توصیف و سازماندهی منابع استفاده کنند        

اي هـستۀ   ادههـاي اساسـی عناصـر ابـرد     تر با استفاده از توضیحگرها به عنوان یکـی از ویژگـی             هاي غنی   توصیف
در رابطـه بـا میـزان سـادگی     . (Dempsey & Weibel, 1996)دوبلین از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفـت  

نظرهایی وجود داشت، امـا   ها در توصیف منابع، از همان ابتدا اختالف اي هستۀ دوبلین یا غناي آن       عناصر ابرداده 
  .کثر خود رسید به حدا20»کارگاه آموزشی کانبرا«نظرها در  این اختالف
 در 1997چهـارمین کارگـاه آموزشـی هـستۀ دوبلـین بـود کـه در مـاه مـارس            » کارگاه آموزشی کانبرا  «

شـامل پژوهـشگران کتابـداري، متخصـصان     (کننده   شرکت65در این کارگاه . کتابخانۀ ملی استرالیا برگزار شد  
تـوان گفـت کـه     مـی . حـضور داشـتند  کـشور دنیـا   12از ) سازي اینترنت، متخصصان محتوا، و کتابـدارانی    شبکه
وجـود تـنش بـین دو گـروه در رابطـه بـا سـطح توصـیف عناصـر                  » کارگاه آموزشی کـانبرا   «ترین مشخصۀ     مهم

توان دو گروه کامالً جداگانه و منفک دانست؛  این دو گروه را نمی: گراها و ساختارگراها حداقل. اي بود ابرداده
کننـدگان در سراسـر آن پیوسـتار پراکنـده      دادند کـه شـرکت   یل میبلکه در واقع دو قطب یک پیوستار را تشک  

از دیدگاه :. سادگی. کنندة تمرکز شدید بر خصیصۀ اولیۀ هستۀ دوبلین بود      گراها منعکس   دیدگاه حداقل . بودند
ن  در بی21پذیري معناشناختی کنش ها اهمیت دارد و میان آنان، این سادگی هم در خلق و هم در استفاده از ابرداده

هـا در   آید کـه معنـاي آن   اي حاصل می هایی از عناصر ابرداده    کارگیري مجموعه   هاي گوناگون، فقط با به      حوزه
کننـد، امـا از    توضیحگرهاي اضافی به بهبود، تعدیل و اصالح معناي عناصر کمک مـی   . همۀ مواقع یکسان باشد   

کـارگیري ایـن توضـیحگرها     بـراي بـه  هـاي مختلفـی    هـاي مختلـف از راه   هاي گوناگون در زمان آنجا که حوزه  
پـذیري   کـنش  گـردد و میـان    عناصـر مـی  22طور بـالقوه منجـر بـه رانـش معناشـناختی          کنند، این امر به     استفاده می 

در مقابل این دیدگاه، ساختارگراها بودند که خطر رانش معناشناختی را، به قیمـت  . برد معناشناختی را از بین می    
هـاي   ها در برآوردن نیازهـاي حـوزه   و درنتیجه، توان آن   (ابزار گسترش عناصر    پذیري    دست برداشتن از انعطاف   

  .(Weilbel, Ianella & Cathro, 1997)پذیرفتند ) خاص
یکـی  : گیـرد  بین این دو غایت قرار مـی ) گونه که قبالً نیز بیان شد   همان(میزان توصیف در هستۀ دوبلین      

که نیاز به افراد متخـصص و   بر نباشد، و دیگر این  ها هزینه    آن هاي توصیفی که خلق و نیز نگهداري        ایجاد پیشینه 
اما این امر دلیلی بـر عـدم خلـق و اسـتفاده از توضـیحگرها بـراي       . ها به حداقل برسد  آزموده در خلق این پیشینه    

) گراهـا  چه نگرش ساختارگراها مورد توجه قرار گیـرد یـا نگـرش حـداقل    (چون . تر منابع نگردید  توصیف غنی 
سازي توصیف باید با این هدف صورت گیـرد کـه در بازیـابی منبـع،          نه استفاده از توضیحگرها براي غنی     هرگو

  .نظر کنند ها صرف کارگیري آن نقش مؤثر داشته باشند و همچنین افراد مختار باشند که در توصیف منابع، از به

  اي توسعه توضیحگرهاي ابرداده
اي از همان ابتـداي خلـق هـستۀ دوبلـین       عناصر ابرداده24پذیري اصالح و 23پذیري طور که اشاره شد، گسترش      همان

گراها در زمینۀ اسـتفاده از توضـیحگرها    که تنش بین ساختارگراها و حداقل(» کارگاه آموزشی کانبرا«در  . مورد توجه بود  
نظرهـاي بـسیاري صـورت     باره بحث و تبادل در این) هاي اصلی آن است اي از مشخصه براي بهبود و پاالیش عناصر ابرداده   

  :گرفت و درنهایت با سه نوع توضیحگر براي عناصر هستۀ دوبلین موافقت شد، که عبارت بودند از
  .سازد را مشخص می) نه زبان منبع(این توضیحگر، زبان مربوط به ارزش عنصر : زبان. 1
وط به یک عنـصر  کنندة بستر و بافتی است که براي تفسیر ارزش مرب     این توضیحگر، مشخص   25:طرح. 2

                                                
20. Canberra Workshop 
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هـاي موضـوعی    سـرعنوان «توان از طریق طرح  را می» موضوع«گیرد؛ مثالً عنصر  اي مورد استفاده قرار می    ابرداده
  .تعریف کرد» کتابخانۀ کنگره

این توضیحگر، . هدف این توضیحگر، محدودکردن معناي نام عنصر است       ): 27نام فرعی عنصر   (26نوع. 3
  .(Weibel, Ianella & Cathro, 1997)مربوط به عنصر ) ارزش(تواي محدودکنندة نام عنصر است نه مح

اي توسـط    مـسئلۀ تعـدیل عناصـر ابـرداده    1998در سـال   » ششمین کارگـاه آموزشـی هـستۀ دوبلـین        «در  
تـوان از   از آنجا که توضیحگرهایی که براي تعـدیل عناصـر مـی   . توضیحگرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت  

ودیت ندارنـد، بنـابراین محـدودکردن توضـیحگرهاي احتمـالی مـورد اسـتفاده، بـراي               ها استفاده کرد محـد      آن
منظـور،   بـدین . کنند از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت   ها استفاده می هایی که از ابرداده سازي کارکرد نظام    بهینه

هاي کـاري   گروهها، به عهدة  هاي مربوط به آن  شناسایی توضیحگرهاي مورد استفاده و نیز ارائۀ مجموعه ارزش        
اي گذاشته شد و قرار بر این بود که نتیجـۀ کـار بـراي کارگـاه آموزشـی آتـی           مختص هریک از عناصر ابرداده    

از دیگـر مـسائل مـورد توجـه در بـاب      . در فرانکفـورت آمـاده گـردد   ) هفتمین کارگاه آموزشـی (هستۀ دوبلین   
 مـورد  28»اي گروه کاري الگـوي داده « که توسط یافته بود، ها به شکل ساخت توضیحگرها، شیوة بیان و ارائۀ آن     

  .(Weibel, 1999)توجه قرار گرفت 
اي بـه منظـور تـصویب     ریـزي برنامـه   هفتمین کارگاه آموزشی که در فرانکفورت برگـزار شـد بـه طـرح          

هـاي   آوري اطالعات و بحث و بررسی دربارة مسائل در نشـست  کار جمع. اي از توضیحگرها منجر شد     مجموعه
گـروه  «شده، در  پیشنهادهاي ارائه.  انجام گرفت1999در نیمۀ دوم سال ) و نیز مرور پیشنهادها  ( کاري   هاي  گروه

ها باعث توجه بـه    مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و این بحث     29»اي هستۀ دوبلین    کاري استعمال عناصر ابرداده   
هـشتمین کارگـاه   «ضـیحگرها در  معیارهاي تصویب توضیحگرها شد که خود منجر به تبیین اصول و قواعـد تو          

در تعیین توضیحگرها، اولویت به واژگان و اصطالحاتی داده شد کـه      .  گردید 2000در سال   » آموزشی هستۀ دوبلین  
درنهایـت دو نـوع توضـیحگر    . شـدند  هـاي گونـاگون نگهـداري مـی        هـا و حـوزه      از قبل وجود داشتند و توسط سـازمان       

 & Weibel) 31هـاي کدگـذاري    و توضـیحگرهاي طـرح  30اي بـرداده توضـیحگرهاي پـاالیش عنـصر ا   : تعریف شـدند 
Koch, 2000).  

تـر   اي را محـدودتر یـا خـاص    توضیحگرهایی که مربوط بـه پـاالیش عنـصر هـستند، معنـاي عنـصر ابـرداده            
عنصر پاالیش شده، از لحاظ معنایی با عنصر بـدون توضـیحگر یکـسان اسـت، امـا داراي دامنـۀ معنـایی              . سازند  می

در صورتی که نظام اطالعاتی معناي اصطالحی را که باعث پاالیش عنصر شده است نفهمـد،   . باشد  میمحدودتري  
اي را مـساوي بـا یـک عنـصر سـاده و بـدون        قادر خواهد بود که توضیحگر را نادیده بگیرد و ارزش عنصر ابـرداده       

  .ان عنصر توصیفتوضیحگر قلمداد کند؛ مانند پیشنهاد استفاده از فهرست مطالب یا چکیده به عنو
سازند که در  هاي استانداردي را مشخص می     هاي کدگذاري عنصر، طرح     توضیحگرهاي مربوط به طرح   

شـده یـا    هـاي کنتـرل   هـا بـا فـراهم آوردن واژگـان     ایـن طـرح   . اي سـودمندند    تفسیر و فهم ارزش عناصر ابرداده     
تر  اي از لحاظ معنایی، خاص  ابردادهدهند که ارزش مربوط به یک عنصر  این امکان را می   32هاي رسمی   گزارمان
ماننـد  (شـده   اي خواهد بود از واژگان کنترل شده توسط طرح کدگذاري عنصر، نشانه بنابراین، ارزش ارائه . شود

                                                
26. Type 
27. Sub-Element Name 
28. Data Model 
29. DCMI Usage Working group 
30. Element Refinement 
31. Encoding Schemes 
32. Formal Notation 



اي کـه بـر اسـاس یـک     33 یا زنجیـره ) هاي موضوعی اي از سرعنوان    بندي یا مجموعه    اصطالحی از یک طرح رده    
بــراي ارائـــۀ تــاریخ بــه شـــکل    » 01-01-2000«ننـــد زنجیــرة  ما(گزارمــان رســمی شـــکل گرفتــه باشــد     

  .(Dublin Core, Qualifiers, 2000)).استاندارد
). 1382صـفري،  (ها به زبان فارسی ترجمه شـده اسـت         توضیحگرهاي هستۀ دوبلین و تعاریف کامل آن      

 اسـت کـه مجموعـه    قابـل ذکـر  . دهـد  اي ارائه می    ، خالصۀ این توضیحگرها را به همراه عناصر ابرداده        1جدول  
هاي بعدي است و طبق  اي براي توسعه    اي نیست، بلکه پایه     توضیحگرهاي پیشنهادي هستۀ دوبلین، مجموعۀ بسته     

  .شوند نیازهاي خاص و در طول زمان، توضیحگرهاي بیشتري نیز خلق می
  اي کارگیري توضیحگرهاي ابرداده دالیل به

هاي بـسیاري در توصـیف منـابع از عناصـر آن اسـتفاده         اي هستۀ دوبلین، حوزه     پس از خلق قالب ابرداده    
 34هاي موضوعی و تخصصی، نیاز به اخصیت معنـایی  اي در حوزه به دلیل گسترش کاربرد عناصر ابرداده   . کردند

تـر و فـراهم    براي ارائۀ توصیفات غنـی . ها مورد توجه خاص قرار گرفت    بیشتر براي برآوردن نیازهاي این حوزه     
. هـا پـاالیش شـد    اي و ارزش مطـابق بـا آن   یی متناسب با نیازهاي تخصصی، عناصر ابـرداده      آوردن اخصیت معنا  

اي  بـراي عناصـر ابـرداده     » جداگانـه «و  » غیراجبـاري «اي به عنوان مکمل       درنتیجۀ این امر، توضیحگرهاي ابرداده    
در بـه فهـم   دلیـل، در صـورتی کـه یـک نظـام اطالعـاتی قـا        بـه همـین  . (Slavic & Baiget, 2001)خلق شدند 

در فراینـد  . اي و اصـلی را درنظـر بگیـرد    نظر کند و فقط عنـصر پایـه   ها صرف تواند از آن  توضیحگرها نباشد می  
اي با یکدیگر متفـاوت هـستند،    انتقال اطالعات از یک محیط اطالعاتی به محیط دیگر که از نظر عناصر ابرداده     

 35»کـردن  گنـگ «بـه ایـن اصـل،    . اي اصـلی بـاقی بمانـد    توانند جدا شوند و تنهـا عنـصر ابـرداده     توضیحگرها می 
  .(Dublin Core, Qualifiers, 2000)گویند  می

  :توان به صورت زیر برشمرد کارگیري توضیحگرها را می طور کلی دالیل خلق و به به
بنـدي بـه افـزایش      هـاي رده    شدة موضوعی یا طرح      استفاده از واژگان کنترل    :افزایش اخصیت معنایی  . 1
هاي موضـوعی کتابخانـۀ کنگـره،     کارگیري سرعنوان  توان از به    به عنوان مثال می   . کند  صیف کمک می  دقت تو 
ایـن کـه توصـیفگر موضـوعی مـورد      . هاي موضوعی پزشکی نـام بـرد     بندي دهدهی دیویی و سرعنوان      نظام رده 

تار دانش مربـوط بـه   مندي از ساختار تورق یا ساخ    استفاده، برگرفته شده از یک واژگان کنترل شده است، بهره         
  .سازد آن واژگان را ممکن می
 (Dubline Core, Qualifiers, 2000)توضیحگرهاي پیشنهادي هستۀ دوبلین . 1جدول 
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هاي مربوط به عناصر را  تواند ارزش  استاندارد کدگذاري رسمی می    شناسایی یک    :قواعد کدگذاري . 2
هـاي   بهترین نمونه از ایـن مـورد، ارزش  . کاربردپذیر و مفید سازد ) که در حالت عادي، مبهم و ناواضح هستند       (

 اي از قواعد کدگذاري است که یک رشته نویسه را که تنها با شناسایی و تعیین مجموعه: مربوط به تاریخ هستند
  .توان درست تفسیر کرد دهندة تاریخ است، می نشان

. اي داده شود  به عنصر ابرداده36آید که یک ارزش مرکب،  غالباً الزم می:تعریف ساختار فرعی رسمی. 3
آوردن سـاختاري   اي درواقـع نـوعی سـاختار مرکـب اسـت، فـراهم          تعیین این که ارزش مربوط به عنصر ابرداده       

ترین شکل خود، نـام پدیدآورنـده    در ساده» پدیدآورنده« مربوط به عنصر  مثالً ارزش. سازد  تر را ممکن می     غنی
در برخـی مـوارد، اضـافه نمـودن اطالعـات توصـیفی دیگـري چـون وابـستگی سـازمانی، آدرس پــست           . اسـت 

بـه  » پدیدآورنـده «باشد که در ایـن مـورد، تعیـین ارزش مربـوط بـه عنـصر        الکترونیکی یا لقب نیز مورد نیاز می     
، مفید ) در خود دارند37یافته که اطالعات توصیفی مذکور را به شکل عناصر فرعی ساخت(صورت یک مرکب  

  .باشد اما این امر نیازمند روش و راهکاري براي تعیین و توصیف ساختار فرعی می. باشد می
د، هـاي گونـاگون مورداسـتفاده هـستن         هـاي مـستندي کـه امـروزه در حـوزه             پیـشینه  38 :کنترل مستند . 4
فـرد   به هاي مستند، در شناسایی منحصر اي هستند که با فراهم آوردن ارزش       یافته  هاي ساخت   هایی از پیشینه    نمونه
  .(Weibel, 1999)باشند  مفید می... ها، و  ها، مکان  افراد، سازمان نام

  نگرش زبانشناختی: اي عناصر و توضیحگرهاي ابرداده
 بـه میزبـانی   2000 در سـال  (Weibel & Koch, 2000)» هـشتمین کارگـاه آموزشـی هـستۀ دوبلـین     «

 کـشور  18 نفـر از  150بیش از . ایفال در شهر اوتاواي کانادا برگزار شد» تی دي یو« و برنامۀ 39کتابخانۀ ملی کانادا 
دنیا در این کارگاه آموزشی شرکت داشتند که طیـف وسـیعی از پژوهـشگران، کتابـداران، متخصـصان مـوزه،           

تام «یکی از مسائل مهمی که در این کارگاه آموزشی توسط . گرفت آورندگان محتوا را دربرمی  ناشران و فراهم  
اي به طور عـام، و بـه هـستۀ     هاي ابرداده  ارائه گردید، نگرش زبانشناختی به نظام(Tom Baker, 2000)» بیکر

  :گوید همچنان که وي می. طور خاص بود دوبلین به
تر، هستۀ دوبلین زبان کوچکی براي ساخت نـوع خاصـی از عبـارات دربـارة      ان دقیقهستۀ دوبلین یک زبان است؛ به بی   

 -هـا  باشـد کـه دو نـوع آن      مـی 40کلمـه  هاي طبیعی، داراي مجموعه واژگانی از اصـطالحات شـبه   باشد و مانند زبان   منابع می 
نحـوي بـراي تنظـیم عناصـر و     همچنین داراي بستر . کنند  در عبارات، همانند اسم و صفت عمل می -عناصر و توضیحگرها  

  .باشد توضیحگرها در عبارات برطبق یک الگوي ساده می
اي تعریف شده در هستۀ دوبلین، ترکیب معرفی از هستۀ دوبلین به عنوان یـک زبـان    پانزده عنصر ابرداده 

کـار گرفتـه    شـان بـه   هایی است کـه در توصـیف منبـع بـه همـراه ارزش مربوطـه        41 هر منبع داراي خصیصه   . است
جـان  «هـاي   که به ترتیـب ممکـن اسـت داراي ارزش        » عنوان«و  » آورنده  پدید«هایی همچون     شوند؛ خصیصه   می

اي هستۀ دوبلین، مطابق با پـانزده خصیـصۀ اصـلی منـابع، شـکل       عناصر ابرداده . باشند» بهشت گمشده «و  » میلتون
رد براي توصیف یک خصیصۀ اصلی منبـع  هاي استاندا اي، داده به زبان دیگر، هریک از عناصر ابرداده  . اند  گرفته
. پـذیر سـاخته اسـت    هاي هر منبع، موجودیتی است که منبع را دسترس    به عنوان مثال، یکی از خصیصه     . باشد  می
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) در توصـیف منبـع  » dc.publisher«بـه صـورت   (» ناشـر «اي  این خصیصه در هستۀ دوبلین توسط عنصر ابرداده    
به روشی که صفت (توضیحگرها  . کنند  کاررفته را اصالح می     هاي به  توضیحگرها نیز، خصیصه  . شود  تعریف می 

اي بـر   یا رابطه... تاریخ، موضوع، عنوان، پوشش، » چه نوع«کنند که  مشخص می) نماید در زبان طبیعی عمل می    
. کننـد  هاي کدگذاري، به تفسیر ارزش یک عنصر کمـک مـی   توضیحگرهاي مربوط به طرح   . منبع حاکم است  
ســازد کــه  کنــد و مــشخص مــی را پــاالیش و تعــدیل مــی» موضــوع«، عنــصر »dcq:LCSH«گر مــثالً توضــیح
اند؛ یا توضـیحگر   اخذ شده» هاي موضوعی کتابخانۀ کنگره  سرعنوان«کاررفته در این عنصر، از        هاي به   کلیدواژه

»dcq:iso8601 « کل بیـان  باشد که شـ  می» تاریخ«ارزش عنصر » 13-06-2000«دهد که زنجیرة مثالً      نشان می
کـردن یـک    توضیحگرهاي مربوط به پاالیش عنصر، به اخص     . است» 8601ایزو  «این تاریخ، مبتنی بر استاندارد      

 -کند را تعدیل می» تاریخ«که خصیصه یا عنصر » dcq:created«پردازند؛ مانند توضیحگر  می) عنصر(خصیصه 
اگر دو توضیحگر اخیر، همزمـان در  . دهد مییعنی نوع اتفاقی را که در چرخۀ زندگی منبع رخ داده است نشان    
اسـت و  » خلق شده» «13-06-2000» «تاریخ«توصیف به کار برده شوند، به این معنا است که منبع موردنظر در   

  .بیان شده است» 8601ایزو «این تاریخ، برمبناي استاندارد 
 دسـتور زبـان اسـتفاده کـرد     توان از نمودار جمالت در    براي نشان دادن رابطۀ بین عنصر و توضیحگر می        

آنچه چیزي دربارة آن ( یا مبتدا 42شود تا نهاد در این نمودار، خط مبناي جمله به دو قسمت تقسیم می). 1شکل (
 44در داخل گزاره، مفعول. جدا کند) گردد آن چیزي که دربارة نهاد بیان می  ( یا خبر    43را از گزاره  ) شود  بیان می 

این . گردد جدا می) ارزش خصیصه (45 به وسیلۀ خط کوچکتر از متمم مفعولی)در زبان هستۀ دوبلین» خصیصه«(
دهد، زیرا توضیحگرها در زیر خط مبنا و روي خطوط مورب  نمودار، ترکیب هستۀ دوبلین را به خوبی نشان می 

عبـارت هـستۀ   . هـا کـامالً نمایـان اسـت     ها بر خصیصه   به صورت آویخته قرار دارند و بدین صورت، فرعیت آن         
  .گیرد  با استفاده از این الگو شکل می46وبلیند

ارزش   
فعل       خصیصه

  منبع ضمنی    ضمنی

  
  

  

یکی از پانزده 
)عنصر(خصیصه   

DC: Creator 
DC: Title 

DC: Subject 
DC: Date… 

  
  

  
  

  X   property   has   Resource 

            

          )صفات(توضیحگرها 

 (Beaker, 2000)الگوي عبارت هستۀ دوبلین . 1شکل 

الگوي ساخت عبارات هـستۀ  » Resource has property X«دهد،  طور که نمودار باال نشان می همان
دسـت   ترین سطح توصیف در هستۀ دوبلین، با استفاده از الگوي باال بدون توضیحگرها بـه          ساده. باشد  دوبلین می 

و با استفاده از سه عنـصر  ) از یک منبع فرضی(» همراه با توضیحگر«و » ساده«در زیر، دو سطح توصیف  . آید  می

                                                
42. Subject 
43. Predicate 
44. Object 
45. Objective complement 
46. Dublin Core Statement 



  . آورده شده است47»گذاري فرامتن زبان نشانه«ها در  ، و نیز بازنمودن آن»رابطه«و » تاریخ«، »موضوع«
"Vietnam war"    DC: Subject  has Resource 

         
  

"Vietnam war"    DC: Date has Resource 

         
  

"Vietnam war"    DC: Relation  has Resource 

         

  موضوع، تاریخ، و رابطه» ساده«عبارات هستۀ دوبلین بر اساس عناصر . 2شکل 

<HtMl> 
<head> 
<title>Title of the Resource</title> 
<Meta Name= "DC.Subject" Content="Vietnam war"> 
<Meta Name= "DC.Date" Content="”2000-06-13"> 
<Meta Name="DC.Relation" Content= http://www.example.org/proceedings/1999> 
<head> 

  »ال ام تی اچ« در زبان 2بازنمون عبارات شکل . 3شکل 

» طـه راب«و » تـاریخ «، »موضـوع «دهند، منبع فرضـی بـا اسـتفاده از عناصـر       نشان می 3و2که شکل     همچنان
در ساخت عبارات هستۀ دوبلین، از هیچ توضیحگري براي پاالیش عنصر یـا ارزش عناصـر    . توصیف شده است  
اي بـراي   توانـد بـه عنـوان پایـه     باشد کـه مـی   این توصیف، توصیف پایه در هستۀ دوبلین می     . استفاده نشده است  

کـارگیري   هاي مختلف، و با بـه   حوزهباالبردن سطح توصیف با توجه به نیازهاي    . تر عمل کند    هاي مفصل   پیشینه
تر از منبـع فرضـی      ، سطح توصیف غنی   4شکل  . گیرد  انجام می » ارزش عنصر «و  » پاالیش عنصر «توضیحگرهاي  

، از توضـیحگر طـرح   »موضـوع «دهد که در مـورد عنـصر       نشان می  2مقایسۀ این عبارات با عبارات شکل       . است
هـاي موضـوعی    سـرعنوان «، »موضـوع «ت، براي ارزش عنـصر    در این عبار  . کدگذاري عنصر استفاده شده است    

 Vietnames«دهـد کـه ارزش   نمایانـده شـده و نـشان مـی    » LCSH«کار رفته که به صـورت   به» کتابخانۀ کنگره

conflict, 1961-1975 «  هـم از توضـیحگر   »تـاریخ «در مـورد عنـصر   . مأخوذ از یک واژگان اسـتاندارد اسـت ،
ایـن  . اسـتفاده شـده اسـت    » 8601ایـزو   «و هم از توضیحگر طرح کدگذاري       » Issued» «تاریخ«عنصر  » پاالیش«

فقط به این معنا است کـه رخـدادي در چرخـۀ زنـدگی منبـع فرضـی، در       ) بدون توضیحگر (2عبارت در شکل  
منبـع  : کنـد  اما توضیحگر مذکور نوع و زمـان رخـداد را پـاالیش مـی          . اتفاق افتاده است  » 13-06-2000«تاریخ  

. بیـان شـده اسـت   » 8601ایزو «است و این تاریخ با استفاده از استاندارد     » پخش شده  «2000 ژوئن   13فرضی در   
دهد که بین منبع فرضی و یک منبع دیگر رابطه وجود دارد، امـا نـوع       نشان می  2در عبارت شکل    » رابطه«عنصر  

مـشخص شـده   » IspartOf«، نـوع رابطـه بـا اسـتفاده از توضـیحگر            4در عبارت شکل    . این رابطه مشخص نیست   
یـاب متحدالـشکل    یعنی مکان(یک منبع دیگر که شناسۀ آن   » بخشی است از  « به این معنا که منبع حاضر        -است
  . به عنوان ارزش عنصر رابطه آمده است48)منبع

"Vietnam war conflict, 1961-
1975"    DC: Subject  has Resource 

     DCQ: LCSH   
  

                                                
47. Hyper Text Mark up Language (HTML) 
48. Uniform Resource Locator (URL) 

http://www.example.org/proceedings/1999>


"2000-06-13"    DC: Date has Resource 

     DCQ: Issued 
DCQ: ISO 8601    

  

"http://www.example.org/ 
proceadinge/1999"    DC: Relation  has Resource 

     DCQ: Is Part Of    

  موضوع، تاریخ و رابطه) با توضیحگر(» شده تعدیل«عبارات هستۀ دوبلین بر اساس عناصر . 4شکل 

<Html> 
<head> 
<title>Title of Resource</title> 
<Meta Name="DC.Subject" 
Schema="LCSH"Content="Vietnames conflict, 1961-1975"> 
<Meta Name="DC.Date.Issued" 
Schema="ISO8201" Content="2000-06-13"> 
<Meta Name="DC.Relation.IsPartOf" Content=http://www.example.org/proceedings/1999> 
<head> 

  »ال ام تی اچ« در زبان 4بازنمون عبارات شکل . 5شکل 

دیگـر عناصـر را نیـز    . کـار رفتـه اسـت    اي هستۀ دوبلین بـه  در توصیف منبع فرضی باال، سه عنصر ابرداده     
انتخـاب و  . ا در توصیف منابع ارائه دهند توان به وسیلۀ توضیحگرها پاالیش کرد تا اخصیت معنایی بهتري ر            می
آنچه هستۀ دوبلـین را از دیگـر   . هاي مختلف دارد    کارگیري نوع توضیحگرها بستگی به نیازهاي خاص حوزه         به

. حـال توانـایی آن در بـاالبردن سـطح توصـیف اسـت       سازد، سـادگی و در عـین   اي متفاوت می هاي ابرداده  قالب
اي براي توصیف و کـشف منبـع اسـتفاده شـده اسـت، کـه دو        ین قالب ابردادههاي مختلفی از ا   امروزه در حوزه  

اي  از عناصـر ابـرداده  . باشـند   مـی 50»دروازة مـواد آموزشـی  « و 49»شبکه آموزشی استرالیا  «نمونۀ شناخته شدة آن،     
توصیف ها به عنوان پایۀ اصلی توصیف استفاده شده، و عناصر توصیفی اضافی براي  هستۀ دوبلین در این دروازه

  .اند ها اضافه شده تر منابع، به آن غنی

  منابع
الگـوي فارسـی ابـرداده    : خـوان  هاي ماشین ها بر فهرست ها و تأثیر آن ابرداده«). 1379(شیري، علی اصغر   

مجموعـه مقـاالت   : کـاربرد و توسـعه    : اي  هـاي رایانـه     فهرست،  »براي سازماندهی اطالعات الکترونیکی فارسی    
، دانـشکده علـوم   1378 آبـان   28و27هـاي ایـران،       اي در کتابخانه    هاي رایانه   ه فهرست همایش کاربرد و توسع   

دانـشگاه فردوسـی مـشهد،    : مـشهد . اهللا فتـاحی   به کوشش رحمـت  .تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد     
  .124-151. رسانی و خدمات علمی وزارت جهاد سازندگی مرکز اطالع: تهران

 اي دوبلین کور در بازیابی صفحات وب،  میزان اثربخشی عناصر ابردادهسنجش). 1382(صفري، مهدي 
  .رسانی، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع پایان
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