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WSTĘP

Często spotyka się wypowiedzi, będące wyrazem niepokoju i zdegustowania, jako 
reakcje na zalew niskiej jakości informacji w sieci globalnej. Jednocześnie sugerowane 
są rozwiązania, mogące uzdrowić tę sytuację. Proponowane jest np. umieszczenie 
w sieci „inteligencji”, która pomoże we właściwym doborze informacji (miejmy na
dzieję, że nie cenzury jakiegokolwiek rodzaju, decydującej o tym, co jest pożyteczne) 
i w ten sposób ułatwi zapanowanie nad gwałtownie rozpowszechniającym się chaosem. 
Przy tym wydaje się, że, być może, chętnie poświęcono by największą zaletę i niezwy
kłą cechę Intemetu - demokratyczność i swobodę wypowiedzi, aby tylko wprowadzić 
ład w to informacyjne pandemonium. 

Zadaniem książki jest wykazanie, że pesymizm wszystkich, którzy wyrażają obawy 
o perspektywy funkcjonowania Intemetu z powodu dezinformacji, jaka staje się jego 
jakoby cechą immanentną, jest przesadny. Uporządkowanie zasobów internetowych 
i umożliwienie ich efektywnego przeszukiwania jest możliwe. Często implementacja 
nowych technologii wywołuje problemy (np. dotyczące ochrony środowiska), które 
jednak są w coraz większym stopniu rozwiązywane przez te same technologie. Podob
nie jest w dziedzinie sieci rozległych - rozwijane, coraz lepsze technologie wykorzy
stywane są nie tylko do zapewnienia jak najszerszego dostępu do tych sieci, ale także 
do porządkowania zawartych w nich treści. Uporządkowanie Intemetu nie nastąpi 
przez ograniczanie dostępu do niego dla treści „głupich” czy innych „śmieci”, ale przez 
zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, pozwalających osiągnąć odpo
wiednią efektywność wyszukiwania dokumentów o żądanych cechach. 

Na świecie prowadzonych jest tak wiele prac zmierzających do opanowania infor
macyjnego chaosu w „sieci sieci”, że przedstawienie ich w tej książce nie jest możliwe 
ani przydatne. Autor ograniczył się więc do zaprezentowania jednego rozwiązania - 
wiążącego się ze sposobem tworzenia opisu dokumentów elektronicznych. Metoda ta, 
wspierana dodatkowo przez inne powiązane z sieciami komputerowymi technologie, 
otwiera nowe perspektywy na odniesienie sukcesu w walce z internetowym chaosem. 
Rozwiązaniem tym są mianowicie metadane - nowe narzędzie służące opracowaniu 
dokumentów elektronicznych, szczególnie tych udostępnianych w sieciach kompute
rowych. 

Starając się ocenić przydatność stosowania metadanych do opracowania obiektów 
cyfrowych, próbowano znaleźć odpowiedź na następujące pytania: 

• czy metadane są narzędziem odpowiednim do tworzenia charakterystyk zasobów 
sieciowych, pozwalającym na ich właściwy dobór z punktu widzenia indywidual
nych potrzeb użytkowników, 
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• czy współczesne schematy metadanych, szczególnie oparte na Dublin Core, są 
przydatne w opracowaniu dokumentów elektronicznych i co ewentualnie może 
ograniczać tę przydatność, 

• w jaki sposób dostosować elementy metadanych do potrzeb lokalnych, bez utraty 
możliwości współdziałania (ang. interoperability) różnych systemów, w zakresie 
użytkowania metadanych, 

• jakie są możliwości zastosowania tradycyjnych metod opracowania rzeczowego 
zasobów informacyjnych w schematach metadanych. 

Podczas realizacji pracy często posługiwano się metodyką obiektową (ang. object- 
-oriented methodology), rozumianą jako zestaw pojęć, notacji, modeli formalnych, 
języków i sposobów postępowania służących do analizy rzeczywistości stanowiącej 
przedmiot projektowanego systemu informacyjno-wyszukiwawczego. Metodyka ta 
stosowana jest obecnie powszechnie m. in. do analizy i projektowania systemów infor
matycznych. Została przejęta i powszechnie zaakceptowana przez badaczy zagadnień 
metadanych. 

Wykorzystana literatura to, w znakomitej większości, anglojęzyczne dokumenty 
elektroniczne udostępniane w Internecie. Pomimo tego, że tematyka metadanych roz
wijana jest dopiero od około 10 lat, jej literatura w krajach zachodnich jest bardzo 
bogata. 

Brak polskiego piśmiennictwa nt. metadanych był podczas pisania tej książki przy
czyną pewnych problemów terminologicznych: często na określenie zagadnień zwią
zanych z metadanymi brak nazw w języku polskim. Przyjęto zasadę, że jeśli tylko jest 
to możliwe, używa się polskiej terminologii. W przypadkach gdy w literaturze przed
miotu i odpowiednich słownikach tematycznych pojawia się zapożyczenie z języka 
angielskiego, używane jest ono również w tej pracy (np. „hiperlink”, „klikanie” czy 
„interfejs”). Jeżeli autor posłużył się polskojęzycznym terminem, który nie zaistniał 
dotychczas w pracach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub - gdy 
jego użycie może budzić wątpliwości, obok wersji polskiej w nawiasach podana zo
stała nazwa anglojęzyczna. Nietłumaczone pozostały nazwy elementów języków 
HTML, XML i RDF, gdyż nie używa się ich polskich odpowiedników. Elementy Du
blin Core natomiast mają swoje polskie wersje językowe i są w pracy konsekwentnie 
stosowane. Do kontroli terminologii używane były słowniki dostępne zarówno w wer
sji drukowanej, jak i w postaci elektronicznej (Berners-Lee 1999; Bojar oprać. 2002; 
Borowski 1999; Glossary of common Computing and Internet terminology 2001; 
Płoski 1999; Subieta 1999). 

Tekst książki podzielony został na osiem rozdziałów, w których przedstawiono 
ogólne informacje dotyczące metadanych i ich funkcjonowania w sieciach rozległych. 

Rozdział 1 to przegląd definicji podstawowych pojęć związanych z metadanymi. Te 
rozważania terminologiczne są niezbędne ze względu na brak polskojęzycznej literatu
ry dotyczącej teorii metadanych. 

Rozdział 2 poświęcony został Internetowi - środowisku, w którym metadane od
grywają podstawową rolę. Skoncentrowano się tu jedynie na zagadnieniach w istotny 
sposób odnoszących się do tematyki książki. W rozdziale tym prezentowane są pod
stawowe obszary zastosowań metadanych w sieciach rozległych - biblioteki cyfrowe, 
archiwizacja danych, zapewnienie współdziałania systemów, kontrola autentyczności 
danych oraz Semantyczny Web. 
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Rozdział 3 dotyczy identyfikacji dokumentów cyfrowych w środowisku sieciowym. 
Wiąże się ona ściśle z metadanymi, gdyż możliwość opisywania obiektów jest uwa
runkowana ich jednoznacznym rozróżnianiem. Rozwikłanie dużej części problemów, 
wiążących się z identyfikacją wirtualnych publikacji, polega na właściwym zastosowa
niu metadanych. 

Rozdział 4 to prezentacja modeli danych wykorzystywanych w dziedzinie metada
nych. W tym obszarze prowadzi się na świecie wiele podstawowych prac, w Polsce 
prawie nieznanych (np. dotyczących FRBR). Ta część publikacji to teoretyczne wpro
wadzenie do następnego rozdziału, w którym przedstawiłem wybrane schematy meta
danych. 

W rozdziale 5 zaprezentowano aktualny stan bardzo dynamicznie rozwijających się 
schematów metadanych. Nie podjęto próby dokładnego opisania istniejących schema
tów, byłoby to zresztą niemal niewykonalne, ze względu na ich wielką liczebność, 
a i spowodowałoby znaczne przekroczenie zaplanowanej objętości pracy. Szczegółowo 
opisano tylko schemat, którego znajomość jest niezbędna, tzn. Dublin Core. 

W rozdziale 6 zanalizowano związek pomiędzy schematami metadanych „ery 
przedintemetowej”, takimi jak MARC, AACR i ISBD, a najnowszymi efektami prac 
nad metadanymi. Coraz częściej poszukuje się odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim 
zakresie metadane zastąpią takie formaty, jak MARC (przynajmniej jeśli chodzi 
o opracowanie dokumentów elektronicznych). W tym celu niezbędne było zbadanie 
przydatności starych formatów do opisu dokumentów internetowych, a także przed
stawienie możliwości wymiany danych pomiędzy różnymi formatami. 

Rozdział 7 poświęcony został poziomowi syntaktycznemu metadanych. W tym za
kresie także następują bardzo szybkie zmiany: World Wide Web Consortium (W3C) 
tworzy nowe wersje RDF oraz XML. Wciąż szeroko stosowany jest także HTML. 
Znajomość zasad rządzących tymi schematami jest niezbędna, by poprawnie tworzyć 
metadane, zrozumiałe dla oprogramowania wyszukującego. W rozdziale schematy te 
zostały przedstawione w sposób stosunkowo krótki, gdyż na ten temat istnieje bardzo 
obszerna literatura, głównie prace specjalistów - informatyków. 

Do tworzenia opisów i wyszukiwania informacji za pomocą metadanych niezbędne 
jest przygotowanie odpowiedniego oprogramowania. Problemy związane z tworzeniem 
i zastosowaniem tych narzędzi zasygnalizowano w rozdziale 8. Przedstawiono w nim 
wyspecjalizowane oprogramowanie o bardzo zróżnicowanej funkcjonalności - od pro
stych edytorów ułatwiających zapisywanie elementów Dublin Core do profesjonal
nych, wielofunkcyjnych systemów komputerowych. Poruszono tu także zagadnienia 
związane z bardzo szybko rozwijającym się narzędziem, służącym uporządkowaniu 
zasobów Intemetu - portalami naukowymi i bramkami dziedzinowymi, jako że tutaj, 
jak i w intranetach, metadane są stosowane powszechnie. 

Autor pragnie serdecznie podziękować Paniom Profesor dr hab. Wandzie Pindlo
wej, dr hab. Barbarze Sosińskiej-Kalacie i dr hab. Marcie Skalskiej-Zlat. Dzięki Ich 
życzliwemu zainteresowaniu, fachowemu ukierunkowaniu i przedstawionym uwagom 
książka uzyskała swój ostateczny kształt i - mam nadzieję - okaże się pomocą dla 
wszystkich, których interesuje problem porządkowania i wyszukiwania informacji 
gromadzonych w postaci elektronicznej. 





ROZDZIAŁ I

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA METADANYCH

1.1. Metadane - definicje, przegląd literatury

W terminologii z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej spotyka się okre
ślenia: metainformacja i metadane. Rozpoczynający te terminy przedrostek „meta” 
wywodzi się z języka greckiego i ma wiele znaczeń. Często określa się za jego pomocą 
zmianę stanu lub następstwo, ale termin może także oznaczać „poza”, „ponad”, „po
między”, „po”, „pod”, „łącznie (z czymś)”, „wśród”, „według”, „poprzedzać”, a nawet 
„za” Znajdujemy go w wielu słowach, jak np.: metamorfoza, metagalaktyka, metage- 
neza, metafizyka, metafora, metajęzyk, metafilozofia czy metamatematyka.

Metainformacja to, według autorów Słownika encyklopedycznego informacji, języ
ków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, „informacja o informacji, szerzej: 
o elementach układu informacyjnego lub procesach informacyjnych” (Bojar oprać. 
2002, s. 153).

Metadanymi określano często informacje (np. bibliograficzne) opisujące doku
menty, niezależnie od ich formy, niezbędne do ich identyfikacji, zrozumienia, zarzą
dzania nimi i ich użytkowania. Klasycznym przykładem zbioru tego typu danych są 
biblioteki wraz z ich aparatem wyszukiwawczym - można powiedzieć, że metadane są 
tak stare jak piśmiennictwo i gromadzące je instytucje. Tradycyjne (nieelektroniczne) 
dokumenty (a więc dane) zawsze były opracowywane, klasyfikowane, wyszukiwane 
i udostępniane za pomocą oraz za pośrednictwem odpowiednich metadanych - biblio
graficznych i katalogowych. Wraz z pojawieniem się elektronicznych źródeł informacji 
nastąpiła zmiana zakresu niektórych używanych wcześniej w bibliotekarstwie pojęć. 
Nowego znaczenia nabrały, między innymi, terminy: multimedia i - właśnie - metada
ne. Obecnie określenia te zarezerwowano dla źródeł elektronicznych. W konsekwencji 
takiego zjawiska powstały istotne różnice pomiędzy metadanymi rozumianymi jako 
dane o zasobach biblioteki cyfrowej a danymi o zbiorach biblioteki tradycyjnej.

Brak jest jednej, obowiązującej definicji metadanych. W literaturze przedmiotu 
funkcjonuje ich wiele. Oto niektóre z nich:

• dane o danych (Bojar oprać. 2002, s. 153; Butterfield 1996; Lynch 200la; Rust 
1998a; Weibel 1997),

• zwykle krótka charakterystyka pojedynczych obiektów informacyjnych w zasobie 
biblioteki (Smith 1996),
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• klasyfikacja treści obiektów istniejących w sieci Web (Marchiori 1998),
• dane połączone z opisywanymi obiektami, odciążające ich potencjalnych użyt

kowników od konieczności posiadania pełnej apriorycznej wiedzy o ich istnieniu 
lub charakterystykach (Campbell 1999),

• termin wywodzący się z Intemetu, określający ustrukturyzowane dane o danych 
(Alloway 1998),

• krótkie streszczenie, charakteryzujące każde dostępne źródło informacji (Wood 
1997),

• relacja stwierdzona pomiędzy dwiema jednostkami (Rust, Bidę 1999).

Definicja ukierunkowana na informatyczną stronę zagadnienia mówi, że „metadane 
to informacje niezbędne w technologii informacyjnej do analizy, projektowania, two
rzenia, implementacji i użytkowania systemów komputerowych”. Zakres pojęcia jest tu 
dużo szerszy niż np. w informacji o danych, obiektach i atrybutach modelu danych. 
Pojęcie to dotyczy „zarówno danych powstających i używanych podczas tworzenia 
systemu, jak i danych niezbędnych w trakcie działania systemu” (Rock-Evans 1999). 
Podobnie metadane definiowane są w innych publikacjach. Aby uwypuklić ich znacze
nie w zarządzaniu źródłami danych, autorzy nazywają je „danymi o źródłach danych” 
(ang. data resource data) i definiują w następujący sposób: „są to wszelkie dane służą
ce do pełnego zrozumienia, formalnego zarządzania i jednolitego użytkowania zaso
bów danych instytucji (organizacji), wykorzystywane w celu usprawnienia jej działal
ności”. I dalej: „Dane o źródłach danych są pełną dokumentacją wszelkich zasobów 
danych dostępnych w instytucji (organizacji)” (Brack et al. 1998). W przypadku sys
temów informacyjnych metadane szczególnie przydatne są w zarządzaniu, wyszukiwa
niu, jednolitym użytkowaniu i interpretowaniu danych. Podobnie brzmi definicja, która 
mówi, że „metadane to zwięzły i systematyczny zestaw informacji, które mogą być 
użyte do efektywnego i trafnego przeszukiwania wielkich zasobów informacji” (De- 
Candido 1999).

Jedna z niewielu polskich definicji, Zdzisława Płoskiego, zawiera następujące 
stwierdzenie: „Metadane (ang. metadata) to: 1. Dane służące do opisu innych danych; 
2. Słownik danych”. Z kolei słownik danych (ang. data dictionary) określa się jako 
„sposób zapisywania metadanych, tj. danych opisujących inne dane oraz magazyn 
metadanych. W słowniku danych przechowuje się m.in. opisy relacji i perspektyw, 
deklaracje kluczy głównych, grup użytkowników i uprawnień, informacje o indeksach, 
plikach i ich strukturach oraz gronach; jest to centralny element SZBD”1 (Płoski 1999).

1 SZBD - System Zarządzania Bazą Danych.

Metadane w zastosowaniach informacyjnych definiowane są w sposób dość zróżni
cowany, często zależnie od czasu powstawania publikacji. Początkowo bibliotekarze 
określali je jako „dane o danych”: „dostarczają one podstawowych informacji o autorze 
publikacji, dacie wydania, odnośnikach do prac związanych itp. Jedną z łatwych do 
rozpoznania form metadanych jest katalog kartkowy w bibliotece; informacja na karcie 
katalogowej to metadane dotyczące książki” (Miller 2000). Definicja, która pojawiła 
się w literaturze przedmiotu w połowie lat dziewięćdziesiątych, mówiła, że „metadane 
to nic innego, jak dane o danych; rekord katalogowy to metadane; jest nim także na
główek TEI czy każda inna forma opisu” (Caplan 1995). Później zaczęto zauważać 
niedostatki definicji typu „metadane to dane o danych” czy „metainformacja to infor
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macja o informacji”, które w rzeczywistości niewiele mówiły. W swojej definicji dwa 
lata później T. Berners-Lee podaję: „Metadane to zrozumiała dla maszyny informacja 
dotycząca zasobów Web lub innych rzeczy” (Berners-Lee 1997d). Określenie „innych 
rzeczy” jest wybiegiem pozwalającym na zapewnienie aktualności tej definicji 
w przyszłości. Autor stwierdza bowiem, że zakres terminu „metadane” wynika z ich 
pierwotnego przeznaczenia: opisu zasobów Intemetu, a więc dostarczania danych 
o danych. W przyszłości natomiast, po ulepszeniu języka i narzędzi metadanych, będą 
one stanowiły podstawę dostarczania informacji o wszystkim: ludziach, rzeczach, kon
cepcjach i ideach. Dalej Berners-Lee przedstawia podstawowe funkcje metadanych: 
„stwierdzenie «zrozumiała dla maszyny» ma podstawowe znaczenie. Mówimy tu 
o informacji, która może być używana przez oprogramowanie komputerowe w celu 
ułatwienia nam życia, zapewnienia osiągnięcia naszych celów, postępowania zgodnie 
z prawem, sprawdzenia, czy możemy ufać temu, co robimy i uczynienia całej pracy 
łatwiejszej i szybszej” (Berners-Lee 1997d). Jak widać, definicja ta znacznie różni się 
już od swej poprzedniczki, wprost zestawiającej metadane z kartami katalogowymi. 
Podobnie jak stwierdzenie, które znalazło się na stronie Biblioteki Narodowej Australii 
(http://www.nla.gov.au/meta/intro.html): „metadane to skrótowa informacja dotycząca 
formy i treści źródła”.

Lorkan Dempsey piszę natomiast, że: „metadane to dane związane z obiektami, 
uwalniają one potencjalnych użytkowników tychże obiektów od konieczności posiada
nia pełnej wiedzy o ich istnieniu lub charakterystykach. Użytkownikiem może być 
program lub osoba, a metadane mogą wspomagać różnych użytkowników lub opera
cje” (Dempsey 1998). W The Effectiveness of Metadata and other Content Descriptive 
Data in Web Information Retrieval, wychodząc z definicji Dempseya, autorzy stwier
dzają, że „metadane opisują obiekty cyfrowe, co oznacza, iż mogą być one używane do 
określenia:

• czym jest obiekt,
• o czym jest obiekt,
• gdzie obiekt się znajduje i jak jest zarządzany,
• innych charakterystyk obiektu interesujących z punktu widzenia ich zastosowania” 

(Agostini, Crivellari, Melucci 1999).

Podobnie jak wyżej cytowani autorzy, Daniel Gelaw Alemneh stwierdza, 
że metadane są zestawem atrybutów opisujących obiekt. Ich podstawowe zadanie to 
łączenie i integracja heterogenicznych zbiorów informacji cyfrowej, zróżnicowanych 
zarówno pod względem platformy sprzętowej, jak i oprogramowania, która to informa
cja dostarczana jest przez różne instytucje, tworząc pojedynczy, zunifikowany zasób 
dostępny dla wszystkich, z dowolnego miejsca i o każdym czasie (Alemneh 2002). 
Wynika z tego, że metadane pełnią zasadniczą rolę w funkcjonowaniu biblioteki cy
frowej.

Jak wspomniano, metadane i związane z nimi zagadnienia rozwijają się obecnie 
bardzo dynamicznie. Zarówno środowiska akademickie, jak i przemysł koncentrują 
wiele środków na pracach dotyczących związanych z nimi problemów. Tworzenie, 
przechowywanie i zarządzanie metadanymi daje nadzieję na lepszą eksploatację ol
brzymiej ilości danych, dostępnych obecnie we wszelkich możliwych do wyobrażenia 
formach elektronicznych. Ze względu na to, że wszystko, co przetwarzają komputery, 

http://www.nla.gov.au/meta/intro.html
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to dane, którym zawsze towarzyszy jakiś rodzaj metadanych, można by stwierdzić, że 
„dane o danych” Znajdziemy w dowolnym zastosowaniu systemów komputerowych, 
w różnych formach zależnych od konkretnej domeny. Tutaj ograniczono zakres zainte
resowań do metadanych w zastosowaniach sieciowych, w literaturze nazywanych „bi
blioteką elektroniczną” lub „cyfrową”, w szczególności dotyczących elektronicznych 
dokumentów2 tekstowych.

2 Dokument elektroniczny to, wg normy PN-ISO 690-2, „dokument istniejący w postaci elektro
nicznej, dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej”

3 Por. inne definicje, np.: „współdziałanie (interoperability)', dziedzina badawcza i praktyczna 
zajmująca się umożliwieniem współpracy niezależnie zbudowanych (heterogenicznych) systemów, 
szczególnie w sieciach komputerowych. Synonim: interoperacyjność (Subieta 1999). Jak widać 
w niniejszej pracy, interoperability rozumiane jest w sposób bardziej praktyczny (węższy), ograni
czony do problemów wymiany informacji. Inne tłumaczenia terminu interoperability’, współopera- 
tywność, współpraca.

4 Kodowanie oznacza ustrukturyzowany zapis danych za pomocą zdefiniowanych wyrażeń ozna
czanych etykietami lub znacznikami.

W projekcie SCHEMAS metadane rozumiane są szeroko jako termin określający 
wiele rodzajów „ustrukturyzowanych danych o danych”. Zakres tego pojęcia obejmuje 
zarówno tradycyjne źródła informacji, takie jak: katalogi biblioteczne, indeksy haseł 
przedmiotowych, abstrakty, jak i nowe formy danych technicznych i opisowych (bi
bliograficznych) dla zasobów Intemetu, takich jak: podpisy elektroniczne, współrzędne 
obiektów na mapach cyfrowych czy katalogi online. Z powodu różnorodności zasto
sowań metadanych, zapotrzebowanie na nie może być najlepiej zrealizowane przez 
wiele odrębnych, lecz powiązanych funkcjonalnie pakietów metadanych, które nazy
wane są schematami (Standards Framework Report 1 2000).

Dyskusja nad terminologią związaną z metadanymi, a konkretnie nad trzema wy
branymi terminami o kluczowym znaczeniu (metadane - metadata, współdziałanie - 
interoperability3 i schemat metadanych - metadata scheme) w ALA (American Library 
Association) przedstawiona została w raporcie opublikowanym na stronie WWW tej 
organizacji (Task Force on Metadata 1999). Efekt tych dyskusji jest następujący:

• Metadane są ustrukturyzowanymi, kodowanymi4 danymi, zawierającymi charak
terystyki dokumentów będących nośnikami informacji; wykorzystuje się je do 
identyfikacji, wyszukiwania, oceny i zarządzania tymi dokumentami.

• Współdziałanie jest zdolnością dwóch lub więcej systemów lub ich części do 
wymiany informacji oraz wykorzystania informacji pochodzących z wymiany bez 
dodatkowych prac w każdym z systemów.

• Schemat metadanych tworzy formalną strukturę zaprojektowaną w celu identyfi
kacji struktury wiedzy danej dyscypliny nauki. W obrębie schematu następuje łą
czenie struktury wiedzy z informacją dotyczącą dziedziny wiedzy poprzez tworze
nie systemu informacyjnego wspomagającego identyfikację, wyszukiwanie i wy
korzystanie informacji. Schematy metadanych nazywane są także w literaturze fa
chowej „słownikami” lub „zestawem elementów danych”.

Z definicji tych wynika zastosowanie metadanych w organizacji wiedzy, rozumia
nej tak, jak przedstawia to w artykule opublikowanym w „Zagadnieniach Informacji 
Naukowej” Barbara Sosińska-Kalata. Jest to „obszar badań i zespołu działań związa
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nych z generowaniem opisów dokumentów, ich treści, przeznaczenia i własności for
malnych oraz z organizacją tych opisów zapewniającą dostęp do określonych doku
mentów lub ich fragmentów”. Jak piszę autorka, „do procedur organizacji wiedzy zali
cza się, realizowane wszelkimi metodami (zarówno automatycznymi, jak i intelektual
nymi), indeksowanie, katalogowanie, klasyfikowanie, abstraktowanie, kontrolę słow
nictwa i składni języków reprezentacji informacji i jej wyszukiwania, wyznaczanie 
strategii i heurystyk wyszukiwawczych, form prezentacji wyników wyszukiwania 
i danych je wspierających, zarządzanie danymi oraz projektowanie bibliograficznych 
i pełnotekstowych baz danych. Procedurami organizacji wiedzy w systemach informa
cyjnych są więc wszelkie procedury projektowania struktur zapisu i przetwarzania 
informacji, natomiast narzędziami organizacji wiedzy są wszelkie instrumenty tych 
działań” (Sosińska-Kalata 2001, s. 30). Metadane to narzędzia organizacji wiedzy dla 
zdalnie dostępnych dokumentów elektronicznych.

W celu omówienia wykorzystania metadanych i problemów związanych 
z zarządzaniem nimi w sensie ogólnym oraz w przypadku zastosowań bibliotecznych, 
głównie w zakresie bibliotek elektronicznych (cyfrowych), przyjęto następujące okre
ślenie metadanych:

Metadane to ustrukturyzowane, czytelne maszynowo dane, zawierające cha
rakterystykę cyfrowych obiektów informacyjnych5, służącą ich efektywnemu oraz 
trafnemu wyszukiwaniu, szczególnie w wielkich zasobach informacji w Internecie, 
zarządzaniu nimi i ich wartościowaniu.

s Obiekt informacyjny jest jednostką lub grupą jednostek, bez względu na ich rodzaj czy format, 
które posiadają adres (mogą być odszukane) lub mogą być przetwarzane przez komputer jako poje
dyncze obiekty. Pojęcie to stosuje się zarówno do obiektów pierwotnych (np. obrazów cyfrowych), 
jak i pochodnych (np. cechy: treść, kontekst i struktura).

1.1.1. Funkcje metadanych

Głównym zadaniem metadanych jest dostarczanie spójnej dokumentacji opisującej 
strukturę, proces powstawania i wykorzystania danych w systemie komputerowym. 
Dostępność takiej dokumentacji pozwala na zrozumienie systemu i efektywne jego 
wykorzystywanie przez wszystkich „aktorów” związanych z tworzeniem i eksploatacją 
danych: użytkowników końcowych, administratorów systemu, bibliotekarzy (pracow
ników informacji naukowej) oraz twórców aplikacji.

Należy wyróżnić dwa główne podejścia do zagadnień metadanych:

• podejście bibliotekoznawczej pozwalające głównie na zajęcie się wykorzystaniem 
metadanych dla celów tworzenia opisów bibliograficznych dokumentów i ich wy
szukiwania,

• podejście informatyczne, pozwalające na zajęcie się wykorzystaniem metadanych 
dla zarządzania danymi, kładące nacisk na ich funkcje administracyjne, zarządza
jące zasobami danych.



16 Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu

Jak już wspomniano, tutaj metadane pojawiają się zasadniczo w pierwszym znacze
niu i w związanych z nim zastosowaniach. Podejście informatyczne będzie w sferze 
zainteresowań tylko w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla zrozumienia zasad 
realizacji funkcji biblioteczno-bibliograficznych.

W zależności od sposobu ich wykorzystania oraz tego, kto je tworzy lub dostarcza, 
metadane mogą być omawiane:

• Z punktu widzenia twórcy treści dokumentów elektronicznych - tu metadane są 
informacją bibliograficzną o dokumencie (autor, data utworzenia, format źródła 
itp.).

• Z punktu widzenia dostawcy serwisów internetowych - tutaj z kolei metadane 
opisują elementy niezbędne do wyszukiwania informacji, np. dane o formatach, 
w których źródło jest dostępne lub pozwalają na zwiększenie trafności wyszuki
wania, np. charakterystyka treści dokumentów (także tych multimedialnych).

Te dwa punkty widzenia dotyczą przede wszystkim skali mikro problemów meta
danych, ukazując perspektywę, będącą podstawą kontaktów między dostawcą i odbior
cą usług. Jednak w skali makro, gdy zajmujemy się wyszukiwaniem informacji w zło
żonym interaktywnym środowisku sieciowym, należy wziąć także pod uwagę kolejną 
perspektywę:

• Z punktu widzenia dostawców usług sieciowych metadane mogą być wykorzy
stywane dla zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości usług, takich jak: utajo
ne przebiegi sieciowe, niezbędne do właściwego przepływu określonego źródła, 
lub ustalanie wysokości opłat za informację i wystawianie rachunków.

• Z punktu widzenia użytkownika dołączane mogą być indywidualne metadane, 
takie jak: oceny wystawiane dokumentowi przez osobę z niego korzystającą.

Ściślej rzecz biorąc, tworzenie i utrzymanie metadanych mają na celu:

• Polepszenie interakcji z systemem. Interakcja może polegać na prostym przeglą
daniu (ang. browsing) danych albo wyszukiwaniu ich za pomocą zapytań lub na 
bardziej zaawansowanym użyciu aplikacji wspomagających dostęp do dokumen
tów i ich analizę. Metadane dokumentują to, co znajduje się w systemie, określają 
sposób używania systemu, istniejącą terminologię, dane dotyczące predefiniowa
nych zapytań i raportów. Co więcej, pozwalają na postawienie precyzyjnych, wła
ściwie skierowanych zapytań i ogólnie redukują koszty użytkownika ponoszone na 
dostęp, ocenę i wykorzystanie właściwej informacji. Zwykle metadane są niezbęd
ne do formułowania zapytań i wyszukiwania, a ponadto pozwalają zrozumieć za
kres aplikacji i jej reprezentację w modelu danych (w podejściu klasycznym jest to 
schemat bazy danych).

• Poprawienie jakości danych. W systemach informacyjnych dane muszą być jed
nolite (spójne), aktualne, precyzyjne i kompletne. Metadane mogą zawierać infor
macje na temat tego, skąd dane pochodzą, co się z nimi działo, co oznaczają oraz 
kto jest odpowiedzialny za ich jakość.

• Wspomaganie procesu integracji systemu. Integracja różnych systemów baz 
danych i systemów informacyjnych czy też po prostu wymiana danych z różnych 
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źródeł - wymaga metadanych, informujących o strukturze każdego źródła danych. 
Także integracja pojedynczych składników oprogramowania (które nie muszą być 
systemami informacyjnymi) zależy od dostępności opisu interfejsów6 i innych 
metadanych, dotyczących podstawowych składników systemu.

6 Interfejs (ang. interface) - element łączący dwie części składowe systemu komputerowego lub 
graficzna reprezentacja aplikacji, umożliwiająca obsługę przez człowieka (tzw. interfejs użytkowni
ka).

• Wspomaganie utrzymania systemu, analiz i projektowania - dotyczy nowych 
aplikacji i modelowania procesów. Metadane zwiększają kontrolę i niezawodność 
procesu rozwoju aplikacji przez dostarczenie informacji o strukturze, znaczeniu 
i pochodzeniu danych oraz udostępnienie dokumentacji istniejących aplikacji 
i oprogramowania, które musi funkcjonować w systemie.

• Automatyzacja wielu czynności administracyjnych. Metadane częściowo okre
ślają mechanizmy kontrolne, dostępne bezpośrednio i wykorzystywane podczas 
użytkowania systemu.

• Zwiększenie elastyczności. Jest możliwe w przypadku, gdy pewne aspekty se
mantyczne, ulegające stałym zmianom, są wyraźnie zapisane jako metadane, a nie 
ukryte jako części oprogramowania. Podczas działania systemu metadane te mogą 
być odczytane i zinterpretowane. W ten sposób oprogramowanie daje się łatwo 
rozbudowywać i adaptować do nowych potrzeb.

Metadane są tworzone, udostępniane i modyfikowane zarówno przez użytkowni
ków - ludzi, jak i oprogramowanie komputerowe. Te same grupy są też odbiorcami 
metadanych.

W zastosowaniach bibliotecznych metadane spełniają następujące funkcje:

• dostarczają opis bibliograficzny i charakterystykę treściową dokumentu elektro
nicznego,

• umożliwiają wyszukiwanie danych,
• umożliwiają użytkownikowi ocenę przydatności wyszukanych danych,
• zabezpieczają dane przed dostępem określonych grup użytkowników (np. dzieci),
• lokalizują i określają dostępność dokumentu elektronicznego,
• instruują o interpretacji danych (np. format, kodowanie),
• pomagają w podjęciu decyzji o tym, które wystąpienie danych ma być wyszukiwa

ne (jeśli dostępnych jest wiele formatów),
• dostarczają informacji o warunkach wykorzystania danych z punktu widzenia pra

wa,
• informują o historii danych: o ich pierwotnym źródle oraz wszelkich kolejnych 

jego transformacjach,
• przedstawiają informację o sposobie kontaktu np. z właścicielem danych,
• określają relacje z innymi źródłami (np. odnośniki do poprzednich i kolejnych 

wersji, pochodne zestawy danych, inne kolejne zestawy danych, inne dane lub 
programy, które powinny być używane w połączeniu z tymi wyszukanymi),

• kontrolują zarządzanie danymi (np. wymogi archiwizacji, autoryzacja usunięcia 
danych).
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1.1.2. Zastosowanie metadanych

Metadane stosowane są w systemach informacyjnych obsługujących wszystkie dyscy
pliny wiedzy, poświęca się im liczne konferencje, w tym także organizowane cyklicz
nie. Zainteresowanie ich tworzeniem, zarządzaniem nimi i użytkowaniem staje się 
coraz powszechniejsze.

Spośród wielu zastosowań należy wymienić pięć dziedzin, w których w szerokim 
zakresie stosowane są metadane: przetwarzanie informacji, archiwizacja danych, 
tworzenie oprogramowania komputerowego, multimedia i telekomunikacja. Dwie 
pierwsze stanowią zasadniczy obszar zainteresowań moich rozważań, a sygnali
zowane tu problemy szczegółowo omawiane są później. Pozostałe grupy zastosowań 
przedstawiłem w skrócie, w celu uzyskania pełniejszego obrazu możliwości, jakie 
niesie posługiwanie się metadanymi.

1.1.2.1. Przetwarzanie informacji

W procesach związanych z przetwarzaniem informacji metadane oraz wiążące się 
z nimi problemy pojawiają się w aspekcie tradycyjnych systemów zarządzania bazą 
danych (Systemy Zarządzania Bazą Danych - SZBD) i zintegrowanych systemów baz 
danych. Tutaj służą one zarządzaniu bazą danych i systemami wyszukiwawczymi 
(w tym także w World Wide Web), wykorzystywane są w indeksowaniu informacji dla 
umożliwienia jej wyszukiwania.

Jednym z pierwszych zastosowań metadanych było użycie ich w kontekście SZBD 
dla wewnętrznego zarządzania bazą danych. Słownik danych (zwany też katalogiem 
systemowym) zawiera opis struktury bazy danych, ograniczeń i fizycznej struktury 
danych (np. informacje o zapisie danych w każdym pliku, klucze wyszukiwawcze 
i indeksy), prawa dostępu itd. Dodatkowo mogą się tam znajdować dokumentacje do
tyczące użytkowników, procesu projektowania bazy danych oraz aplikacji używanych 
przez określone części bazy danych. Słowniki danych są zwykle modelowane i prze
chowywane za pomocą tego samego modelu danych co SZBD, do którego należą. 
W efekcie do ich obsługi można wykorzystywać samo oprogramowanie SZBD.

W ostatnich latach nabierają też znaczenia zagadnienia związane z tworzeniem 
hurtowni danych (Poe, Klauer, Brobst 2000). Kładzie się w nich duży nacisk na jakość, 
integrację i dostępność danych zaspokajających żądania decydentów.

Wraz z pojawieniem się systemów informacyjnych umożliwiających integrację 
różnych źródeł danych (np. baz danych, stron WWW, plików danych) wzrosło znacze
nie metadanych. Dotyczy to metadanych pierwotnych źródeł autonomicznych (np. 
odpowiednie pozycje słownika danych), systemu docelowego (np. schemat globalny) 
metadanych związanych z przetwarzaniem schematu i integracją danych. Oznacza to, 
że metadane zawierają:

1. informację opisową dotyczącą treści i struktury danych, służącą ich integracji,
2. informację dotyczącą przetwarzania (transformacji) danych.
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Metadane do integracji danych tworzone są w każdym miejscu drogi danych. Za 
przykład posłużyć tu może dokumentacja opisująca wejściowe dane w systemie źró
dłowym i reguły ich przetwarzania na dane hurtowni danych oraz język opisu danych.

Metadane do transformacji danych powstają podczas drogi, którą dane, będące od
powiedzią na zapytanie, pokonują z hurtowni danych do terminala użytkownika. Są 
one wykorzystywane w procesie zamiany danych z hurtowni w informacje dla użyt
kownika. Metadane do transformacji danych to przede wszystkim reguły wyprowadza
nia i obliczania danych, użytkowe definicje atrybutów, jak również wartości domyślne 
i dopuszczalne dla poszczególnych atrybutów. Użytkownik odwołuje się do tych meta
danych, gdy chce przekształcić dane z hurtowni w informacje o zwiększonej, w sto
sunku do danych, wartości. W tym celu dane są formatowane, łączone i prezentowane 
w żądany sposób.

Oprócz wcześniej wspomnianej informacji dla słowników danych, metadane opi
sowe zawierają wiedzę o źródłach i ich typach w systemie zintegrowanym oraz meta
dane nawigacyjne, pozwalające na dotarcie do źródła i określające sposób sformatowa
nia danych.

Metadane, z punktu widzenia przetwarzania danych, można rozpatrywać w dwóch 
aspektach. Pierwszy dotyczy informacji pozwalających na realizację procesów inte
grujących dane i schematy, np. zasady mapowania między lokalnymi schematami 
a operacjami dostępu wewnątrz (globalnych) schematów i operacjami dostępu innego 
modelu danych. Mapowania te są niezbędne np. w przypadku, gdy systemy baz danych 
migrują.

Po drugie, metadane zawierają informacje dotyczące funkcjonującego oprogramo
wania użytkowego, które uzyskuje dostęp do danych i przetwarza je w systemie infor
macyjnym. W szczególności, należy przechowywać i przetwarzać dane stanowiące 
dokumentację niezbędną do obsługi użytkownika końcowego. Ma ona informować 
o dostępnych predefiniowanych zapytaniach, sposobie wykorzystania programów 
użytkowych oraz o aspektach technicznych związanych z ich przechowywaniem i ob
sługą.

Często metadane rozdzielone są pomiędzy różne źródła danych i udostępniane in
dywidualnie za pomocą różnych narzędzi lub aplikacji. Pewne produkty komercyjne 
oferują zasoby wymiennych metadanych, gdzie wymienność zapewniona jest poprzez 
wspólny format wymiany danych. Jednak idealnym rozwiązaniem byłoby wykorzysta
nie logicznie scentralizowanego zasobu zawierającego wszystkie metadane dostępne 
w systemie. Zapewniłoby to metadanym jednolitość i właściwe zarządzanie. Taki za
sób byłby dostępny dla wszystkich narzędzi służących administrowaniu i eksploatacji 
systemu informacyjnego, a dzięki temu, że dostarczy on udokumentowany i ukierun
kowany na użytkownika metamodel (który sam może być przechowywany w zasobie), 
powiększenie systemu o dodatkowe rodzaje informacji i jej źródła może być wspoma
gane automatycznie. Dla współpracy z zasobem, narzędzia administracyjne i eksplo
atacyjne wymagają właściwego zestawu operacji, które tworzą interfejs programowa
nia aplikacji. Niezbędny jest też interfejs użytkownika dla wyszukiwania i (zapewne) 
modyfikacji niektórych metadanych.

Informacyjne systemy wyszukiwawcze organizują i strukturyzują dane, aby 
umożliwić ich późniejsze wyszukiwanie. W systemach tych metadane są zarządzane 
w stosunkowo prosty sposób. Wywodzą się z technik indeksowania pełnotekstowego 
i opisu źródeł, a zapisywane są w prostych plikach odczytywanych w przypadku, gdy 
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system otrzyma odpowiednie zapytanie. Metadane dla dokumentu mogą być odpo
wiednim wektorem dokumentu, tworzonym automatycznie konwencjonalnymi meto
dami indeksowania, zawierającym terminy indeksowe i ich wagi. Przechowywane 
w tzw. pliku odwróconym (inwersyjnym) - są podstawą tworzenia strategii wyszuki
wawczej i używa się ich do oszacowania relewantności dokumentów przedstawianych 
jako wynik wyszukiwania.

Inny rodzaj metadanych to założenia dotyczące celów i preferencji użytkowników. 
Mogą być one użyte do dalszego precyzowania wyników wyszukiwania. Dodatkowo, 
jako narzędzi metadanych służących wydobyciu informacji z dokumentów tekstowych, 
używa się słowników, tezaurusów i ontologii7

7 Słownik to zestaw terminów wraz z definicjami. Tezaurus pozwala na wykluczenie synonimii 
i obsługę relacji (np. hierarchicznej). Ontologia dostarcza szczegółowych i precyzyjnych opisów 
podstawowych pojęć i relacji w określonej dziedzinie.

Biblioteki cyfrowe opierają się na podobnych zasadach, jak inne systemy wyszu
kiwawcze. Powstały w związku z potrzebą wyszukiwania, gromadzenia, oceny 
i udostępniania odpowiedniej informacji ze zbiorów informacji dostępnych w dowolnej 
formie cyfrowej, od dokumentów pełnotekstowych do dokumentów multimedialnych. 
Poświęcono im wiele różnych projektów.

Możliwości wykorzystania informacji w Web są ściśle związane z jej wyszukiwa
niem. Ogólnie znane wyszukiwarki działają na zasadzie prostego przeszukiwania indek
sów słów i fraz utworzonych w wyniku indeksowania treści dokumentu. Proces ten może 
być wspomagany przez metadane. Dostarczają one ustrukturyzowaną reprezentację da
nych, którą można porównać ze schematem bazy danych, a wybierane są 
z uwzględnieniem struktury odnośników, określającej wzajemne powiązania stron Web. 
W tym kontekście, mogą też być tworzone systemy zarządzania stroną Web. Metadanych 
można też używać podczas automatycznego formułowania i przetwarzania zapytań.

Obecnie wysiłki skoncentrowane są na ulepszeniu WWW za pomocą semantyki 
czytelnej dla maszyny. Cel stanowi tu zwiększenie efektywności dostępu do olbrzymiej 
ilości informacji i usług w Web. W HTML istnieją etykiety <HEAD> i <META>, 
które można wykorzystać do wprowadzenia par nazwa/wartość, opisujących dalsze 
cechy dokumentu, takie jak: autor, tytuł, termin ważności i lista słów kluczowych. 
Informacje te mogą być wykorzystane przez wyszukiwarki do identyfikacji, zindekso
wania i skatalogowania dokumentów. Możliwe jest dołączenie dodatkowych rodzajów 
etykiet, w celu określenia semantyki danych, zapisanych na stronach HTML oraz na
rzędzi służących wykorzystaniu tych elementów semantyki (tzn. metadanych).

Obecnie standardem języka dla metadanych w Web staje się XML. Wykorzystanie 
tego języka dla kodowania metadanych umożliwia nie tylko wyszukanie informacji, jej 
filtrowanie i komunikację z narzędziami programowymi, ale także katalogowanie za
sobów i obsługę zabezpieczeń.

I.I.2.2. Archiwizacja danych

Bardzo ważną rolę odgrywają metadane w procesie archiwizacji danych elektronicz
nych. Obecnie istnieją dwie podstawowe strategie dla długoterminowego przechowy
wania danych cyfrowych: pierwszą jest emulacja pierwotnego sprzętu, systemów ope
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racyjnych i oprogramowania; druga to okresowa migracja informacji cyfrowej z jednej 
generacji technologii komputerowej do kolejnej, następującej po niej.

Bez względu na to, czy użyta zostanie strategia emulacji, czy migracji dla archiwi
zacji danych cyfrowych, długookresowe przechowywanie informacji cyfrowej będzie 
związane z tworzeniem i utrzymaniem metadanych. W takim archiwum metadane to
warzyszą każdemu obiektowi cyfrowemu, odsyłają do niego oraz dostarczają odpo
wiednich informacji opisowych, strukturalnych, prawnych itp. Metadane te są zarzą
dzane i przenoszone od jednego formatu i standardu do innych, niezależnie od opisy
wanego obiektu.

1.1.2.3. Tworzenie oprogramowania

W informatyce o metadanych mówi się w związku z narzędziami CASE8, mając na 
myśli tworzenie i projektowanie dokumentacji, modele i schematy aplikacji, definio
wanie interfejsów, kodów źródłowych. W środowisku CASE, wymiana metadanych 
jest niezbędna - tworzone przez jedne narzędzia systemu mogą być używane przez 
inne. Jest to spowodowane tym, że pojedyncze, określone narzędzia mogą nie spełniać 
wszystkich wymagań. W efekcie, podobnie jak w systemach zarządzania informacją, 
metadane muszą być przechowywane w zasobach, które mogą służyć wymianie, po 
stworzeniu odpowiednich standardów wymiany danych.

8 CASE (ang. Computer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering) 
komputerowe wspomaganie inżynierii oprogramowania, komputerowe wspomaganie inżynierii sys
temów. Określenie systemu wspomagającego analizę i projektowanie systemów informatycznych, 
w tym - opartych o technologie obiektowe. CASE jest również często wymienianą dziedziną poten
cjalnych zastosowań technologii obiektowych.

Metadane, używane podczas tworzenia oprogramowania, mogą także przybierać 
inną formę. W ostatnich latach tworzenie oprogramowania obiektowego wiąże się 
z zarządzaniem metadanymi. Właśnie technologia obiektowa zwiększyła zapotrzebo
wanie na metainformację - jej zadaniem jest utrzymywanie wzajemnych zależności 
między metadanymi i zapewnienie dostępu do zdefiniowanych klas, metod, przykła
dów. Metainformacje są gromadzone podczas kompilacji i zachowywane w czasie 
uruchamiania (np. zdefiniowane klasy lub metody), bądź tworzone w trakcie urucha
miania (tzn. dodatkowa informacja uruchamiania, podobna do informacji niezbędnej 
do usuwania błędów w oprogramowaniu). Metainformacja to podstawa dla narzędzi 
wyszukiwawczych i analitycznych. Klasy, funkcje i metody udostępniane są jako 
obiekty możliwe do skontrolowania. Przykładem jest tu Java Reflection Core API, 
która ułatwia funkcje introspekcji dla klas i obiektów w Java Virtual Machine.

Koncepcja odzwierciedlania zakłada, że partia oprogramowania dostarczana jest 
wraz z informacją, wystarczającą do tego, aby program mógł opisywać sam siebie. 
Informacje te wykorzystywane są podczas uruchamiania oprogramowania. Jeżeli sys
tem używa tej metainformacji, ale też dokonuje na niej manipulacji, przez co posiada 
„otwartą implementację”, to mówimy o metaprogramowaniu.

Podczas tworzenia oprogramowania, metadane używane są do wyspecyfikowania 
i zaprojektowania elementów samodokumentujących, dla analizy dynamicznej 
i zarządzania wersjami oprogramowania. Typowy przykład to Java Beans.
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Ta sama idea wykorzystana została w architekturze rozproszonego przetwarzania, 
takiej jak (D)Com lub OMG COBRA Microsoftu, gdzie metadane używane są dla 
opisania wszystkich dostępnych serwisów i interfejsów. W ten sposób po uruchomie
niu - niezależnie utworzone elementy mogą dynamicznie „odkrywać” się nawzajem 
i współpracować ze sobą. Podstawową zasadą jest dostępność zasobu zawierającego 
specyfikacje interfejsów dla każdego obiektu, który może być rozpoznany przez sys
tem. Specyfikacje te zawierają opisy wszystkich zarejestrowanych interfejsów ele
mentów składowych, wspomagających je metod i wymaganych parametrów. Interfejsy 
opisano w standardowym języku opisu interfejsów (IDL - „Interface Definition Lan- 
guage”). Podczas uruchamiania elementy używają metadanych dla określenia tego, 
w jaki sposób wysyłać komunikaty zrozumiałe dla innych elementów. Metadane two
rzone są automatycznie przez prekompilator IDL.

I.I.2.4. Multimedia

W stosunku do zastosowań przedstawionych wcześniej, zarządzanie danymi 
o dokumentach multimedialnych stawia nowe wymagania. Przyczyn jest wiele: prze
twarzanie zapytań, dające wysoce trafne wyniki, jest dla multimediów zwykle niemoż
liwe, a wyszukiwanie - oparte na zawartości (treści dokumentu) albo nierealne, albo 
jego rezultaty są niedostateczne z tego powodu, że zapytania muszą być wykonywane 
na wielkich zestawach nieopracowanych danych. Dlatego też dostępność metadanych 
i zarządzanie nimi są tu nieodzowne. Praca polega na wzbogaceniu zbiorów obrazów, 
dokumentów audio i wideo o struktury, które pozwolą na łatwy dostęp, klasyfikację, 
tworzenie zapytań i wyszukiwanie, a więc o metadane.

Metadane zawierają słowa kluczowe lub inne elementy opisu, takie jak „autor” czy 
„zawartość” Określają także sposób przekazu informacji (np. „tekst” lub „obraz”), 
częstotliwość zapisów audio, rozmiar pisma dla dokumentów tekstowych, czy nawet 
bardzo szczegółowe atrybuty, jak charakterystyki głosu lektora (np. męski czy żeński) 
dla niemuzycznych nagrań dźwiękowych oraz właściwości takie, jak ruch kamery czy 
oświetlenie dla dokumentów wideo.

1.1.2.5, Telekomunikacja

Telekomunikacja dotyczy transmisji wszelkiego rodzaju danych (tekst, dźwięk 
i obraz). Przykładem może być przesyłanie elektronicznych komunikatów (fax, e-mail) 
lub dostarczanie dokumentów (ang. document delivery), wykorzystujące standard EDI 
(ang. electronic data interchange). W trakcie realizacji funkcji transferu dokumentów, 
w sieci dołączane są metadane służące ich identyfikacji (autor, tytuł, opis rzeczowy), 
określenia formatu (np. dane skompresowane, pdf, ps) lub sposobu transferu. Także 
kontrola dostępu wymaga metadanych, takich jak nazwa użytkownika i hasło dostępu.

Ostatnimi laty pojawiły się zastosowania komercyjne, będące złożonymi aplikacja
mi łączącymi m.in. zagadnienia techniczne, biznesowe, prawne, polityczne 
i społeczno-ekonomiczne. Strona techniczna obejmuje technologię sieci (szczególnie 
Internet), integrację i wymienność źródeł danych, wyszukiwanie danych oraz zabez
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pieczenia i kontrolę dostępu. W konsekwencji, metadane dla elektronicznych zastoso
wań komercyjnych łączą w sobie wszystkie rodzaje metadanych, znane z pojedynczych 
aplikacji omówionych poprzednio, w tym - metadane dla wyszukiwania informacji, 
identyfikacji użytkownika i danych, a także słowniki i tezaurusy z zakresu zagadnień 
prawnych i społeczno-ekonomicznych.

1.1.3. Typologia metadanych

W literaturze przedmiotu spotkać można wiele kryteriów podziału metadanych na róż
ne ich kategorie. Charakterystyki te ukazują bogactwo możliwych zastosowań metada
nych w środowisku cyfrowym. Najczęściej pojawiające się wyróżniki dla grup „danych 
o danych” zostały przedstawione poniżej.

I.I.3.I. Kryterium „typu danych”

Na podstawie tego kryterium wyróżnia się metadane, dotyczące danych pierwotnych 
i metadane procesów przetwarzania danych.

• Metadane dla danych pierwotnych. Dane pierwotne to wszystkie dane zarządza
ne przez źródła danych, zasoby danych, giełdy danych oraz aplikacje. Odpowied
nie metadane zawierają informacje związane ze strukturą źródła danych i zasobów 
danych. W tym kontekście rozróżnia się metadane, dotyczące całego schematu (np. 
opis schematu, dane statystyczne, jak np. ilość pozycji w bazie danych) oraz meta
dane związane z częściami schematu. Przykładem mogą być cechy jakościowe, 
określające wiarygodność pewnych atrybutów (np. data wydania). Dalej, schemat 
danych może zawierać także dodatkowe atrybuty, obejmujące różne wartości po
szczególnych pozycji bazy danych, np. data modyfikacji rekordów lub informacja 
odnosząca się do zasobów danych. Zarówno atrybuty, jak i ich wartości dotyczące 
każdej pozycji mogą być uznane za metadane. Innym klasycznym przykładem 
braku wyraźnej różnicy pomiędzy danymi i metadanymi są tablice kodów używa
nych podczas gromadzenia i opracowania danych tekstowych.

• Metadane przetwarzania danych. To informacja związana z przetwarzaniem 
danych: dotyczy procesów ładowania i modyfikacji danych, ich analizy oraz admi
nistrowania. Przykładem mogą być zasady określone dla pobierania danych, trans
formacji i agregacji. Muszą zawierać także tekstowe opisy wyjaśniające, zwykle 
w języku naturalnym. Metadane przetwarzania stanowią też dane o logowaniach 
i wykazy terminów oraz kolejności wykonywania procesów.

Specyficzną grupą są metadane związane z organizacją przedsiębiorstwa. Mogą być 
uznawane za metadane dla danych pierwotnych (w przypadku, gdy dane organizacyjne 
są utrzymywane po prostu jako dane pierwotne) lub stanowić odrębny typ metadanych. 
Metadane organizacyjne zawierają dane administracyjne, np. informacje związane 
z personelem przedsiębiorstwa, takie jak prawa dostępu do danych.
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1.1.3.2. Kryterium „poziomu abstrakcji”

Analogicznie do etapów tworzenia bazy danych, metadane mogą być rozpatrywane na 
trzech poziomach abstrakcji: konceptualnej, logicznej i fizycznej. Perspektywa kon
ceptualna dotyczy wstępnego opisu przedsięwzięcia, przy użyciu języka naturalnego, 
np. definiowane są główne elementy danych, takie jak „autor” czy „wydawca” oraz 
opisuje się ich cechy i relacje z innymi elementami. Przedstawione są też zasady doty
czące pobierania i transformacji danych w języku naturalnym, pozwalające na rozu
mienie ich przez wszystkich użytkowników systemu. Na tym poziomie umieszczane są 
także informacje związane z użytkowaniem systemu, definiowaniem kolejek 
i aplikacjami analitycznymi.

Metadane logiczne mapują perspektywę konceptualną dla niższego poziomu zawie
rającego np. schemat relacyjny bazy danych, opis zasad pobierania i transformacji 
danych itp.

Można także mówić o metadanych odnoszących się do zbiorów oraz do pojedyn
czych dokumentów. Te pierwsze, związane są z całymi zbiorami obiektów informacyj
nych, a te drugie - dotyczą pojedynczych obiektów, często należących do większej 
kolekcji.

1.1.3.3. Kryterium „użytkownika”

Kryterium to związane jest z funkcją informacyjną metadanych. Tę samą informację 
i strukturę można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, w zależności od potrzeb 
użytkownika. W efekcie, metadane mogą być dzielone na klasy zaspokajające potrzeby 
określonych grup użytkowników. Np. pewne metadane mogą dotyczyć menedżerów 
wiedzy (potrzebujących dodatkowych informacji poza standardowymi raportami), 
przeciętnych użytkowników informacji czy użytkowników o przygotowaniu technicz
nym. W tym kontekście, rozróżnia się metadane dotyczące zagadnień związanych 
z daną aplikacją i metadane techniczne.

Metadane związane z dziedziną reprezentowaną przez aplikację potrzebne są użyt
kownikom końcowym, aby lepiej tę aplikację poznali, a przez to - efektywniej wyko
rzystywali system informacyjny; zawierają one dokumentację (profile użytkownika, 
mapy dostępu, nawigację), terminologię i pojęcia zależne od aplikacji, dane 
o predefiniowanych zapytaniach i raportach. Za metadane uważa się też informację, 
taką jak jednostki miary, format danych lub słowniki, tezaurusy oraz wiedzę ontolo- 
giczną, związaną z daną dziedziną. Inaczej mówiąc, metadane techniczne używane są 
przez administratora, który tworzy i zarządza systemem, oraz przez twórców aplikacji 
analitycznych.

Klasy metadanych, zdefiniowane z punktu widzenia użytkownika (w szczególności 
metadane związane z aplikacją i metadane techniczne), nie są klasami rozłącznymi, 
mogą więc posiadać części wspólne.
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1.1.3.4. Kryterium „pochodzenia”

Tu brane jest pod uwagę pochodzenie metadanych: narzędzie do ich tworzenia, miej
sce, z którego są dostępne (katalog danych) lub system, z którego metadane zostały 
zaimportowane itp. Mogą być one tworzone też przez różne, dające się zidentyfikować, 
grupy użytkowników (np. użytkowników końcowych, por. Shabajee 2002, admini
stratorów). W takim przypadku, metadane określają pochodzenie danych: tworzy je 
automatycznie komputer lub ręcznie człowiek.

Można także rozróżnić metadane wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze, autorstwa 
twórcy obiektu informacyjnego, powstają podczas jego tworzenia lub pierwszej digita
lizacji. Metadane zewnętrzne powstają później niż sam obiekt informacyjny i ich twór
cą niekoniecznie jest autor opisywanego obiektu.

Wyróżniane są także metadane tworzone przez laików, tzn. osoby, które nie są spe
cjalistami ani w zakresie przedmiotu dzieła, ani w zakresie informacji, oraz metadane 
tworzone przez ekspertów zarówno z tematyki dzieła, jak i informacji naukowej. 
Pierwsze badania dotyczące efektywności tworzenia metadanych przez autorów źródeł, 
pojawiły się dopiero w 2001 r. (Greenberg 2001).

1.1.3.5. Kryterium „celu tworzenia metadanych”

Kryterium celu lub użyteczności można zastosować do wydzielenia grup metadanych, 
w zależności od czynności, takich jak pobieranie lub transformacja, tworzenie wielo
aspektowego punktu widzenia, oznaczanie danych, raporty itp. Jednak różnica pomię
dzy tymi klasami jest nieostra, gdyż pewne metadane mogą być używane dla kilku 
celów: administracyjnych i zarządzania oraz modyfikacji i analizy.

Ogólnie tylko można zidentyfikować metadane także dla celów informacyjnych 
i kontrolnych. Zauważyć należy, że wszystkie metadane mogą służyć celom informa
cyjnym, więc ta pierwsza kategoria może stanowić podzbiór tej ostatniej. Klasę celów 
kontrolnych da się podzielić na podklasy, w związku z operacjami na nich wykonywa
nymi: metadane są albo tylko odczytywane, albo czytane i wykorzystywane, bądź za
równo odczytywane, jak i modyfikowane.

Ze względu na cele, w jakich używa się metadanych, można wyróżnić:

• Metadane administracyjne: używane w zarządzaniu i administrowaniu zasobami 
informacyjnymi, np. określenie wersji, informacja o procesach gromadzenia, do
kumentacja wymogów legalnego dostępu.

• Metadane opisowe: stosowane do opisu lub identyfikacji zasobów informacyjnych, 
np. rekordy katalogowe, indeksy specjalizowane, hiperlinki pomiędzy zasobami.

• Metadane zasad i warunków: opisują one reguły użytkowania obiektów. Są to np. 
listy dostępu, na podstawie których określa się, kto może oglądać obiekt, cennik 
opłat za użytkowanie, lub definicja dozwolonego użycia obiektu (przeglądanie, 
drukowanie, kopiowanie itp.).

• Metadane oceny treści: są opisem atrybutów obiektu - za pomocą wielowymiaro
wych, skalowalnych schematów oceny, zwykle stworzonych przez wyspecjalizo
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wane instytucje; przykład może stanowić odpowiedniość treści dla różnych od
biorców. Prace te realizowane są w ramach PICS.

• Metadane proweniencji: to dane definiujące źródło lub pochodzenie treści obiek
tów, np. opisują określony fizyczny obiekt, z którego pobrano treść. Można tu po
dać też wszystkie algorytmy transformacji zastosowane w stosunku do obiektu od 
czasu jego powstania. Metadane te mogą też obejmować dane o autentyczności 
i integralności, gdzie użyto cyfrowych podpisów.

• Metadane o odnośnikach i relacjach: treść obiektów często ma związki z innymi 
obiektami. Przykładami mogą być relacje: artykułu z czasopisma z samym czaso
pismem, przekład z oryginałem lub związki pomiędzy elementami dzieła multime
dialnego (w tym np. synchronizacja obrazu i dźwięku). Relacje określa się za po
mocą identyfikatorów, takich jak ISBN, ISSN lub URN.

• Metadane dla ochrony: związane z ochroną zasobów informacyjnych, np. opisy 
stanu fizycznego źródeł czy działań, służących zachowaniu wersji fizycznej 
i cyfrowej źródła.

• Metadane techniczne: związane ze sposobem funkcjonowania systemu lub działa
niem metadanych, np. opis sprzętu i oprogramowania, informacje otworzeniu 
formy cyfrowej, takie jak format, skala kompresji danych, dane o zabezpieczeniu 
(np. hasła).

• Metadane strukturalne: służące głównie dla przechowywania obiektów i ich pre
zentacji. Definiują logiczny układ złożonych lub wieloelementowych obiektów 
oraz informują o sposobie dostępu do tych elementów. Umożliwiają nawigację 
użytkownika w treści dokumentu.Prostym przykładem jest spis treści dla doku
mentu tekstowego.

• Metadane użytkownika: wiążą się poziomem i rodzajem użytkownika źródeł in
formacyjnych, np. informacja o różnych wersjach źródła lub określająca kolejność 
czynności wykonywanych przez użytkownika podczas korzystania ze źródła.

Schematy metadanych zawierają elementy pełniące różne funkcje. W projekcie 
American Memory (http://memory.loc.gov/) wyróżniono trzy grupy celów, którym te 
elementy mogą służyć (Arms Caroline 2000):

• Rodzaj i sposób wyrażania treści:

- Elementy używane do identyfikacji zasad katalogowania wykorzystanych przy 
tworzeniu opisów.
- Elementy używane dla wywołania zachowań w określonym systemie lub aplika
cji-
- Elementy wykorzystywane jako terminy w zapytaniach użytkowników.

• Wyrażanie dat i okresów:

- Daty lub zakresy dat służące czynnościom wykonywanym automatycznie, np. 
sortowaniu.
- Daty, zakresy dat lub okresy możliwe do odczytu przez ludzi.

• Wyrażenie lokalizacji geograficznych:

http://memory.loc.gov/
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- Lokalizacje oparte na współrzędnych geograficznych, które mogą być wykorzy
stane:

- w interfejsach pozwalających na zapytania na podstawie map, wyszukujące 
pozycje o określonej odległości od punktu odniesienia,
- do odpowiedzi na pytania o zawieranie się lub wspólną część przestrzeni geo
graficznej.

- Hierarchicznie ustrukturyzowane nazwy, które używane są dla prostych zapytań 
na podstawie map.
- Udostępnienie nazw, które mają być czytelne dla użytkowników - ludzi.

1.1.3.6. Kryterium „czasu tworzenia/użytkowania”

W zależności od czasu, w którym zostały przejęte lub utworzone, metadane dzieli się 
na:

• metadane gromadzone podczas projektowania (np. schemat definicji źródła, prawa 
dostępu, zasady transformacji),

• metadane powstające podczas tworzenia systemu (np. atrybuty jakościowe da
nych),

• metadane tworzone w czasie uruchamiania systemu (np. logfiles, statystyki użyt
kowania),

• metadane statyczne, po ich utworzeniu nigdy niezmieniane,
• metadane dynamiczne, mogące zmieniać się podczas ich użytkowania lub mani

pulacji obiektem,
• metadane długoterminowe, niezbędne do zapewnienia, że obiekt informacyjny 

stale jest dostępny i użytkowany,
• metadane krótkoterminowe, służące głównie realizacji transakcji.

Biorąc pod uwagę czas, w którym metadane pozostają użyteczne, można wyróżnić 
te, które przydają się podczas projektowania, tworzenia oraz uruchamiania systemu.

1.1.3.7. Kryterium „przeznaczenia"

W bibliotece cyfrowej wyróżnia się metadane dla obiektów informacyjnych (tzn. do
kumentów) oraz metadane dla usług informacyjnych (tzn. wyszukiwania). Kodowanie 
metadanych dla obiektów informacyjnych może ułatwić unifikację różnych dokumen
tów, natomiast w przypadku usług informacyjnych upraszcza komunikację pomiędzy 
odrębnymi serwisami.

Wiele prac opublikowanych w ostatnim okresie dotyczy metadanych dla obiektów 
informacyjnych, które mają wspomagać podstawowe funkcje biblioteki cyfrowej, takie 
jak wyszukiwanie, wartościowanie i gromadzenie informacji. Publikacje na ten temat 
dotyczą specyfikacji zestawów metadanych i integrujących je modeli (architektury).

Do specyfikacji zestawów metadanych zaliczyć można np. zestaw atrybutów Bib-1 
w Z39.50 rejestrujący obszerny zestaw atrybutów bibliograficznych oraz Dublin Core, 
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którego głównym zadaniem jest utworzenie prostego, użytecznego zestawu elementów 
dla opisu głównych cech dokumentów w sieci (przede wszystkim dokumentów 
WWW), określanych mianem document-like objects (DLO9).

9 Termin document-like object (DLO) powstał w 1995 r. Nie został ściśle zdefiniowany - podaję 
się jedynie przykłady. Np. wersja elektroniczna artykułu z czasopisma lub słownika jest DLO, pod
czas gdy kolekcja przeźroczy nim nie jest. Intelektualna zawartość DLO to głównie tekst.

Biorąc pod uwagę istnienie wielu różnych zestawów metadanych dla obiektów in
formacyjnych oraz fakt, że żaden pojedynczy zestaw nie obejmuje wszystkich aspek
tów i aplikacji, podejmowano także wysiłki dla stworzenia architektury ułatwiającej 
integrację i wymianę różnych zestawów metadanych. Przykładami prac w tym zakresie 
są działania zmierzające do stworzenia Warwick Framework i modelu metadanych 
DARE (Data Archival and Retrieval Enhancement) (Hyon, Borgen 1996).

Oprócz prac o metadanych dla obiektów informacyjnych, istnieją także propozycje 
związane z metadanymi dla wyszukiwania danych. Tu przykładem może być Stanford 
Digital Library, zawierająca części nazwane Explain iSTARTS (Baldonado 1997). 
Pierwsza z nich dotyczy standardowych prac dla wyszukiwania informacji, a druga ma 
być nieformalnym porozumieniem co do wymiany danych pomiędzy dostawcami wy
szukiwarek internetowych.

1.1.3.8. Kryterium „ustrukturyzowania”

Schemat metadanych może stanowić strukturę o różnym poziomie złożoności. Trudno 
tu wyróżnić ściśle rozgraniczone kategorie. Zwykle mówi się o metadanych ustruktu- 
ryzowanych, z góry odwołujących się do ustalonych struktur, standardowych lub nie, a 
także o metadanych niestrukturalnych, niemających odniesienia do żadnych słowników 
ani kartotek autorytarnych. W tym kontekście chodzi o metadane kontrolowane za 
pomocą narzędzi typu słowników i kartotek oraz o metadane niekontrolowane.

1.1.3.9. Kryterium „poziomu obiektów cyfrowych”

Elementy metadanych mogą być umieszczane na wielu różnych poziomach struktu
ry. Informacje można przejmować z wyższych poziomów, bądź są one charaktery
styczne dla pojedynczego obiektu z niższego poziomu. Np. do całego zbioru istnieją 
pełne prawa dostępu, ale do pewnych pozycji dostęp jest ograniczony.

Wyróżnia się tu następujące poziomy metadanych:

• Zestaw: metadane na poziomie zestawu stosuje się do kolekcji obiektów cyfro
wych, tworzonych za pomocą agregacji tych obiektów wg formatu treści, np. „nie
ruchome obrazy”, „tekst”, „obraz ruchomy” lub „audio”, wg sposobu zabezpiecze
nia lub wg kolekcji. Metadane poziomu zestawu, stosuje się do wszystkich zgru
powanych obiektów w obrębie zestawu bez względu na treść lub zakresy odpo
wiedzialności.
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• Agregat: organizuje obiekty cyfrowe wg ich rodzaju i zabezpieczenia. Pojedynczy 
agregat może być zbiorem cyfrowym. Metadane poziomu agregatu stosuje się do 
wszystkich obiektów pierwotnych w tym agregacie.

• Obiekt pierwotny: Konkretny obiekt identyfikowany przez metadane w zasobach 
online (to np. cyfrowe odpowiedniki fizycznych pozycji bibliotecznych, takich jak 
książki, zapisy dźwiękowe, filmy, fotografia lub mapa). Metadane tego poziomu 
stosowane są do wszystkich obiektów pośrednich i końcowych określonego 
obiektu pierwotnego.

• Obiekt pośredni: część obiektu pierwotnego. Książka, która może być przedsta
wiona jako obrazy stron lub jako tekst do wyszukiwania, posiada dwa obiekty po
średnie. Jeden wskazuje na wszystkie obrazy stron książki, drugi odnosi się do za
kodowanego pliku tekstowego. Złożone obiekty pierwotne, takie jak np. zapisy 
dźwięku, mogą mieć wiele obiektów pośrednich. Strony lub ścieżki zapisu, 
wszystkie z elementami dźwięku, mogą być zapisane w kilku formatach. Metadane 
dla obiektów pośrednich pozwalają na zgromadzenie plików cyfrowych 
i metadanych dla tworzenia prezentacji.

• Obiekt końcowy: plik (lub pliki) o cyfrowej zawartości tworzące obiekt. Istnieje 
przynajmniej jeden obiekt końcowy dla każdego obiektu cyfrowego. Metadane po
ziomu obiektu końcowego dostarczają dla każdego pliku jego atrybuty, takie jak 
rozmiar, rozszerzenie itp.

1.1.3.10. Kryterium „Związania metadanych ze źródłem”

Stosuje się kilka metod powiązania metadanych z opisywanym przez nie źródłem. To:

• Metadane osadzone (ang. embedded metadata). Umieszczane są wewnątrz kodu 
źródła. Implikuje to potrzebę tworzenia metadanych w tym samym czasie co źró
dło, często przez autora źródła. Istnieją różnice zdań co do tego, czy jakość meta
danych tworzonych przez autorów jest wystarczająca, czy raczej należy zatrudniać 
do takich prac doświadczonych specjalistów w zakresie oceny i opisu źródeł. Me
tadane włączone mogą być indeksowane automatycznie.

• Metadane wyodrębnione (ang. associated metadata). Są one umieszczane 
w plikach niezwiązanych z zasobami, które opisują. Metadane te mogą nie być in
deksowane; ich zaletą jest stosunkowa łatwość zarządzania nimi, bez potrzeby do
konywania zmian w treści samego źródła. Konieczna jest jednak jednoczesna ob
sługa zarówno plików danych, jak i metadanych, dla zachowania ich odpowiednio- 
ści względem siebie.

• Metadane „trzeciej strony” (ang. third-party metadata). Są gromadzone 
w wyodrębnionym archiwum przez organizację, która może, lecz nie musi posia
dać bezpośredniej kontroli i dostępu do treści źródeł. Na ogół metadane te są prze
chowywane w bazie danych, która nie jest dostępna dla automatycznego indekso
wania.

Dla danego źródła informacji istnieje często wiele rekordów metadanych, tworzo
nych w różnych celach. Źródło może zostać utworzone wraz z metadanymi włączony
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mi wykonanymi przez autora. Inny rekord może być stworzony przez wydawcę (np. 
wydawnictwo uczelniane). Zostanie on umieszczony w odrębnej bazie danych. Jeszcze 
inny rekord metadanych może utworzyć trzecia strona (zapewne biblioteka), od nowa 
lub na podstawie poprzednich opisów. W większości przypadków rekordy te nie będą 
zarządzane w sposób skoordynowany, co spowoduje powstanie między nimi różnic 
mogących być przyczyną nieporozumień.

1.1.4. Metadane o metadanych

Metadane o metadanych w grupie IETF10 (Internet Engineering Task Force) nazywane 
A-Core (Iannella; Campbell 1999) są przydatne do określenia informacji 
o proweniencji, zarządzaniu lub administrowaniu innymi zestawami metadanych opi
sowych. Głównym zadaniem A-Core jest umożliwienie prostej weryfikacji stopnia 
integracji, praw własności i autorstwa metadanych pozyskanych z zasobów siecio
wych. Elementy A-Core są wykorzystywane do powiązania instrumentów (kto, co) ze 
zdarzeniami (kiedy) w procesie zarządzania metadanymi. Służą więc do określenia 
kontekstu, w jakim metadane występują.

10 Internet Engineering Task Force (IETF) - grupa osób fizycznych skupiona w celu rozwią
zywania bieżących problemów Intemetu, tworzenia i zatwierdzania specyfikacji, odgrywających 
w społeczności Intemetu rolę standardów, http://ietf.org/

A-Core jest zestawem elementów metadanych „atrybutów”, w odróżnieniu od ze
stawu elementów metadanych „treściowych” - jego zadanie to umożliwienie ustalenia 
przez systemy i użytkowników aktualności oraz integralności metadanych treściowych 
oraz szczegółowe określenie sposobu kontaktu z jednostkami związanymi z zarządza
niem metadanymi treściowymi.

Związki pomiędzy A-Core a metadanymi treściowymi przedstawione są na rys. 1.

Rys. 1. Model A-Core (źródło: Andresen, Hansen 2000)

http://ietf.org/
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Widać tu, że A-Core wyróżnione zostały spośród innych zestawów elementów me
tadanych ze względu na odmienną rolę, jaką odgrywają. Metadane A-Core opisują 
metadane treściowe, które z kolei charakteryzują dane źródłowe. Przykładami (jednymi 
z wielu) metadanych treściowych mogą być Dublin Core, GILS i in.

A-Core jest zestawem „bazowym” (ang. core). Oznacza to, że można go łatwo roz
budowywać poprzez dodawanie nowych elementów, specyficznych na potrzeby lokal
nych. Ta cecha upodabnia go do zestawu elementów Dublin Core.

A-Core nie jest używany samodzielnie. Musi być stosowany łącznie z przynajmniej 
jednym zestawem elementów metadanych treściowych. Takie połączenie zestawów 
różnych metadanych możliwe jest w wielu systemach syntaktyki metadanych, w tym 
najważniejszych, tzn. RDF (Resource Description Framework) i HTML (Hyper Text 
Markup Language).

Wyróżniono cztery główne kategorie elementów A-Core:

• Kto, co, kiedy,
• Okres ważności,
• Lokalizacja metadanych,
• Prawa własności.

- Kto, co, kiedy

Pewna część elementów A-Core zdefiniowana została dla określenia:
- Kto jest odpowiedzialny,
- Czego dokonał,
- Kiedy tego dokonał.

Wyróżniono trzy elementy dla opisania charakterystyk, kto:
- Nazwa: jednostka odpowiedzialna za zawartość metadanych,
- E-mail: adres poczty elektronicznej dla Nazwy,
- Kontakt: sposób kontaktu z Nazwą,

tylko jeden element opisujący, co:
- Czynność: zdefiniowana akcja wykonana przez Nazwę na treści metadanych,

oraz jeden element opisujący, kiedy:
- Data: data wystąpienia Czynności.

- Okres ważności

Określono tylko jeden element danych dla oznaczenia czasu, w którym treść meta
danych powinna być uważana za aktualną:

Zakres dat: daty w których treść metadanych jest aktualna

- Lokalizacja metadanych
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Tu również wyróżniono jeden element dla określenia identyfikatora zawartości 
metadanych:

- Lokalizacja: informacja wskazująca na źródło metadanych

- Prawa własności

Określono jeden element dla wyrażenia właściciela praw autorskich treści metada
nych:

- Prawa: odesłanie do stwierdzenia o własności intelektualnej.



ROZDZIAŁ II

SPECYFIKA ZASOBÓW INTERNETOWYCH

Na potrzeby dalszych rozważań na temat metadanych, konieczne jest określenie cha
rakterystycznych cech informacyjnych zasobów sieciowych (dostępnych zdalnie) oraz 
różnic między nimi a tradycyjnymi zbiorami dokumentów zapisanych na nośnikach 
fizycznych (w skład których wchodzą też zasoby elektroniczne o dostępie lokalnym, 
utrwalone na nośnikach magnetycznych lub optycznych), gromadzonymi 
i posiadanymi przez określoną instytucję, np. bibliotekę. Można podać następujące 
cechy charakterystyczne zasobów sieciowych, odróżniające je od dokumentów prze
chowywanych i udostępnianych tradycyjnie: 

• Lokalizacja. W typowych przypadkach opis katalogowy istniejący w OPAC-u 
odsyła do lokalizacji dokumentów, będących własnością biblioteki. Rekord meta
danych dotyczy lokalizacji zdalnej, często w żaden sposób niezwiązanej 
z jakąkolwiek instytucją. Niezbędne są tu dane dotyczące sposobów dostępu (np. 
FTP lub HTTP), jak również ograniczeń (np. konieczności znajomości haseł do
stępu). Często źródła sieciowe znajdują się w Internecie w kilku lokalizacjach - 
ilość ta zwiększa się, np. w wyniku tworzenia tzw. kopii lustrzanych11 W ten spo
sób rekord metadanych upodabnia się do opisu dokumentu w katalogu centralnym 
i może dotyczyć wielu lokalizacji. 

• Wersje dokumentów. Ten sam dokument może istnieć w różnych formatach, np. 
Postscript12, ASCII, PDF itp. Czy rekord metadanych powinien uznać te wersje za 
jeden dokument, czy każdy traktować jako odrębny? Niektóre formaty metadanych 
pozwalają na opis różnych wersji tego samego dokumentu w jednym rekordzie, 
podczas gdy w bibliotekarstwie na ogół każda postać fizyczna dzieła wymaga od
rębnego opisu (np. dokument pierwotny i wtórny). Z drugiej strony, zasada Dublin 
Core „1: 1” mówi, że jeden obiekt cyfrowy powoduje powstanie jednego rekordu 
(zestawu elementów) metadanych. 

• Brak stabilności. Czas istnienia określonych danych w Internecie jest zazwyczaj 
krótki. Pliki są usuwane z serwerów, a początkowy URL,. wskazujący lokalizację,  

11 Kopia lustrzana (ang. mirror\ kopia zawartości serwera WWW lub serwera FTP, która ma na 
celu odciążenie miejsca oryginalnego. Mirrory krajowe zwykle powielają zasoby światowe i dzięki 
temu można szybciej ściągnąć pliki z Intemetu. 

12 Postscript, format opisu strony zawierającej tekst i grafikę, opracowany przez firmę Adobe 
Systems Inc. Format ten został wprowadzony dla drukarek laserowych, które posiadają wbudowane 
oprogramowanie interpretujące dane z Postscriptu. Format ten jest również wykorzystywany do 
zapisu dokumentów tekstowych w sieci Internet.
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staje się nieaktualny. Problem to też brak informacji o jakości treści dokumentów. 
Podejmowane są próby przejęcia tej funkcji przez metadane.

• Redundancja danych. Dokumenty, których termin aktualności upłynął, często 
pozostają w Internecie. Stare wersje dokumentów nie są usuwane lub informacja 
o nich staje się nieaktualna. Niektóre rekordy metadanych zawierają dane, które 
służą zarządzaniu rekordami i pozwalają na przedstawianie informacji 
o aktualizacjach.

• Granulacja. Osoba opracowująca dokument musi zdecydować, na jakim poziomie 
ma być on analizowany; na poziomie dzieła (np. książki czy czasopisma), czyjego 
części niesamoistnych, np. rozdziałów, artykułu. W tradycyjnym rekordzie katalo
gowym decyzje te związane są z przyjętym formatem rekordu bibliograficznego. 
Rekordy MARC dotyczą na ogół dokumentów samoistnych, np. książek, CD, kaset 
wideo, tytułów czasopism; również OPAC biblioteczny zawiera opisy katalogowe 
na tym poziomie. W przypadku zasobów sieciowych, mogą pojawiać się proble
my, np. dotyczące sposobu opisu stron Web, gdy opisywany jest jeden projekt, ale 
w jego obrębie istnieją osobne strony dla osób, danych technicznych i realizowa
nych zadań. Powstaje wtedy pytanie, czy jest to jeden dokument, czy kilka?

• Sposób lokalizacji danych. Dla korzystania z zasobów sieciowych niezbędna 
może być, oprócz adresu sieciowego (URL), dodatkowa informacja, określająca 
np. istniejące ograniczenia dostępu lub możliwość użycia opcji pomocy. Ta nie- 
bibliograficzna informacja nie jest tożsama z danymi o lokalizacji znajdującymi się 
w tradycyjnych formatach rekordów katalogowych.

2.1. Architektura metadanych

Berners-Lee w swojej pracy z 1997 r. podał kilka definicji i twierdzeń dotyczących 
metadanych (Berners-Lee 1997a). Jednym z nich było stwierdzenie, że metadane są 
także danymi, a więc informacja o informacji sama jest także informacją. Z twierdzenia 
tego wynika kilka ważnych skutków. Jednym z nich jest to, że metadane można prze
chowywać w ten sam sposób jak dane, więc mogą być częścią źródła informacji. Źró
dło zaś może zawierać informację o samym sobie lub o innym źródle. W praktyce 
w World Wide Web stosuje się kilka sposobów umieszczenia tam metadanych. Po 
pierwsze, dane o dokumencie znajdują się w samym dokumencie, np. w części 
<HEAD> dokumentu utworzonego w HTML, czy w dokumentach napisanych 
w edytorach tekstu. Po drugie, pewne metadane, dotyczące transferowanych obiektów, 
mogą być przekazywane przez serwer podczas transferu HTTP do klienta. Trzecim 
sposobem przekazu metadanych jest umieszczenie ich w innym dokumencie.

2.1.1. Formy metadanych

Metadane zawierają informacje o danych. Zazwyczaj, gdy posiadają swoją reprezenta
cję w systemach komputerowych, przyjmują formę nazwy lub rodzaju stwierdzenia 
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oraz zestawu parametrów opisujących nazwę. Prezentowane są jako zestaw niezależ
nych twierdzeń, będących zbiorem nieuporządkowanym. Oznacza to, że dwa stwier
dzenia o tym samym dokumencie mogą istnieć osobno i niezależnie, a otrzymane po 
ich połączeniu wynikowe stwierdzenie jest sumą (logiczne OR) twierdzeń składowych.

Poniżej przedstawiono sposób formułowania wyrażeń logicznych, służących do łą
czenia twierdzeń w stwierdzenia złożone, oraz zasady syntaktyki, pozwalające na jed
noznaczny opis stwierdzeń.

Stwierdzenia o źródłach zawsze są atrybutami tych źródeł. Oznacza to, 
że stwierdzenie nadaje źródłu określone, nazwane własności, takie jak np. nazwa jego 
autora. W tym przypadku parametrem jest nazwisko lub identyfikator autora. Podob
nie, gdy atrybutem jest data ważności dokumentu, parametrem jest konkretna data.

Zazwyczaj grupa twierdzeń dotycząca tego samego źródła występuje łącznie, dzięki 
czemu syntaktyka pomija URI tego źródła, gdyż jest ono znane. W tych przypadkach, 
gdy z kontekstu wiadomo, którego źródła dotyczą stwierdzenia, samo stwierdzenie 
często przyjmuje formę listy atrybutów i ich wartości. Model par atrybut-wartość jest 
więc używany w większości prac definiujących semantykę metadanych.

Określenie „stwierdzenie” użyte tu zostało dla podkreślenia faktu, że transferowana 
para atrybut-wartość jest czyjegoś autorstwa. Nie oznacza to, że źródło w każdym 
momencie posiada daną wartość dla danego atrybutu. Musi być ono rozważane jako 
stwierdzenie określonego autora, mające (lub nie) gwarancję jakości. Ponieważ 
w WWW zaufanie do informacji jest ważnym zagadnieniem, istotne jest, aby zarówno 
używane oprogramowanie, jak i użytkownicy sieci mogli wiedzieć, kto i co powiedział 
na temat danych i metadanych oraz w jaki sposób skontaktować się z autorem tych 
opinii. W związku z tym model danych dotyczy twórcy informacji lub osoby odpowie
dzialnej za nią a także daty utworzenia informacji (w przypadku informacji, która 
tworzy stwierdzenie, jest to równoznaczne z datą utworzenia stwierdzenia). 
Stwierdzenie

(A, ul,p, q...)
posiada następujące jawne parametry:

• URI źródła, którego dotyczy stwierdzenie (ul),
• Identyfikator (A) typu utworzonego stwierdzenią taki, jak autor lub data ważności 

danych,
• Inne parametry (p, q...), w zależności od typu stwierdzenia.

Parametry ukryte to:

• Twórca stwierdzenia,
• Data/czas utworzenia stwierdzenia.

Właściwością architektury Web jest zdefiniowanie ogólnych pojęć związanych 
z odnośnikami i metadanymi. Warto zastanowić się nad znaczeniem tych relacji. Cza
sem są one specyficzne dla Web, zdefiniowane w jego architekturze, bądź mają zna
czenie dla niej lub dla używanych protokołów. W innych przypadkach znaczenie rela
cji i atrybutów jest częścią innej specyfikacji, projektu lub aplikacji i musi być zdefi
niowane przez tzw. third parties. Dlatego też zestaw nazw takich relacji i atrybutów 
powinien być możliwie łatwo rozbudowywany i to w sposób zdecentralizowany. Tak 
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wyznaczone wymagania spełniane są przez określenie lokalizacji za pomocą URL, 
które jest odpowiednie dla definicji nazw atrybutów.

Architektura, w której identyfikator stwierdzenia pochodzi z URL, różni się od mo
delu encja-związek (ang. entity relationship - ER) i wielu podobnych, w tym większo
ści systemów programowania obiektowego. W modelu ER, zazwyczaj dla każdego 
obiektu, określa się typ, a on definiuje możliwe atrybuty, a więc i dotyczące go stwier
dzenia.

2.1.2. Odnośniki i hipertekst

Stwierdzenie dotyczące relacji pomiędzy dwoma źródłami nazywa się odnośnikiem 
(ang. link).

Można w tym przypadku wyróżnić cztery elementy:
(T,ul,u2,A)
gdzie:

• T jest typem utworzonego stwierdzenia, tzn. relacją, której stwierdzenie dotyczy,
• ul jest pierwszym (początkowym) URI,
• u2 jest drugim (końcowym) URI,
• A jest atrybutem odsyłacza, np. identyfikator i hasło dostępu do docelowej strony 

WWW.

Odnośniki, jako rodzaj stwierdzeń, są podstawą nawigacji w World Wide Web. 
Mogą być używane do budowy struktur wewnątrz WWW i tworzenia semantyki 
WWW wyrażającej wiedzę o świecie otaczającym.

Odnośniki, podobnie jak wszystkie metadane, mogą być transferowane na trzy spo
soby: zostać włączone do dokumentu, który stanowi jeden z końców odnośnika; można 
je przekazywać w komunikacie HTTP (np. w nagłówku dokumentu) oraz przechowy
wać w innym dokumencie. Ta ostatnia metoda nie jest jeszcze zbyt szeroko stosowana.

Kazienko wyróżnia dwie podstawowe role odnośników w systemie hiperteksto
wym. Są to:

• rola reprezentacyjna, gdy odnośniki ujmują i prezentują relacje między porcjami 
informacji w tekście,

• rola nawigacyjna, gdy odnośniki obejmują ścieżki poruszania się użytkownika po 
systemie (Kazienko 1998, s. 43).

Te role implikują, z kolei, wyodrębnienie dwóch głównych typów odnośników hi
pertekstowych:

• odnośniki znaczeniowe - bazujące na treści, mające za zadanie wiązać dokumenty 
mieszczące się w tej samej lub pokrewnej tematyce,

• odnośniki organizacyjne - odsyłające, których celem jest lepsza (szybsza, łatwiej
sza) nawigacja po systemie.
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Odnośniki są podstawą hipertekstowego modelu organizacji wiedzy, który składa 
się z dwóch zasadniczych elementów:

• węzłów, nazywanych dokumentami lub ramami (ang. frame), zawierających zwy
kle tekstową porcję informacji,

• odnośników (połączeń, odsyłaczy), tworzących powiązania między dokumentami 
lub występujących w obrębie tego samego dokumentu.

Wg B. Sosińskiej-Kalaty, hipertekstowy (lub szerzej hiperinformacyjny) model or
ganizacji wiedzy cechuje pięć podstawowych własności:

• Nielinearność odwzorowanej w systemie organizacji wiedzy publicznej. Umożli
wia ona przeglądanie zawartości wiedzy, niezależnie od sekwencyjnego porządku 
prezentacji informacji w dokumentach.

• Elastyczność, przez którą rozumie się możliwość dostosowania struktur organiza
cji wiedzy do indywidualnych potrzeb użytkowników.

• Przezroczystość (porowatość) - jest cechą przede wszystkim formy prezentacji 
informacji w hipertekście, którą zapewniają relacje intertekstowe.

• Gościnność hipertekstowego modelu organizacji wiedzy nie jest jego cechą kon
stytutywną, lecz pożądaną własnością. Pozwala na integrację w dokumentach wie
dzy publicznej i wiedzy prywatnej, reprezentowanej przez teksty komentujące.

• Kontekstowość, przez którą rozumie się zasadę wyznaczania powiązań między 
pojęciami i sądami wyodrębnionymi w wiedzy dziedzinowej, odwzorowanej 
w systemie bezpośrednio w strukturze reprezentacji tych jej fragmentów, które 
zawierają zarówno wyrażenia identyfikujące te pojęcia lub sądy, jak i wyrażenia 
identyfikujące ich kontekst w opisach określonych wycinków rzeczywistości 
umieszczonych w węzłach hipertekstu (Sosińska-Kalata 1999, s. 284-285).

2.2. Biblioteka cyfrowa - nowa rola bibliotek

W ciągu ostatniego dziesięciolecia tworzono wiele definicji biblioteki cyfrowej oraz 
zastanawiano się nad jej relacjami z bibliotekami tradycyjnymi, a także szerzej - 
z instytucjami edukacyjnymi, naukowymi i wydawniczymi. Wiele dyskusji poświęca 
się także problemom właściwych miar, zdolności danych do współdziałania (ang. 
interoperability) i niezbędnej infrastruktury bibliotek cyfrowych

Zdefiniowanie składników biblioteki cyfrowej jest przedmiotem ożywionych dys
kusji, prowadzonych wśród specjalistów informacji naukowej i bibliotekarzy. Od po
czątku istnienia Web, bibliotekarze mieli tendencję do traktowania go jako wielkiej 
biblioteki cyfrowej. Rzeczywiście, jeżeli dostępność do materiałów z innego końca 
kuli ziemskiej jest taka sama, jak do materiałów z własnej instytucji, to wówczas - 
z punktu widzenia użytkowników - wszystkie materiały dostępne poprzez komputer 
przyłączony do sieci mogą konceptualnie należeć do pojedynczej, jednolitej biblioteki 
cyfrowej. Identyfikacja WWW z globalną biblioteką cyfrową występowała często we 
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wczesnych publikacjach, tak jak np. w projekcie Gutenberg (http://promo. 
net/pg/index.html), gdzie Michael Hart stwierdził: „Biblioteka elektroniczna zawiera 
zasoby przeszukiwane za pomocą techniki komputerowej. Zasoby te mogą być trans
mitowane poprzez dyski, linie telefoniczne lub inne media, co powoduje, że dostęp do 
książki elektronicznej posiadać będzie wielu użytkowników jednocześnie. Innymi 
słowy, wszystkie materiały dostępne będą dla wszystkich czytelników ze wszystkich 
miejsc w każdej chwili”.

Zestawienia różnych definicji biblioteki cyfrowej, w tym także autorów polskich, 
dokonał Dariusz Grygrowski (Grygrowski 2001, s. 159); autor używa raczej terminu 
„biblioteka elektroniczna”. Cytuje on m.in. E. Chmielewską-Gorczycę, która podała 
uniwersalną definicję biblioteki cyfrowej: „Organizacja wielu źródeł informacji 
w system postrzegany przez użytkownika jako jeden”. Grygrowski twierdzi, że jest to 
definicja uniwersalna i wykraczająca poza wszelkie spory. Jednak on sam zawęża jej 
zakres: uważa bowiem że „biblioteka cyfrowa” oznacza wiele instytucji połączonych 
w sieci i udostępniających na wspólnej platformie dokumenty elektroniczne. Podobnie 
biblioteki cyfrowe postrzega Koehler (Koehler 1999), który zadaje pytanie, czy Web 
jest biblioteką? Koehler słusznie stwierdza, że twórczość, działalność wydawnicza, 
dystrybucja i handel, które są typowe zarówno dla dokumentów tradycyjnych, jak 
i elektronicznych, nie tworzą biblioteki. Cytowana definicja Chmielewskiej-Gorczycy 
wybiega jednak daleko poza takie rozumienie biblioteki cyfrowej. Znacznie lepiej opi
suje ona bowiem sytuację Intemetu jako zasobu wielu niezależnych dokumentów, niż 
połączonych zasobów wielu instytucji (bibliotek). W Internecie istnieją także mechani
zmy organizacji tych zasobów, uwzględniające potrzeby użytkowników. Podobnie jak 
inne strumienie informacji, zasoby Web mogą być organizowane, gromadzone i zarzą
dzane. Wynika z tego, że możemy mówić o jednej bibliotece cyfrowej, pozwalającej na 
zdalny dostęp do różnych zasobów dostępnych w sieci globalnej; chodzi tu głównie 
o zasoby Web.

Wielu autorów, pisząc o bibliotece cyfrowej, stosuje do niej pojęcia z okresu bi
bliotek tradycyjnych. Mówi się np. o wielu bibliotekach cyfrowych, gdy tymczasem 
należy traktować wszystkie zasoby jako jedną światową „bibliotekę”, gdzie przecho
wywanie danych zorganizowane jest w sposób rozproszony. Dlatego w każdym miej
scu udostępniającym te dane należy wprowadzić spójne i jednolite metody przegląda
nia tych zasobów. Z punktu widzenia użytkownika powinien istnieć jeden system bi
blioteki cyfrowej. Przy dostępie do coraz większej ilości różnych rodzajów zasobów 
cyfrowych i systemów informacyjnych brak integracji prowadzi do chaosu i w osta
tecznym efekcie utrudnia wykorzystanie oferty sieci rozległych.

Konieczne jest tu odejście od tradycyjnego paradygmatu biblioteki jako instytucji 
(lub związku instytucji) realizującej tradycyjne procesy gromadzenią opracowanią 
przechowywania i udostępniania. W bibliotece cyfrowej zasoby są gromadzone, prze
chowywane i udostępnianie w sposób rozproszony; to przyczyna powstawania proble
mów z ich opracowaniem.

Biblioteki tradycyjne raczej organizują jedynie dostęp do zasobów biblioteki cy
frowej, chociaż ich własne zasoby, udostępnione w sieci, stają się także częścią tej 
globalnej biblioteki. Wykorzystywanie bibliotek tradycyjnych jako repozytoriów do
kumentów cyfrowych staje się obecnie coraz bardziej powszechne. Dotyczy to np. 
przekazywania archiwów czasopism elektronicznych przez ich wydawców bibliotekom 
narodowym, które zasoby te opracowują i udostępniają (Pasztaleniec-Jarzyńska 2002).

http://promo
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Hurley przedstawił pożądane cechy biblioteki cyfrowej. To:

• Rozmiary: system rozproszony tworzy wiele zasobów sieciowych, zawierających 
różne rodzaje obiektów biblioteki cyfrowej (np. serie cyfrowych książek, fotografii 
itp.). Próby tworzenia jednego, scentralizowanego zasobu wydają się, ze względu 
na ilość dokumentów funkcjonujących w sieci, nierealne.

• Funkcje związane z „dobrze zdefiniowanymi” klasami obiektów: zasoby będą 
zawierały „dobrze zdefiniowane” klasy obiektów biblioteki cyfrowej (np. książki 
cyfrowe, czasopisma, fotografie itp.). Wyrażenie „dobrze zdefiniowane” oznacza, 
że metadane i opis treści dla każdego obiektu cyfrowego w obrębie określonej kla
sy obiektów będą spójne i możliwe do przewidzenia, czyli zgodne z syntaktyką ję
zyka, w którym są tworzone. Dodatkowo, każda klasa obiektów cyfrowych obsłu
giwana będzie przez zestawy oprogramowania, które spowodują odpowiednie za
chowania w stosunku do tej klasy (np. dla książki cyfrowej przejście do następnej 
strony, poprzedniej strony, do spisu treści itp.).

• Standaryzacja narzędzi funkcjonujących w zasobach: założywszy, że obiekty we 
wszystkich zasobach należą do dobrze zdefiniowanych klas, możliwe będzie utwo
rzenie standardowych narzędzi działających w różnych zasobach (klasach). Np. 
można utworzyć narzędzia do przeglądania lub wyszukiwania książek cyfrowych 
z różnych zasobów.

• Samowystarczalność narzędzi funkcjonujących w zasobach: ta koncepcja zakłada, 
że każdy zasób udostępnia pewną ilość podstawowych narzędzi, pozwalających na 
dostęp do każdego typu przechowywanych w nim obiektów.

• Możliwość elastycznego rozwoju systemu: można utworzyć dowolną ilość klas 
obiektów biblioteki cyfrowej. Również narzędzia dadzą się rozwijać. Problemem 
może być potrzeba utworzenia dodatkowych metadanych dla określenia nowej 
funkcji narzędzia. Najlepiej rozbudować metadane dla tej klasy obiektów w każ
dym zasobie. Dodanie nowych metadanych do określonej klasy powoduje powsta
nie nowej klasy.

• Całość jest większa niż suma części: dodawanie do systemu nowych zasobów lub 
nowych klas obiektów tylko powiększa ich wartość - dodawane elementy stają się 
dostępne dla użytkowników w sposób zintegrowany, dzięki wykorzystaniu standa
ryzowanych narzędzi.

• Stopniowy dostęp: stopniowanie związane jest z użyciem priorytetów i metod 
przechowywania danych oczekujących na pobranie. Nie wszystkie dane muszą być 
dostępne natychmiast przy użyciu najszybszych i najdroższych mediów przecho
wywania danych. Sytuacja może się tu zmieniać, gdyż wciąż powstają nowe, nie
wyobrażalnie pojemne nośniki danych.

• Mechanizmy odnawiania: podczas długoterminowego przechowywania niezbędne 
staje się odświeżanie zasobów - ze względu na postęp w technologii komputero
wej, mediach i oprogramowaniu.

• Integracja i autentyczność: zachowanie wartości intelektualnych realizuje się po
przez zachowanie nośnika i technologii zapewniającej ochronę struktury intelektu
alnej informacji w takiej postaci, w jakiej zapisana została przez autora (Hurley 
1997).
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W Making of America II Testbed Project White Paper 1998, przedstawiono model 
biblioteki cyfrowej. Obejmuje on trzy poziomy: usługi, narzędzia i obiekty cyfrowe. 
W modelu tym usługi są realizowane przy użyciu narzędzi, które wyszukują, wyświe
tlają pozwalają na nawigację i manipulowanie obiektami cyfrowymi w rozproszonych 
zasobach. Obiekty cyfrowe składają się z metod, metadanych i treści.

Poziom usług:
Ten najwyższy poziom opisuje usługi dostępne dla określonej grupy użytkowni

ków. Zawiera odpowiednie narzędzia stworzone do zaspokajania potrzeb tej grupy.
Poziom narzędzi:
Poziom ten zawiera narzędzia działające na żądanie użytkownika (np. można stwo

rzyć narzędzie dla wyświetlania danych i nawigacji w zasobach). Mogą się na nie skła
dać np. katalogi online zawierające rekordy w formacie MARC lub narzędzia dla wy
szukiwania danych archiwalnych.

Poziom obiektów cyfrowych:
Poziom ten zawiera bieżące obiekty cyfrowe, znajdujące się w zasobach siecio

wych. Obiekty tej samej klasy mają wspólne standardy kodowania, łączące w sobie ich 
treści, metadane i metody. Dla różnych rodzajów dokumentów mogą być tworzone 
odrębne klasy obiektów cyfrowych.

2.2.1. Obiekty cyfrowe

Jak powiedziano wcześniej, biblioteki cyfrowe przechowują i udostępniają obiekty 
cyfrowe, które formalnie są wystąpieniem abstrakcyjnych danych składających się 
z dwóch części: danych i metadanych. Dane omówione zostały poniżej. Metadane 
zawierają unikalny identyfikator, nazywany z ang. handle, który może także zawierać 
metadane.

Składnica (ang. repository) to system przechowywanią dostępny poprzez sieć, 
w którym zmagazynowano obiekty cyfrowe w celu umożliwienia długookresowego 
dostępu do nich i ich wyszukiwania. Posiada mechanizmy służące dodawaniu nowych 
obiektów cyfrowych do już zgromadzonych zasobów, może też zawierać i udostępniać 
inne związane informacje, usługi i systemy zarządzania.

Przechowywany obiekt cyfrowy jest obiektem zachowanym w składnicy. Dodat
kowo oczekuje się, że dla tych obiektów tworzone będą identyfikatory znane dla sys
temu (składnicy).

Zarejestrowany obiekt cyfrowy to obiekt posiadający zarejestrowany identyfikator. 
Rejestrowane obiekty cyfrowe są jednostkami podstawowego znaczenia dla infra
struktury, gdyż są zapisane w składnicy i rozpoznawane poprzez ich identyfikatory. 
Jednostki pośrednie, takie jak przechowywane obiekty cyfrowe, są definiowane wy
łącznie z tego powodu, że mogą pojawiać się w implementacjach składnic prowadzą
cych dostęp do zarejestrowanych obiektów cyfrowych. Ich istnienie nie jest jednak 
niezbędne. Np. składnica może oferować usługi polegające na utrzymywaniu 
w depozycie obiektu cyfrowego i jednoczesnym rejestrowaniu jego identyfikatora, 
a przez to tworzyć zarejestrowany obiekt cyfrowy.
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W tab. 1 (za: Harter 1997) w formie tabelarycznej przedstawiono podstawowe wła
ściwości obiektów bibliotek cyfrowych, poczynając od tradycyjnego punktu widzenia 
aż po najbardziej ogólny.
Tab. 1. Zestawienie właściwości obiektów biblioteki cyfrowej

Wąski punkt widzenia 
(oparty na bibliotekach 

tradycyjnych)

Szerszy punkt widzenia (po
między poglądami 

ekstremalnymi)

Najszerszy punkt widzenia 
(w małym stopniu oparty na 

dzisiejszym Internecie)
Obiekty znajdują się 
w przestrzeni fizycznej

Obiekty znajdują się w prze
strzeni logicznej

Obiekty nie znajdują się ani 
w fizycznej ani w logicznej 
przestrzeni

Obiekty są źródłami informacji Większość obiektów to źródła 
informacji

Obiekty mogą być czymkolwiek

Obiekty są selekcjonowane na 
podstawie jakości

Niektóre obiekty są selekcjono
wane na podstawie jakości

Brak kontroli jakości; brak 
barier przy wprowadzaniu da
nych

Obiekty są zorganizowane Brak organizacji
Obiekty są przedmiotem kon
troli autorytarnej

Obecne są pewne aspekty kon
troli autorytarnej

Brak kontroli autorytarnej

Tworzone są opisy obiektów Opisy są tworzone dla wybra
nych obiektów

Żadne opisy obiektów nie są 
tworzone

Opisy są przeszukiwane Przeszukiwane są opisy 
i obiekty

Tylko obiekty są przeszukiwane

Autorstwo jest ważnym poję
ciem

Pojęcie autorstwa słabnie Brak autorstwa

Obiekty są stałe (brak zmian) Obiekty zmieniają się w sposób 
standaryzowany

Obiekty są płynne (mogą się 
zmieniać i mutować w każdej 
chwili)

Obiekty są permanentne (nie 
znikają)

Znikanie obiektów jest kontro
lowane

Obiekty są przelotne (mogą 
zniknąć w każdej chwili)

Dostęp do obiektów jest ograni
czony do pewnej klasy użyt
kowników

Dostęp do pewnych obiektów 
jest ograniczony do pewnej 
klasy obiektów

Pełny dostęp każdego do 
wszystkiego

Oferowane są usługi, takie jak 
pomoc w wyszukiwaniu

Usługi realizuje wyłącznie 
oprogramowanie komputera 
(sztuczna inteligencja)

Istnieją specjaliści (biblioteka
rze itp.)

Brak bibliotekarzy

Istnieje dobrze znana grupa 
użytkowników

Pewne klasy obiektów mają 
określone grupy 
użytkowników

Brak określonych grup użyt
kowników (lub istnieje ich 
nieskończenie wiele)

Korzystanie z biblioteki jest 
bezpłatne dla określonych grup 
użytkowników

Niektóre usługi są odpłatne, lub 
płacą niektóre grupy użytkow
ników

Korzystanie z biblioteki jest 
zawsze odpłatne

Dla każdego przechowywanego obiektu cyfrowego składnica zawiera zapis jego 
własności, obejmujący zarówno wszystkie metadane dla opisu tegoż obiektu, jak i te, 
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które są zależne od składnicy. Przykładem tych ostatnich są ogólne warunki dostępu 
i wykorzystania obiektu cyfrowego oraz data i czas wprowadzenia go do depozytu.

2.2.2. Integralność i autentyczność zasobów cyfrowych

Problematyka autentyczności źródeł ma już długą historię. Wraz z rozpowszechnie
niem się formy cyfrowej informacji i zwielokrotnieniem jej ilości w Internecie, zagad
nienia te stały się bardziej skomplikowane. Mowa już była o częstym zjawisku wystę
powania tego samego dzieła w różnych miejscach sieci. Wciąż nie istnieje szeroko 
akceptowana i używana metoda oceny i zapewnienia autentyczności zasobów cyfro
wych. Dla dalszego rozwoju wiedzy w wielu dziedzinach, zasadnicze znaczenie ma 
możliwość określenia względnej autentyczności wielu różnych reprezentacji tego sa
mego obiektu, poprzez analizę metod użytych podczas transformacji oryginału do for
my cyfrowej lub ocenę metod stosowanych do przejęcia oryginalnych danych cyfro
wych. Bardzo istotna jest też możliwość zapewnienia integralności określonego eg
zemplarza cyfrowego.

Mówiąc o integralności obiektu cyfrowego, mamy na myśli to, że nie był on 
uszkodzony (np. w trakcie przesyłania), dysponujemy więc tą samą sekwencją bitów, 
która powstała podczas tworzenia obiektu. Stwierdzenie integralności obiektu nie jest 
jednak łatwe. Jednym ze sposobów jest porównanie posiadanego obiektu z egzempla
rzem, o którym wiadomo, że jest „prawdziwy”. Jednakże, jeżeli posiadamy bezpieczny 
kanał dostępu do prawdziwego egzemplarza, możemy go po prostu skopiować.

Jeżeli brak jest bezpiecznego dostępu do zarządzanego niezależnie, znanego praw
dziwego egzemplarza obiektu, wówczas kontrola integralności jest ograniczona do 
badania wewnętrznej zawartości obiektu. Jeśli obiektowi towarzyszy autoryzowany 
(„z cyfrowym podpisem”) skrót (ang. digest), można sprawdzić, czy obiekt jest zgodny 
z tym skrótem (a więc czy jego integralność została zachowana) przez odtworzenie 
skrótu z posiadanego obiektu i porównanie go z tym potwierdzającym autentyczność. 
Jednak nasza pewność co do integralności obiektu ogranicza się do pewności auten
tyczności i integralności skrótu.

Określenie autentyczności pociąga za sobą weryfikację stwierdzeń związanych 
z obiektem - w efekcie weryfikację faktu, że obiekt jest rzeczywiście tym, czym twier
dzi, że jest lub co się o nim twierdzi (za pomocą zewnętrznych metadanych).

Istnieją dwie podstawowe strategie testowania tych stwierdzeń. Pierwsza polega na 
zaufaniu do twierdzenia, ponieważ możemy zweryfikować integralność 
i autentyczność jego źródła. Inaczej mówiąc, wartościujemy stwierdzenie, że „A jest 
autorem obiektu ze skrótem X”, weryfikując przede wszystkim integralność obiektu 
związanego z tym twierdzeniem (posiada skrót X), a następnie sprawdzając autoryza
cję twierdzenia (tzn. podpis cyfrowy) wykonaną przez instytucję weryfikującą. Sedno 
sprawy leży w tym, aby instytucja weryfikująca była znana i aby tworzyła wiarygodne 
twierdzenia lub gwarantowała ich jakość.

Druga strategia polega na „niezależnej weryfikacji” twierdzeń. Np. jeżeli istnieje 
narodowa kartoteka wzorcowa autorów, której możemy ufać, możliwa jest weryfikacja 
polegająca na porównaniu danych o autorze w kartotece z twierdzeniem o autorstwie.
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Autentyczność może być rozumiana w różny sposób. W zakresie dokumentów in
ternetowych, zagadnienie to można ograniczyć do stwierdzenia, że coś jest „autentycz
ne”, ponieważ: jest niezmienione w stosunku do oryginału; to coś ma właściwe zna
czenie; i/lub jego reprezentacja jest transparentna (tzn. zasady są ustalone i możliwe do 
modyfikacji). Stworzenie pełnej gwarancji autentyczności wymaga zarówno badań 
odpowiedniej literatury, jak i włączenia do prac specjalistów z wielu dziedzin.

Problemy autentyczności nie powinny być mylone z równie ważnym problemem 
związanym z funkcjonowaniem danych w sieci, a mianowicie ich autoryzacją. Auto
ryzacja (kontrola dostępu) określa, kto i jakie ma uprawnienia w zakresie źródła in
formacji i oparta jest na metodach identyfikacji użytkownika. Autentyczność (czyli 
kontrola treści) oznacza odpowiedź na pytania o znaczenie źródła, jego proweniencję 
i w związku z tym - opiera się na metodach identyfikacji i weryfikacji źródła.

Dla określenia autentyczności wykorzystywane są trzy różne strategie techniczne: 
ogólna, utajniania i funkcjonalna.

Ogólnie stosowane metody zapewnienia autentyczności źródeł to:

• tworzenie depozytu „zestawów rekordów” związanych copyrighfem,
• certyfikowane depozyty oryginalnych źródeł, połączone z usługami certyfikacji 

rekordów,
• rejestracja jednostkowych identyfikatorów dokumentów,
• publikowanie „kluczowych” danych o dokumentach, przetwarzanych w znany 

ogólnie sposób, a po przetworzeniu - odpowiadających oryginalnemu dokumen
towi,

• definicja struktur metadanych dla przechowania deklaracji autentyczności doku
mentu lub jej potwierdzeń.

Metody utajniania związane są z danymi ukrytymi w obiekcie, ujawniającymi jego 
źródło dla wtajemniczonych. Wyróżnić można następujące techniki:

• cyfrowe znaki wodne13,
• steganografię14,
• cyfrowe podpisy.

13 Idea znaków wodnych polega na tym, że urządzenia techniczne będą odmawiać przetwarzania 
(odtwarzania, drukowania itp.) obiektów cyfrowych nieposiadających odpowiednich elektronicznych 
znaków wodnych.

14 Termin użyty za Trantem jako ogólne określenie dla „ukrytego pisma” (Trant 1998). Por. In
formation Hiding, Steganography and Watermarking Information Hiding - An annotated bibliogra
phy. http://www.cl.cam.ac.uk/users/fapp2/steganography/bibliography/

15 David Bearman i Ken Sochats w ten sposób opisują to zagadnienie: „Można założyć, że trans
akcje będą realizowane jako metadane obiektów kapsułowanych, chociaż rekordy nie muszą być 
fizycznie zapisywane w ten sposób. W trakcie transmisji zawartość transakcji będzie poprzedzana 
przez informację identyfikującą rekord, określającą warunki dostępu, sposób jego otwarcia i odczytu

Metody funkcjonalne używają specjalnych technologii, które są łączone ze źródłem 
informacji. Obejmują one:

• metadane kapsułujące obiekty15 (fizyczne lub logiczne),

http://www.cl.cam.ac.uk/users/fapp2/steganography/bibliography/
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• kryptolopie16,
• inskrypcje,
• osadzanie czynników aktywnych.

oraz biznesowego znaczenia procesu komunikacji, podobnie jak pociąg wagonów towarowych po
przedzany jest przez lokomotywę. Metadane kapsułujące mogą zawierać metadane kapsułowanych 
obiektów, ponieważ rekordy często zawierają inne rekordy wspólnie zebrane pod nową „przykryw
ką”, np. gdy razem wysyłane są korespondencja, raporty i elementy baz danych do ciał zarządzają
cych, mających na ich podstawie podejmować decyzje. Mogą one także zawierać informacje z rekor
dów, które zostały skopiowane do systemu informacyjnego, gdzie twórca tej transakcji miał możli
wość ich modyfikacji; w tym przypadku mogą one zawierać cytowania do poprzedniego rekordu, ale 
nie będą zawierać kapsułowanej wersji poprzedniego rekordu” (Bearman, Sochats 1995).

16 Kryptolopia to nazwa stosowana przez IBM dla określenia kapsułowanych obiektów służących 
badaniu obiektów komercyjnych. Por. http://www.zdnet.com/pcweek/news/1215/18encrypt.html

W środowisku informacji cyfrowej badanie integralności może być rozpatrywane 
jako szczególny przypadek i pochodna badania autentyczności. Częściowo jest to 
efektem realizacji idei, że kontrola integralności obiektu oznacza porównanie go 
z precyzyjnie zdefiniowaną i rygorystycznie zweryfikowaną „wersją oryginalną” lub 
„egzemplarzem autorytarnym”. Dla tego rodzaju kontroli integralności opis, który 
towarzyszy obiektowi cyfrowemu w postaci metadanych, służy jako efektywny me
chanizm zapewniający, że obiekt nie był uszkodzony lub zniszczony.

Wraz z zagadnieniami autentyczności i integralności, często wyłania się problem 
proweniencji. Proweniencja, mówiąc ogólnie, jest udokumentowaniem pochodzenia, 
charakterystyk i historii obiektu, przedstawieniem kolejnych zarządzających obiektem 
oraz jego relacji z innymi obiektami. To ostatnie jest szczególnie ważne. Możemy 
mówić o proweniencji pojedynczego obiektu, co zakłada określoną transformację lub 
mowa jest o wielu obiektach związanych ze sobą poprzez udokumentowaną prowe
niencję. Wówczas proweniencja nie jest jedynie metadanymi o obiekcie - może być 
także metadanymi opisującymi relacje pomiędzy obiektami. Informacja o proweniencji 
zawiera twierdzenia o obiektach, więc jest częścią badania autentyczności i stopnia 
zaufania dla treści.

Pierwsze doświadczenia związane z omówionymi tu zagadnieniami wskazują 
że zamiast poszukiwać pojedynczego rozwiązanią należy uwzględniać różne wymogi 
stawiane autentyczności. Wówczas możemy osądzić, w jaki sposób określone systemy 
technologiczne lub społeczne umożliwiają użytkownikom łatwą ocenę sprawności 
określonego źródła cyfrowego w zakresie zdefiniowanych celów naukowych.

2.2.3. Jakość zasobów cyfrowych

Jak napisała Wanda Pindlowa: „Potęga sieci globalnej polega głównie na szybkości 
dostępu do informacji i ilości informacji, jaka jest w niej zawarta. Właśnie ze względu 
na spontaniczne rozrastanie się sieci, istnieje konieczność oceny jakości informacji. 
Pracownicy informacji, jeśli oferują usługi tego typu, winni poinformować użytkowni

http://www.zdnet.com/pcweek/news/1215/18encrypt.html
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ków nie tylko o zaletach, ale i pewnych zagrożeniach, jakie niesie sieć. Ocena powinna 
obejmować, m.in. dane:

• o autorze (kim jest autor i czy jego kwalifikacje pozwalają na napisanie danego 
artykułu, czym autor się zajmuje, jaką ma pozycję, jakie posiada przygotowanie 
i doświadczenia, czy jest wiarygodny, czy można uznać autora za bezstronnego, 
czy wyraża on własny punkt widzenia itp.);

• czy przedstawione fakty są ścisłe (można porównać te fakty z innymi źródłami 
z tego samego zakresu);

• czy informacja jest skierowana do jakiegoś konkretnego użytkownika lub grupy 
osób, gdzie została opublikowana. Powinno się sprawdzać w różnych źródłach, 
poszukiwać ewentualnych recenzji wykazów on-line, sprawdzać, co dany autor 
jeszcze napisał itp.” (Pindlowa 2002).

Powyższe elementy oceny mogą być uznane za kryteria jakościowe, na podstawie 
których dokonywana jest ocena zasobów sieciowych. Kryteria te szczegółowo opisała 
B. Bednarek-Michalska (Bednarek-Michalska 2002). Oprócz wymienionych przez 
Pindlową, w artykule tym znalazła się jeszcze jedna grupa kryteriów, dotycząca sposo
bu przedstawienia informacji, niezwykle istotna ze względu na hipertekstowy 
i multimedialny charakter Web.

Kryteria jakościowe wykorzystywane są do selekcji zasobów. Do tego celu stosuje 
się w Internecie narzędzia typu PICS, a ostatnio także RDF. PICS, Platform for Inter
net Content Selection (http://www.w3.org/pub/WWW/PICS/), zawiera zasady dotyczą
ce formatów etykiet opisujących kryteria jakościowe i metody dystrybucji, bez tworze
nia słowników etykiet i opisu, dla kogo konkretnie przygotowano określone etykiety. 
Można to porównać do ustaleń, w którym miejscu powinna pojawić się etykieta na 
paczce oraz jakim krojem pisma należy ją wydrukować, ale bez wskazania, co powin
no być na niej wydrukowane.

Zasady PICS przyjęte zostały szybko przez rynek. Na początku 1996 r. kilka naj
większych producentów produktów internetowych, m.in. Microsoft, Netscape, Surf 
Watch, CyberPatrol i in., ogłosiło wypuszczenie na rynek produktów kompatybilnych 
z PICS. Inni dostosowali swoje produkty w ciągu tego samego roku.

PICS nie był pierwszą technologią opartą na idei kontroli dostępu przez odbiorcę. 
Np. w lecie 1995 r., kiedy rozpoczęto prace nad PICS, istniał na rynku SurfWatch. 
Opierał się on na stosunkowo prostym zestawie etykiet: liście zabronionych URL. 
Innym przykładem mogą być różne „ściany ogniowe” (ang. firewallś), tworzone przez 
korporacje dla zablokowania dostępu do wybranych adresów IP z powodów bezpie
czeństwa.

Od wcześniejszych projektów PICS odróżnia oddzielenie etykietowania od filtro
wania. Etykieta opisuje zawartość materiałów. Filtr zamyka dostęp do treści dla okre
ślonego odbiorcy. Ogólnie wyróżnić można sześć grup czynności, które mogą być 
wykonywane przez różne instytucje w związku z implementacją PICS:

• tworzenie słowników etykiet i kryteriów przyznawania etykiet,
• przydzielanie etykiet,
• dystrybucja etykiet,
• tworzenie oprogramowania filtrującego,

http://www.w3.org/pub/WWW/PICS/
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• tworzenie kryteriów filtrowania,
• instalacja i uruchamianie oprogramowania filtrującego.

Narastającym problemem w Internecie jest potrzeba zapewnienia dostępu właści
wym odbiorcom do właściwych treści. Decyzja co do tego, które treści są „właściwe”, 
jest zawsze kontrowersyjna. Wszelkie zasady dotyczące dystrybucji jedni uznają za 
zbyt restrykcyjne, dla innych natomiast okażą się zbyt tolerancyjne. W Internecie moż
liwe jest zrealizowanie selektywnego dostępu w sposób uwzględniający bardziej po
trzeby odbiorców niż dystrybutorów, czyli raczej kontrolę odbioru niż dystrybucji. 
Odpowiedniość materiałów nie jest jednak miarą obiektywną ani uniwersalną. Zależy 
ona co najmniej od trzech czynników:

Nadzorca: różne style nadzoru, zależne od filozofii zarządzania i nadzoru.
Odbiorca: to, co jest odpowiednie dla określonego nastolatka, może nie być wła
ściwe dla ośmiolatka, a nawet dla innych nastolatków.
Kontekst: gra lub pogawędki prowadzone w domu mogą być nieodpowiednie 
w miejscu pracy lub w szkole.

Oprogramowanie blokujące (filtrujące) znajduje się pomiędzy użytkownikiem In
temetu (np. dzieckiem) a dostępnymi treściami. Pewne oprogramowania bezpośrednio 
analizują treści, zazwyczaj szukając określonych słów kluczowych, inne podejmują 
decyzje o tym, co udostępnić, a co zablokować, w oparciu o dwa rodzaje źródeł infor
macji:

• Po pierwsze, o zestaw etykiet dołączonych do materiałów. Etykiety te mogą być 
tworzone przez wydawców informacji, opisujących własne publikacje lub mogą 
być dostarczane przez niezależne instytucje przeglądające zasoby. Każdy doku
ment może mieć kilka dołączonych do niego etykiet.

• Po drugie, o zestaw zasad filtrowania, które informują o tym, na jaki rodzaj etykiet 
należy zwracać uwagę oraz jakie konkretne wartości etykiet oznaczają materiały 
akceptowalne, a jakie ignorować.

PICS dostarcza wspólnego formatu dla etykiet, więc każde oprogramowanie obsłu
gujące go może przetwarzać dowolne etykiety PICS. Pojedyncza strona czy dokument 
może posiadać wiele etykiet, utworzonych przez różne organizacje. Użytkownicy in
dywidualnie wybierają oprogramowanie selekcjonujące i źródło etykiet, co przedsta
wiono to na rys. 2.
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Rys. 2. Blokowanie dostępu za pomocą oprogramowania selekcjonującego

Etykiety PICS opisują treści w jednym lub dwóch wymiarach. Oprócz etykiet wy
korzystywane jest oprogramowanie selekcjonujące określające, czy dostęp jest zabro
niony, czy dozwolony. Np. rodzice mogą zabronić dzieciom dostępu do nieetykietowa- 
nych dokumentów lub umożliwić dostęp do dowolnego dokumentu, który nie jest ewi
dentnie zabroniony.
Najważniejszymi elementami PICS są:

• semantyka, opisująca znaczenie usług wartościowania w taki sposób, aby progra
my komputerowe mogły prezentować te usługi i etykiety użytkownikom.

• syntaktyka etykiet, umożliwiająca ich komputerowe przetwarzanie; etykiety opi
sują albo pojedyncze dokumenty, albo grupy dokumentów (np. strony WWW), 
etykieta może zawierać podpisy elektroniczne,

• zgodność etykiet (list etykiet) z formatem transmisji RFC-822 i formatem doku
mentów HTML,

• rozszerzenie protokołu HTTP w taki sposób, aby umożliwić klientom otrzymanie 
etykiety wraz z dokumentem,

• syntaktyka zapytań do bazy danych etykiet online.

Zazwyczaj etykiety stosowane dla baz danych zawierają zestaw informacji jako
ściowych i ilościowych, np. podaję się ilość rekordów w bazie danych oraz odsetek 
rekordów z różnych regionów geograficznych. Etykiety te zawierają także wiele 
stwierdzeń dotyczących poziomu jakości, typu „Wszystkie pola tekstowe są sprawdza
ne pod względem pisowni”, „Wszyscy autorzy każdego artykułu są indeksowani” lub 
„W bazie danych nie ma duplikacji informacji” Etykiety PICS mogą zawierać podob
ny zestaw informacji faktograficznych (np. autor/własność, typ ciała korporatywnego, 
długość, hasła przedmiotowe, zasięg geograficzny) i jakościowych (wskaźnik kontroli 
pisowni, miara precyzji, wskaźnik recenzowania, odpowiedni czas).

SOSIG (http://sosig.ac.uk/), portal dla nauk społecznych, zawiera szczegółową listę 
kryteriów selekcji jakościowej dla bramek tematycznych (portali). Narzędzie to służy 
definiowaniu lub ułatwieniu wyboru kryteriów selekcji jakościowej. Kryteria jakości 
zawierają pięć sekcji: Zakres, Kryteria Treści, Kryteria Formy, Kryteria Procesu 
i Polityka Zarządzania Zasobami. Każdy z tych obszarów jest dzielony na mniejsze 
części. Np. Kryterium Treści zawiera sekcje dotyczące walidacji, autoryzacji 

http://sosig.ac.uk/
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i reputacji, solidności, dokładności, pełności, unikalności, kompozycji i organizacji 
oraz aktualności i adekwatności zarządzania. Każde z tych kryteriów składa się 
z zestawu podkryteriów, przedstawionych w postaci pytań, z serią wskazówek i działań 
kontrolnych, które mogą być użyte do sprawdzenia, czy źródło spełnia określone kryte
ria. Tak więc np. użytkownicy mogą wybierać strony wg haseł przedmiotowych 
i odfiltrować te, które nie zawierają określonej minimalnej ilości odsyłaczy; te, które są 
dostępne na innym nośniku wydawniczym; te, które są dostarczane przez instytucję, 
która jest na „niższym” poziomie niż „wydawca” (tzn. osoba lub przedsiębiorstwo); te, 
które nie są referowane; oraz które mają mniej danych źródłowych niż jest to wymaga
ne. Wyszukiwanie za pomocą np. AltaVista da w efekcie taką samą ilość wyszukanych 
pozycji, jak przed wykorzystaniem etykietowania, ale użytkownicy PICS Quality Label 
zauważą, że używanie wielu z tych pozycji jest zablokowane na ich komputerze, po
nieważ pozycje nie odpowiadają kryteriom, ustanowionym przez użytkowników.

2.2.4. Współdziałanie

Pojęcie współdziałania (ang. interoperability) ściśle wiąże się z zagadnieniami meta
danych. Przypomnijmy, że współdziałanie jest zdolnością dwóch lub więcej systemów 
lub ich części do wymiany informacji oraz wykorzystania wymienionych informacji 
bez dodatkowych prac w każdym z systemów.

Z tej definicji wynika, że dla zapewnienia współdziałania należy zrobić o wiele 
więcej niż tylko używać kompatybilnego oprogramowania i sprzętu, chociaż to też jest 
ważne. Zapewnienie efektywnego współdziałania wymaga często radykalnych zmian 
w sposobach funkcjonowania instytucji, a w szczególności w jej stosunku do obiegu 
informacji.

Współdziałanie można rozumieć w różny sposób:

• Współdziałanie techniczne. W wielu przypadkach to najprostszy aspekt tego za
gadnienia, dzięki temu, że istnieją możliwości zastosowania gotowych rozwiązań. 
Zagadnienia techniczne obejmują zapewnienie realizacji stałego rozwoju standar
dów dotyczących komunikacji, transportu, przechowywania i przekazywania, ta
kich jak Z39.50, prace konsorcjum World Wide Web (http://www.w3.org/) itp.

• Współdziałanie semantyczne. W sieci dominują indywidualne zasoby informacji, 
z których każdy posiada własną, jednolitą (przynajmniej z założenia) konstrukcję 
semantycznych „bramek” lub „portali” Bardzo często zasoby te używają różnych 
terminów na opisanie podobnych pojęć (np. .Autor”, „Twórca” i „Kompozytor”) 
lub tak samo brzmiących słów na oznaczenie bardzo różnych pojęć, co powoduje 
błędne ich użycie i nieporozumienia.

• Współdziałanie polityczne. Oprócz problemów związanych ze sposobem opisu 
i rozpowszechniania informacji, sama decyzja o szerokim udostępnieniu zasobów 
ma wpływ na instytucje (mogą one odczuwać to zjawisko jako utratę kontroli lub 
praw własności), ich pracowników (którzy mogą nie posiadać Umiejętności nie
zbędnych dla pracy z bardziej skomplikowanymi systemami i nowymi grupami 

http://www.w3.org/
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użytkowników) i użytkowników końcowych. Procesy ulegają zmianom, 
a szkolenia użytkowników i pracowników za nimi nie nadążają.

• Współdziałanie pomiędzy społecznościami. Efektem zacierania się tradycyjnych 
granic pomiędzy instytucjami i dyscyplinami jest zwiększona potrzeba dostępu ba
daczy do informacji pochodzącej z wielu różnych źródeł, tak z własnej dziedziny, 
jak i spoza niej. W wielu przypadkach zarówno cele, jak i problemy są podobne, 
więc wiele korzyści daje przyjęcie wspólnych rozwiązań przez różne społeczności 
(biblioteki różnego rodzaju, muzea, archiwa) - oczywiście, gdy jest to możliwe. 
Aktywne poszukiwanie możliwości współpracy i wspólnych rozwiązań pomiędzy 
różnymi sektorami jest bardzo istotne i daje długoterminowe korzyści, także (co 
najważniejsze) użytkownikowi końcowemu. Jego potrzeby informacyjne mają na 
ogół zakres interdyscyplinarny, więc niepotrzebne bariery instytucjonalne prze
szkadzają w ich realizacji.

• Współdziałanie prawne. Decyzja o szerszym udostępnianiu zasobów nie zawsze 
może być podejmowana dowolnie, z powodu wymogów prawnych. Nawet 
w przypadku, gdy organizacja zamierza zmienić miejsce informacji, może to mieć 
implikacje prawne. Dotyczy to np. uregulowań związanych z użyciem i publikacją 
danych osobowych.

• Współdziałanie międzynarodowe. Wszystkie zagadnienia omówione powyżej są 
tym ważniejsze, gdy będziemy je rozpatrywać w skali międzynarodowej, gdzie 
różnice w rozwiązaniach technicznych, sposobie pracy i organizacji narastały 
przez wiele lat. Wspomnieć można w tym kontekście o problemach językowych 
dotyczących tak źródła, jak i jego opisu, które mogą utrudniać wymianę informacji 
z innymi krajami.

Jednym z najbardziej znanych projektów, który za swój główny cel postawił sobie 
rozwijanie współdziałania w środowisku e-druku (tekstowych dokumentów cyfro
wych), jest Open Archives Initiative (OAI - http://www.openarchives.org/). Inicjatywy 
tej nie należy mylić z modelem OAIS dla archiwizacji dokumentów elektronicznych, 
przedstawionym w dalszej części tego rozdziału (Hirtle 2001).

Metadane przechowywane w lokalnych systemach często nie są dostępne dla ze
wnętrznych aplikacji lub użytkowników. Hamuje to znacznie współdziałanie między 
systemami oraz ogranicza możliwości przeszukiwania wielu różnych zasobów. OAI 
stara się rozwiązać ten problem za pomocą tworzenia i testowania protokołów współ
działania, pozwalających aplikacjom na pobieranie metadanych nawet z lokalnych 
archiwów.

Celem OAI jest rozwój i promocja standardów współdziałania ułatwiających efek
tywne rozpowszechnianie treści. Inicjatywa ta powstała z powodu konieczności zwięk
szenia dostępu do archiwów e-druków (ang. e-print, preprint) jako sposobu na uła
twienie komunikacji naukowej. OAI jest jednym z najważniejszych osiągnięć w zakre
sie rozpowszechniania informacji, dając nadzieję na całkowite zreformowanie udo
stępniania i wykorzystania informacji naukowej (Day 1999). Jest to projekt, mający na 
celu powiązanie wielu archiwów preprintów spójnym systemem wyszukiwania infor
macji, który oprócz tworzenia dostępu do artykułów naukowych pozwalałby na two
rzenie systemu powiązań bibliograficznych i cytowań.

U podstaw założeń technicznych projektu leży rozróżnienie pomiędzy dwiema kla
sami uczestników:

http://www.openarchives.org/
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• Dostawcy danych adaptują zasady OAI jako narzędzie do wyrażania metadanych 
o ich zawartości.

• Dostawcy usług pobierają metadane od dostawców danych za pomocą protokołu 
pobierania metadanych OAI (Lynch 200 lb) i wykorzystują metadane jako podsta
wę dla realizacji swoich usług.

Założeniem OAI było stworzenie platformy wiążącej rozproszone dane, co wymu
siło stosowanie ujednoliconego formatu metadanych, modelu dokumentów, protoko
łów dostępu. Do realizacji tych zadań powstał Open Archive Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH). OAI formułuje dwa wymogi w stosunku do meta
danych: współdziałanie i rozszerzalność. Wymogi te są spełniane przez postanowienie, 
że wszyscy dostawcy przekazują metadane przygotowane we wspólnym formacie - 
Dublin Core, pomimo że początkowo przewidywano utworzenie własnego zestawu 
metadanych, Open Archives Metadata Set. Wykorzystuje się tam niekwalifikowane 
elementy DC, gdyż uznano, że celem pierwszoplanowym jest łatwość wyszukiwania, 
a nie szczegółowość opisu.

Zdecydowano także o tworzeniu tzw. równoległych zestawów metadanych, odpo
wiednich dla określonych zastosowań. Warunkiem jest realizacja tych struktur 
w XML. Zestawy równoległe powstają dla środowiska e-druków, bibliotek, archiwów, 
muzeów itp.

Jak piszę Kamiński, Open Archive Initiative wydaje się najbardziej profesjonalną 
inicjatywą w zakresie opracowania i udostępniania e-druków (Kamiński 2002). W celu 
zrealizowania postawionych zadań stworzono specjalne oprogramowanie pozwalające 
budować samoarchiwizujące się zasoby w standardzie OAI.

2.2.5. Przechowywanie i archiwizacja zasobów cyfrowych

Opisane wcześniej możliwości współdziałania systemów dla wymiany danych wyko
rzystywane są także do przechowywania i archiwizacji (ang. digital preservation) in
formacji cyfrowej. Przechowywanie informacji cyfrowej może być uważane za jedno 
z największych wyzwań końca XX i początku XXI wieku. Łatwo jest być entuzjastą 
bibliotek cyfrowych, jednak konieczne jest zwracanie także uwagi na możliwości udo
stępnienia tych informacji dla przyszłych użytkowników. Problemy te zostały szcze
gółowo opisane m.in. w pracach (Preserving Digital Information: Report of the Task 
Force on Archiving of Digital Information 1996) i (Bidę, Potter, Watkinson 1999).

Informacja cyfrowa ma trzy podstawowe słabości:

• Nośnik, na którym jest zapisywana - nośniki danych cyfrowych, magnetyczne lub 
optyczne ulegają stosunkowo szybkiemu niszczeniu, szczególnie w porównaniu 
z materiałami drukowanymi.

• Sprzęt i oprogramowanie - jak mówiliśmy w poprzednim rozdziale, informacja 
cyfrowa jest zależna od sprzętu, więc do właściwego odtworzenia wymaga okre
ślonego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Niestety, właśnie sprzęt 
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i oprogramowanie szybko się starzeje i wychodzi z użycia, przez co informacja 
staje się bezużyteczna.

• Zagadnienia prawne dotyczące kopiowania i udostępniania - biblioteki, archiwa 
i inne podobne instytucje posiadają ograniczone i nie do końca sprecyzowane pra
wa do kopiowania informacji cyfrowych w celach archiwizowania lub zabezpie
czenia, do przeformatowywania informacji w celu dostosowania do zmian tech
nologicznych i do jej powszechnego udostępniania (Madison 2001).

Dokument elektroniczny będzie czytelny w przyszłości, jeżeli spełnione zostaną 
dwa warunki. Przede wszystkim bity, z których składa się dokument, muszą być od
czytane z nośnika, na którym dokument jest zapisany i możliwe do przeniesienia do 
pamięci komputera. Następnie musimy dysponować oprogramowaniem potrafiącym 
zinterpretować dane. Pierwszy problem jest zazwyczaj rozwiązywany w prosty sposób 
- najczęściej poprzez okresowe kopiowanie danych z jednego nośnika na inny. Pozo
staje problem interpretacji archiwizowanych ciągów bitów.

Do archiwizacji danych stosuje się dwie podstawowe techniki: konwersję i emula
cję. Konwersja jest metodą najbardziej oczywistą, stosowaną powszechnie w wielu 
rozwiązaniach komercyjnych. W przypadku instalacji nowego systemu, współpracuje 
on zazwyczaj jeszcze przez jakiś czas ze starym oprogramowaniem, a wszystkie pliki 
mogą być kopiowane ze starszego systemu do nowszego (zapewnienie kompatybilno
ści). Jeżeli niektóre formaty plików nie są obsługiwane przez nowy system, pliki te są 
konwertowane do nowych formatów. Jednocześnie odpowiednio modyfikowane są 
aplikacje. Jednak w przypadku długotrwałego archiwizowania rzadko udostępnianych 
dokumentów, konwersja bywa zbędnym obciążeniem. Inną wadą konwersji jest to, że 
pliki stale się zmieniają, a kumulowany efekt tych kolejnych konwersji może mieć 
trudny do przewidzenia wpływ na dokument.

Emulacja polega na archiwizowaniu nie tylko danych, ale także oprogramowania, 
które zostało użyte do utworzenia/modyfikacji informacji w miejscu jej pierwotnego 
powstania. Jedynym sposobem na rozkodowanie ciągu bitów jest uruchomienie starego 
programu, co wymagać będzie użycia odpowiedniego emulatora (Rothenberg 1996). 
Archiwizacja danych przy użyciu emulacji ma także swoje wady:

• Przechowywanie oryginalnego oprogramowania jest usprawiedliwione dla reakty
wowania działania programu, ale jest niedopuszczalne z punktu widzenia archiwi
zacji danych. Aby zarchiwizować zbiór obrazów, niezbędne jest zachowanie peł
nego systemu, który umożliwiał użytkownikowi tworzenie, modyfikację i rozbu
dowywanie tych obrazów, podczas gdy w przyszłości ważny będzie jedynie efekt 
końcowy (same obrazy).

• Oryginalny program zazwyczaj przedstawia dane wyjściowe w jednej określonej 
formie. Program więc nie pozwala na udostępnienie tych danych i nie istnieje 
możliwość eksportu oryginalnych danych ze starego systemu do nowego.

Aschenbrener przedstawia dodatkowo dwie inne techniki archiwizacji dokumentów 
elektronicznych. To:

• Przeniesienie dokumentu do formy nieelektronicznej. Najczęstszą metoda jest tu 
wydrukowanie dokumentu elektronicznego i przechowywanie tej papierowej kopii. 
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Możliwe jest użycie także innych technik kopiowania, np. mikrofilmowania. Uzy
skane kopie mogą być przechowywane przy użyciu tradycyjnych metod. Niestety, 
takiej konwersji towarzyszy znaczna utrata informacji. Usuwana jest interaktyw
ność i dynamika cechująca dokumenty elektroniczne. Funkcjonalność dokumen
tów multimedialnych jest tracona.

• Zachowanie środowiska sprzętu i oprogramowania. Oznacza to tworzenie ośrod
ków przechowujących muzealną technologię komputerową. Tu także jednak wy
stępują problemy: nie należy oczekiwać, że sprzęt czy oprogramowanie będą 
wiecznie sprawne, szczególnie w przypadku braku części itp. Trudno też znaleźć 
chętnych do podjęcia się zorganizowania takich ośrodków (Aschenbrenner 2001).

Cyfrowe przechowywanie wywołuje wiele zagadnień natury nietechnicznej. Może 
najistotniejsze to zagadnienia kulturalne i społeczne, które można określić jako „pa
mięć narodową” Oczywiście niemożliwe jest zarchiwizowanie wszystkiego, co jest 
publikowane. To prowadzi nas do zagadnień polityki selekcji: kto i w jaki sposób de
cyduje o tym, co będzie archiwizowane?

Po podjęciu odpowiednich decyzji pojawia się kolejne pytanie: kiedy i gdzie należy 
umieścić zasób, jak szeroki dostęp zapewnić do niego? Z tym problemem wiążą się 
ściśle zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące zarządzania infrastrukturą archi
wów.

Nad podobnymi problemami od dłuższego już czasu pracują specjaliści z archiwów 
USA. Wymienia się wymogi dotyczące zapisów cyfrowych: zrozumiałość, identyfiko- 
walność, kompletność, autoryzacja, możliwość przechowywania, współdziałanie, do
stępność i modyfikowalność. Rekordy powinny zawierać bardzo szczegółową informa
cję dotyczącą warunków wykorzystania, struktury danych, proweniencji, zawartości 
i wykorzystania danych po ich stworzeniu. Metadane te mają na celu przekazywanie 
wszystkich niezbędnych informacji pozwalających na użytkowanie rekordu - nawet 
gdy osoby, systemy komputerowe i standardy informacji, na podstawie których zostały 
one utworzone, przestaną istnieć.

Metadane wykorzystywane w archiwizacji służą długookresowemu zachowaniu in
formacji cyfrowej. Mogą być w szczególności wykorzystywane do:

• zapisywania informacji technicznej wspomagającej decyzje i czynności związane 
z archiwizacją,

• dokumentowania zrealizowanych czynności archiwizacyjnych, takich jak kopio
wanie lub emulacja,

• zapisywania efektów strategii archiwizacji,
• zapewnienia autentyczności zasobów cyfrowych bez względu na upływ czasu,
• zapisywania informacji o zarządzaniu zbiorami i o prawach własności intelektual

nej.

Rodzaje informacji wymienione powyżej dotyczą dwóch cech funkcjonalnych:

1. dostarczają osobom obsługującym archiwizację wiedzę do podjęcia odpowiednich 
działań w celu obsługi ciągu bitów obiektu cyfrowego w długim czasie,

2. zapewniają, że treść obiektów archiwizowanych może być odpowiednio obsłużona 
i zinterpretowana, pomimo przyszłych zmian w technologiach dostępu.
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Schemat metadanych, służący archiwizacji, jest zestawem lub opisem rodzajów in
formacji (tzn. metadanych) powiązanych z archiwizowanym obiektem cyfrowym. Od 
schematu metadanych służących archiwizacji wymaga się:

• Kompletności: metadane dla archiwizacji powinny dotyczyć wszystkich aspektów 
procesu archiwizacji cyfrowej, począwszy od umieszczenia obiektu w archiwum, 
do prowadzenia udostępniania informacji dla użytkowników archiwum.

• Ustrukturyzowania: schemat metadanych powinien umożliwiać szczegółowy 
opis podstawowych elementów i procesów funkcjonalnych systemu archiwizacji 
cyfrowej. Jest to rozwinięcie pierwszego wymogu - niezbędne jest posiadanie opi
su, czy raczej zestawienia kluczowych składników systemu wraz z danymi o funk
cjach, które te składniki realizują.

• Szerokiego zastosowania: powinna istnieć możliwość stosowania schematu meta
danych dla dużej ilości rodzajów obiektów cyfrowych, różnych działań związa
nych z archiwizacją i różnych instytucji. Schemat metadanych dla archiwizacji, 
który stanowiłby konsensus między różnymi grupami, powinien być neutralny 
w rozwiązaniach szczegółowych (Dale, Alexander 2001).

Długotrwałe przechowywanie i archiwizacja informacji stanowią ważne dziedziny 
zastosowania metadanych w archiwach i bibliotekach. Przykłady prac i zrealizowanych 
projektów z tego zakresu zaczerpnięto z (Day 2001). Są to:

• Grupa Robocza Research Libraries Group ds. metadanych dla archiwizacji (RLG - 
http://www.rlg.org/preserv/presmeta.html); jej raport końcowy zdefiniował se
mantykę 16 elementów metadanych, mogących służyć potrzebom archiwizacji ob
razów cyfrowych (Berger 1998).

• Specyfikacja schematu metadanych, utworzonego w latach 1994-1997 jako część 
projektu Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping realizowanego 
w University of Pittsburg, mającego na celu opracowanie wymogów funkcjonal
nych dla przechowywania danych (Bearman, Sochats 1995). Jednym z rezultatów 
projektu było utworzenie „Metadata specification for Evidence”, opartej na modelu 
znanym pod nazwą Reference Model for Business Acceptable Communications 
(BAC) (Bearman 1997). W modelu tym proponuje się 6-poziomową strukturę 
metadanych, zawierającą informacje o identyfikatorze rekordu, warunkach jego 
użycia, strukturze danych, proweniencji, treści i jego wykorzystaniu od momentu 
powstania.

• Projekt InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in 
Electronic Systems) realizowany przez University of British Columbia (Gilliland- 
Swetland, Eppard 2000). W projekcie m.in. dokonano identyfikacji elementów re
kordów elektronicznych, które muszą być archiwizowane, aby zapewnić ich au
tentyczność. Utworzono formularz służący analizie rekordów elektronicznych, bę
dący modelem idealnego rekordu.

• Recordkeeping Metadata Standard for Commonwealth Agencies - National Ar
chives of Australia (http://www.naa.gov.au/recordkeeping /control/rkms/summary. 
html).

• Logiczny model danych (oparty na modelu ER), wykonany w 1996 r. w National 
Library of Australia (NLA) w celu ułatwienia identyfikacji określonych obiektów 

http://www.rlg.org/preserv/presmeta.html
http://www.naa.gov.au/recordkeeping
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(i związanych z nimi metadanych) występujących w archiwum PANDORA (Prese- 
rving and Access Networked Documentary Resources of Australia 
http://pandora.nla.gov.au/pandora/). Model ten, po poprawkach, nadal używany 
jest w NLA Digital Services Project. Poszczególne obiekty identyfikowane są za 
pomocą PURL.

• Metadane dla długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych wykonane przez 
UKOLN (http://www.ukoln.ac.uk/services/ebib/), w ramach projektu Cedars (Rus
sell 2000), zarządzanego przez CURL (Consortium of University Research Libra
ries). Projekt miał trzy zasadnicze cele do spełnienia: określenie strategii i technik 
dla cyfrowej archiwizacji, tworzenie kolekcji i zagadnień dotyczących praw autor
skich oraz definiowanie metadanych niezbędnych dla adekwatnej archiwizacji 
obiektów informacji cyfrowej. Schemat metadanych oparty został na modelu 
OAIS. Elementy metadanych zdefiniowane zostały na stosunkowo wysokim po
ziomie (zakładano, że pewne elementy mogą być dzielone na podelementy). Pla
nowano możliwość ich stosowania do wszelkiego rodzaju obiektów cyfrowych.

• Metoda decentralizacji udostępniania o nazwie LOCKSS (Lots of Copies Keep 
Stuff Safe - http://lockss.standard.edu/). Pomysł systemu LOCKSS jest prosty: 
należy zgromadzić dużą ilość kopii, rozprzestrzenić je po całym świecie tak, aby 
łatwo było znaleźć którąś kopię, ale trudno wszystkie. Kopie te powiela się, gdy 
jakaś biblioteka tego potrzebuje.

• Prace prowadzone przez JISC (Joint Information Systems Committee 
http://www.jisc.ac.uk/dner/preservation/) wraz z NSF (National Science Founda- 
tion - http://www.nsf.gov), polegające na tworzeniu sposobów emulacji starych 
metod dostępu do nowszych w projekcie CAMiLEON (Création Archiving at Mi
chigan and Leeds: Emulation the Old on the New - http://www.si. umich. 
edu/CAMILEON/).

• Największa znana baza danych, Wayback Machine (http://web.archive.org/). Jest 
to narzędzie archiwizujące i udostępniające 10 miliardów stron Web, gromadzo
nych od roku 1996. Archiwum działa we współpracy z LC i Smithsonian Institu
tion.

Innym ważnym osiągnięciem było stworzenie przez ISO modelu OAIS (Open Ar
chivai Information System) (Reference Model for Open Archivai Information Systems 
(OAIS) 1999). Jest to inicjatywa koordynowana przez Consultative Committee for 
Space Data Systems (CCSDS - http://www.ccsds.org/). OAIS określa pewną ilość 
funkcji, które stosowane są we wszystkich archiwach, zarówno cyfrowych jak 
i tradycyjnych. Funkcje te umożliwiają realizację archiwizacji począwszy od pozyski
wania materiałów do archiwizacji, poprzez magazynowanie, zarządzanie i administro
wanie danymi, po rozpowszechnienie materiałów na zewnątrz archiwum. Model OAIS 
ma na celu wprowadzenie wspólnej terminologii i sposobów realizacji wymogów sta
wianych przed archiwami cyfrowymi.
Model OAIS może być przedstawiony w następujący sposób (por. rys. 3):

• Informacja o treści - obiekt cyfrowy + informacja reprezentująca
• Informacja opisująca archiwizację, składająca się z kilku elementów funkcjonal

nych:
- informacja referencyjna (np. ISBN, URN),

http://pandora.nla.gov.au/pandora/
http://www.ukoln.ac.uk/services/ebib/
http://lockss.standard.edu/
http://www.jisc.ac.uk/dner/preservation/
http://www.nsf.gov
http://www.si
http://web.archive.org/
http://www.ccsds.org/
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informacja kontekstowa (np. dane o sprzęcie i oprogramowaniu),
informacja proweniencyjna (np. pochodzenie obiektu, prawa własności inte
lektualnej),
informacja stała (np. suma kontrolna, podpis cyfrowy),

• Informacja pakietująca identyfikuje składniki kolekcji w obrębie archiwum,
• Informacja opisowa służy narzędziom wyszukiwawczym archiwum do zapewnie

nia użytkownikom dogodnego dostępu.

MODEL O AIS
Producent 1 Archiwum Użytkownik

obiekt + metadane—
L Transformacja^ .. A . Transformacja
► .—►obiekt + metadane—►« .. —przyjmowania dystrybucji ►obiekt + metadane

Pakiet 
informacyjny 
przekazania

Archiwalny pakiet informacyjny
Pakiet 

informacyjny 
rozpowszechniania

Rys. 3. Pakiety informacji w modelu OAIS

2.2.6. Semantyczny Web

World Wide Web, jakim się obecnie posługujemy, uznać można za system już drugiej 
generacji. Pierwsza generacja Web charakteryzowała się ręcznym tworzeniem stron 
HTML; w drugiej, obecnej generacji, nastąpiło przejście do maszynowego tworzenia 
stron HTML. Obie te generacje cechuje to, że ich wytwory przystosowane są dla bez
pośredniego przetwarzania przez człowieka (czytania, przeglądania, wypełniania for
mularzy). Trzecia generacja Web, często nazywana „Semantycznym Web”, zmierza do 
całkowicie maszynowego przetwarzania informacji. Semantyczny Web jest siecią za
wierającą dane, stanowiąc jakby globalną bazę danych; umożliwia realizowanie inteli
gentnych usług, takich jak broker informacji, agent wyszukiwawczy, filtrowanie in
formacji itp. bez udziału człowieka.

Pewne koncepcje związane z Semantycznym Web wywodzą się z wcześniejszych 
prac nad systemami reprezentacji wiedzy17 Systemy te mogą wspomóc Semantyczny 
Web swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, natomiast Semantyczny Web może 
dostarczyć źródeł danych dla systemów wnioskowania utworzonych we wcześniej
szych projektach.

17 Prace te dotyczą np. sieci semantycznych. Strukturyzują pojęcia i terminy nie w sposób hierar
chiczny, lecz jako sieć lub Web. Pojęcia rozumiane są jako węzły z odchodzącymi od nich relacjami. 
Relacje te na ogół nie wychodzą poza standardowe terminy szersze, węższe i kojarzeniowe. Mogą też 
zawierać określone relacje część-całość, przyczyna-skutek itp. Wiele technik sieci semantycznych jest 
obecnie używanych przez wyszukiwarki internetowe.

W efekcie współpracy pomiędzy takimi dziedzinami wiedzy jak sztuczna inteligen
cja, lingwistyka komputerowa i teoria baz danych powstają struktury cechujące się 
znacznym stopniem skomplikowania. Reprezentowane są one przez Ontologie, tworzo
ne za pomocą narzędzi formalnych używanych przez inżynierię oprogramowania, ta
kich jak grafy pojęciowe, logika matematyczna i UML (Unified Modeling Language) 
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(Cranefield 2001). Formaty metadanych, służące reprezentacji treści dokumentów 
elektronicznych, bywają także definiowane w podobny sposób. Przykładem może tu 
być Academic Metadata Format (http://openlib. org/amf/doc/ebisu.html), utworzony 
w ramach Open Archives Initiative. W wielu systemach reprezentacji wiedzy istnieje 
problem z porównywaniem lub tworzeniem relacji pomiędzy dwiema odrębnymi ba
zami wiedzy, gdyż przyjęty model przewidywał, że każde pojęcie posiada jedno i tylko 
jedno miejsce w drzewie wiedzy. Natomiast RDF, wykorzystywany w Semantycznym 
Web, jest zaprojektowany dla retrospektywnego dokumentowania relacji pomiędzy 
początkowo niezależnymi pojęciami.

Semantyczny Web, zawierający treści informacyjne w formie gotowej do przetwo
rzenia przez maszynę, jest możliwy do realizacji jedynie w przypadku utworzenia dal
szych poziomów współdziałania. W tym celu należy przygotować standardy nie tylko 
dla syntaktycznej formy dokumentów, ale również dla ich semantycznej treści. Se
mantyczne współdziałanie jest obecnie realizowane przez prace normalizacyjne W3C, 
dotyczące głównie schematów XML i RDF. Schemat RDF dostarcza syntaktyki dla 
tworzenia słowników, struktur i ram dla wyrażania metadanych opisujących zasoby 
Web. Jednakże dla zdefiniowania formalnej semantyki dla schematu, który może być 
wykorzystany dla dedukcji i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, niezbęd
ne jest utworzenie dodatkowych elementów na szczycie schematu RDF (zob. rys. 4).

Rys. 4. Trójpoziomowa architektura dla Semantycznego Web

Kluczową rolę w tworzeniu semantycznego Web, szczególnie w zakresie technik 
reprezentacji wiedzy (dział sztucznej inteligencji) mogą odegrać sieci semantyczne, 
rachunek predykatów oraz ontologie (często nazywane też Modelem Domeny). Tym 
ostatnim należy poświęcić nieco więcej miejsca. Umożliwiają one przetwarzanie 
i dystrybucję wiedzy pomiędzy programami w Web. Ontologie ogólnie definiowane są 
jako „reprezentacja dystrybuowanej konceptualizacji określonej domeny” (Hodge 
2000). Konceptualizacja w tej definicji oznacza abstrakcyjny ogląd świata. Jest to para 
{D, R}, gdzie D jest opisywaną domeną, a R - zestawem relacji określonych na D. 
Możemy więc stwierdzić, że konceptualizacja w terminologii ontologii oznacza meta-

http://openlib
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dane. Ontologie łączą ze sobą terminy ze słowników z jednostkami identyfikowanymi 
w trakcie konceptualizacji oraz udostępniają definicje służące uściśleniu znaczenia 
tych terminów. Pozwalają na jednoznacznie rozumienie domeny, które to rozumienie 
może być przekazywane osobom i systemom aplikacyjnym. Ontologią jest logiczną 
teorią reprezentowaną przez intencjonalne znaczenie sformalizowanego słownika, tzn. 
jego ontologiczne zaangażowanie w określoną konceptualizację rzeczywistości. Inten
cjonalne modele języka używającego takiego słownika są ograniczone przez jego za
angażowanie ontologiczne. Ontologią pośrednio odzwierciedla to zaangażowanie (oraz 
konceptualizację będącą jego podstawą) przez przybliżanie modeli intencjonalnych. 
Ontologie utworzone zostały dla potrzeb sztucznej inteligencji. Wykorzystywane są 
w dystrybucji wiedzy w trakcie jej wielokrotnego użytkowania. Mogą przedstawiać 
złożone relacje pomiędzy obiektami oraz zasady i twierdzenia nieuwzględniane 
w sieciach semantycznych. Ontologie, opisujące wiedzę w określonej dziedzinie, czę
sto są związane z systemami wiedzy.

Dla obsługi różnych poziomów ogólności stosowane są ontologie różnego rodzaju. 
Te najwyższego poziomu mogą np. prezentować najbardziej ogólne pojęcia, takie jak 
przestrzeń, czas, materia, obiekt, wydarzenie, działanie itp. Ontologie domeny i zadań 
opisują słownik związany z określoną domeną (np. medycyna lub samochody) lub też 
zadania oraz działania (np. diagnostyka czy sprzedaż), przez uszczegółowianie termi
nów znajdujących się w ontologii najwyższego poziomu. Natomiast ontologie aplikacji 
opisują pojęcia zależne od określonej domeny lub zadania, które są często uszczegóło
wieniem kilku związanych ze sobąontologii.

Ontologie wykorzystywane podczas tworzenia systemu są transformowane 
i tłumaczone na elementy systemu informacyjnego, co ogranicza koszty i zakres anali
zy konceptualnej. Jeżeli używa się ich podczas funkcjonowania sytemu, umożliwiają 
komunikację pomiędzy elementami oprogramowania (komunikacja sterowana Ontolo
gią)-

Innym celem tworzenia ontologii jest usprawnienie działania systemów wyszuki
wania i reprezentacji informacji. Web jest doskonałym polem doświadczalnym dla 
zastosowań ontologii, począwszy od gromadzenia informacji a skończywszy na jej 
wyszukiwaniu.

Przykładem wykorzystania ontologii w Semantycznym Web są strony komercyjne, 
gdzie ontologie stosowane są do:

• umożliwienia opartej na urządzeniach technicznych komunikacji pomiędzy kupu
jącym i sprzedającym,

• umożliwienia pionowej integracji rynków (np. http://www.verticalnet.com),
• przekazywania opisów możliwych do wielokrotnego wykorzystania pomiędzy 

różnymi rynkami.

Innym przykładem wykorzystania ontologii jest ich zastosowanie w wyszuki
warkach, dzięki czemu można odejść od sposobu pracy opartego tylko na przeszuki
waniu słów kluczowych.

Ontologią zawiera hierarchiczny opis istotnych pojęć w domenie (is-a-hierarchy), 
oraz przedstawia zasadnicze właściwości każdego pojęcia za pomocą mechanizmu 
atrybut-wartość. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie dalszych relacji pomiędzy 
pojęciami za pomocą dodatkowych wyrażeń logicznych. Ostatecznie jednostki 

http://www.verticalnet.com
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w domenie są przydzielane do jednego lub kilku pojęć nadrzędnych, a poprzez nie 
wiązane z pojęciem zajmującym jeszcze wyższe miejsce w hierarchii. Zwykle przyj
muje się zasadę segmentacji kategorii, do której zakwalifikowano więcej niż 
20-25 adresów. Kategorie te w wielu ontologiach obejmują od kilku do kilkudziesięciu 
tysięcy podkategorii, organizowanych na 5-10 poziomach hierarchii. Ich przykłady 
podane są w (Sosińska-Kalata 2002, s. 213-216).

Ontologie spełniają funkcje podobne do schematów baz danych. Różnią się jednak 
od nich kilkoma cechami:

• język służący definiowaniu ontologii jest bogatszy zarówno syntaktycznie jak 
i semantycznie,

• Ontologią musi posiadać szeroko uzgodnioną terminologię, ponieważ jednym z jej 
zadań jest wymiana informacji,

• Ontologią zawiera wiedzę na temat domeny.

Ontologie tworzone są przy użyciu specjalizowanych języków takich jak Ontobro- 
ker, SHOE (Simple HTML Ontology Extensions - http://www.cs.umd. edu/projects 
/plus/SHOE/), OIL (Ontology Inference Layer lub Ontology Interface Layer 
http://www.ontoknowledge.org/oil/) czy DAML (DARPA Agent Markup Language - 
http://dtsn.darpa.mil/iso/).

Ontologią OIL jest strukturą składającą się z kilku części, które także mogą posia
dać własną strukturę, niektóre z nich są opcjonalne, a inne powtarzalne. Dla opisu on
tologii w OIL wyróżnia się trzy poziomy:

• Poziom obiektu, na którym opisywane są konkretne wystąpienia ontologii.
• Pierwszy poziom meta, na którym umieszczane są rzeczywiste definicje ontologic- 

zne. Tu definiuje się terminologię, która może być uprzedmiotowiona na poziomie 
obiektu. Jest to zasadniczy poziom OIL (nazywany także definicją ontologii), 
będący narzędziem o dobrze zdefiniowanej semantyce, służącym tworzeniu us- 
trukturyzowanych słowników.

• Drugi poziom meta (tzn. poziom meta-meta), nazywany też kontenerem ontologii, 
służy opisowi cech ontologii, takich jak autor, nazwa, przedmiot itp. Dla wy
rażania metadanych ontologii często używa się Dublin Core Metadata Element Set.

Do tworzenia kontenera ontologii zaadaptowano zestaw elementów Dublin Core. 
Pomimo tego, że w DC każdy element jest opcjonalny i powtarzalny, w OIL wprowa
dzono w tym zakresie pewne ograniczenia. W poniższym wykazie (Horrocks 2000) 
elementy obligatoryjne oznaczono znakiem „+”. Elementy oznaczone są opcjonal
ne.

• +Tytuł - nazwa ontologii,
• +Twórca - nazwa agenta (osoby, grupy osób, oprogramowania) - twórcy on

tologii,
• *Opis rzeczowy - słowa kluczowe lub symbole klasyfikacji,
• *Opis - tekst w języku naturalnym przedstawiający treść ontologii,
• *Wydawca - definiuje jednostkę odpowiedzialną za udostępnienie źródła,

http://www.cs.umd
http://www.ontoknowledge.org/oil/
http://dtsn.darpa.mil/iso/
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‘Współtwórca - nazwa agenta (osoby, grupy osób, oprogramowania) pomaga
jącego w tworzeniu ontologii,
‘Data - data utworzenia, modyfikacji lub udostępnienia ontologii, 
+Typ- rodzaj źródła. Wartością standardową jest Ontologią, 
*Format - cyfrowa materializacja źródła,
+Identyflkator - URI ontologii,
*Źródło - opcjonalny odsyłacz (URI) do źródeł z którego pochodzi Ontologią, 
+Język-język ontologii. Predefiniowaną i wymaganą wartością jest „OIL”, 
‘Relacja - wykaz odesłań do innych ontologii OIL,
‘Własność - informacja o prawach własności dotyczących ontologii.





ROZDZIAŁ III

IDENTYFIKACJA ZASOBÓW SIECIOWYCH

Identyfikatory są nadzwyczaj przydatnym narzędziem ułatwiającym komunikację 
pomiędzy użytkownikami Intemetu. Nie są one jednak oryginalnym wytworem tech
nologii internetowych. Dobrze znana jest rola Intemational Standard Book Number 
(ISBN), który stanowi główny pomost ułatwiający komunikację pomiędzy księgarza
mi, wydawcami i bibliotekarzami. Intemational Standard Serial Number (ISSN) speł
nia również podobną rolę w przypadku wydawnictw ciągłych; jest on również nie
zbędny w realizacji wewnętrznych procesów bibliotecznych, takich jak akcesja czaso
pism. Numery identyfikacyjne wykorzystywane dla celów bibliografii, takie jak nume
ry OCLC czy RLIN, używane są w celu wykrywania zdublowanych opisów i konsoli
dowania ich podczas tworzenia bazy danych katalogów centralnych online (Cousins 
1998). 

Jednoznaczne i trwale niezmienne (ang. persistent) identyfikatory dla obiektów cy
frowych są zasadniczą częścią technologii informacyjnej (Dack 2001). Pozwalają one 
na:

• handel elektroniczny, w tym transakcje prawne;
• zarządzanie prawem autorskim (copyright);
• sporządzanie elektronicznych spisów treści;
• zarządzanie produkcją i inne działania administracyjne wewnątrz instytucji;
• działalność bibliograficzną i przeszukiwanie zasobów.

W środowisku sieciowym, wg Hakali, niezbędne są co najmniej następujące kate
gorie identyfikatorów:

• Identyfikatory autorów. Intemational Standard Authority Data Number (ISADN) 
unikalnie identyfikuje każdego autora. Jest to bardzo istotne w przypadku istnienia 
kilku, równie „legalnych” form nazwy autora, np. z powodu transliteracji. ISADN 
znacznie ułatwi prowadzenie wyszukiwania w katalogach centralnych, wg nazwi
ska autora. Identyfikator ten jest również niezbędny dla właściwego pobierania 
opłat za prawa autorskie.

• Identyfikatory dzieła. Te identyfikatory konieczne są z powodu istnienia dużej 
ilości różnych materializacji tego samego dzieła. Gromadzą wszystkie te materiali
zacje w jednym miejscu. W ISO trwają obecnie prace nad Intemational Standard 
Work Codes. Mówi się o trzech standardach z tej grupy: Intemational Standard 
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Audiovisual Number (ISAN), International Standard Musical Work Code (ISMC) 
i International Standard Textual Work Code (ISTC). Systemy obsługujące te 
identyfikatory powinny także spełniać wymogi FRBR.

• Identyfikatory materializacji prac, takich jak wydania książek. W tej klasie identy
fikatorów znajdują się ISBN i ISSN.

• Identyfikatory dla części składowych materializacji. W tym zakresie istnieją dwa 
identyfikatory: SICI i BICI (Hakala 2001).

Zarządzanie całym zestawem przedstawionych wcześniej identyfikatorów to ol
brzymia praca. Dla właściwego funkcjonowania wszystkie systemy identyfikatorów 
muszą być zaopatrzone w metadane. Np. ISSN nie posiada znaczenia bez metadanych 
opisujących wydawnictwo ciągłe, dla którego został przydzielony. Wymagane jest, aby 
każde wydawnictwo, posiadające ten identyfikator, zostało opisane. Na razie nie ma 
takiego wymogu dla ISBN, jednak nowy projekt ISBN przewiduje obowiązek dołącza
nia metadanych ONIX (Online Information exchange).

Z problemami identyfikacji wiązanych jest zazwyczaj kilka zagadnień. Są to:

• Niezbędny poziom szczegółowości. W systemie tradycyjnym wydawcy pracowali 
na poziomie książki lub czasopisma, używając jako identyfikatorów ISBN lub 
ISSN. Jednak publikacje (opisywane jednostki) mają coraz mniejszą objętość. 
Obecnie możliwa jest identyfikacja pojedynczych artykułów, ale pojawia się po
trzeba identyfikacji znacznie mniejszych fragmentów prac, np. części tekstu czy 
oprogramowania, a także pojedynczych ilustracji, obrazów, wideoklipów itp.

• Identyfikatory są „głupie” lub „inteligentne”. „Głupi” identyfikator nie posiada 
właściwego sobie znaczenia i może być użyty tylko do wyszukania go w bazie da
nych. „Inteligentne” identyfikatory mają jakieś znaczenie. Np. ISBN jest dość in
teligentnym identyfikatorem, gdyż poszczególne jego części niosą pewną informa
cję. Jednakże w przypadku, gdy wydawca sprzeda prawa do książki innemu, inte
ligencja ISBN spada i dany ISBN może być tylko odnaleziony w centralnej bazie 
danych. Gdy mamy do czynienia z mniejszymi, często niesamodzielnymi jednost
kami bibliograficznymi, wzrasta ilość potrzebnych identyfikatorów. Zarządzanie 
dużą ilością inteligentnych identyfikatorów stwarza poważne trudności, dlatego 
przeważa tendencja do używania raczej „głupich” identyfikatorów.

• Ważne jest rozróżnienie między identyfikatorem a lokalizacją. URL, który znany 
jest z powszechnego stosowania w WWW, jest bardziej lokalizatorem niż identy
fikatorem. Gdy obiekt zmienia swoje miejsce, URL zmienia się również, a osoby 
używające poprzedniego URL mogą błędnie sądzić, że obiekt nie jest już dostępny 
(podczas gdy może on być dostępny w innej lokalizacji). Prawdziwy identyfikator 
musi pozostawać taki sam, bez względu na bieżącą lokalizację obiektu. Takie ce
chy ma np. URN opracowany przez IETF.

• Należy określić, jak bardzo niezmienny winien być identyfikator. W Internecie 
ogólnie przyjmuje się, że identyfikatory dla obiektów cyfrowych powinny trwać 
przez długi czas - znacznie dłuższy niż identyfikowane obiekty. Mają one więc 
przetrwać obecną technologię Intemetu i systemów komputerowych.
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W tradycyjnym systemie opis bibliograficzny, jako całość, może być rozpatrywany 
jako rodzaj identyfikatora, chociaż niezbyt dobrze zdefiniowanego; posiada on wiele 
wariantów tak w zakresie formy, jak i doboru elementów danych.

Użycie identyfikatorów jako narzędzi stwarza wiele możliwości. Dzięki nim można 
stwierdzić, że w obrębie jakiegoś obszaru intelektualnego dwa egzemplarze dzieła, 
którym przydzielono ten sam identyfikator, są tym samym dziełem, podczas gdy dwa 
egzemplarze z różnymi identyfikatorami to dwa różne dokumenty. Jednak użycie 
identyfikatorów poza tymi ramami jest zawsze problematyczne. Np. zazwyczaj przy
dziela się różne ISBN w obrębie jednego wydania w zależności od rodzaju oprawy, 
dzięki czemu księgarnie mogą odróżnić wersje wydania różniące się także ceną 
i innymi warunkami nabycia. Gdy jednak treść i paginacja wersji wydania w różnych 
oprawach jest taka sama lub równie dobrze spełni potrzeby czytelnika przeglądającego 
opisy, umieszczenie ISBN jako identyfikatora cytowanej pracy może spowodować 
problemy z powodu niepotrzebnego (dla tego zastosowania) rozróżnienia pomiędzy 
wersjami tego samego dzieła.

Identyfikatory uzyskały nowe znaczenie w środowisku sieci globalnej. W sytuacji, 
gdy procesy komputerowe pozwalają użytkownikowi na przejście od wystąpienia 
identyfikatora do uzyskania dostępu do identyfikowanego dzieła, identyfikatory zaczy
nają odgrywać nową rolę. Np. w WWW można tworzyć odnośniki pomiędzy pozycja
mi w bibliografii załącznikowej artykułu a cyfrowymi wersjami cytowanych prac. 
Odnośniki te mogą być uruchamiane za pomocą kliknięcia myszą. Znaczenie tak ła
twego dostępu do cytowanych prac jest na tyle istotne, że stało się przedmiotem kilku 
procesów sądowych. Dotyczy to zwłaszcza tzw. „głębokich linków” (Gienas 2003). 
Jeżeli przez analogię przeniesie się te spory prawne na grunt dokumentów drukowa
nych, można by zakwestionować powszechne od wieków prawa autora do cytowania 
innych prac bez zgody ich autorów. To, co jest normalną praktyką w publikacjach 
drukowanych, może zostać zabronione w środowisku sieciowym. Oczywiście to jedna 
z interpretacji tego zagadnienia, dodatkowo komplikowanego przez czynniki komercji. 
Jednak pozwala na ukazanie, o jaką stawkę toczy się gra w tworzeniu systemów iden
tyfikatorów, ich kontroli i praktyki używania.

O identyfikatorach, które podobnie jak inne metody (zob. np. Bearman, Trant 1998) 
służą określeniu poziomu autentyczności dokumentu cyfrowego, była już mowa wcze
śniej.

W sieciowym środowisku zasobów cyfrowych obserwuje się powstawanie wielu 
ważnych identyfikatorów lub schematów przydzielania nazw (Dack 2001), spośród 
których część już stosunkowo okrzepła, inne zaś są dopiero tworzone (np. URI, URN, 
DOI, Handles, ISBN, ISSN, SICI, BICI, ISWC, PH). Poniżej przedstawiono najważ
niejsze spośród tych inicjatyw. Jednak tylko niewiele z nich może funkcjonować 
w pełni efektywnie jako niezmienne identyfikatory ułatwiające dostęp do zasobów 
online w systemach rozproszonych. Do tego celu niezbędne jest zarejestrowanie ich 
jako schematu przydzielania nazw URI i wspomaganie przez system odwzorowania 
adresu (ang. resolution) lub włączenie do innego schematu nazw posiadającego jakąś 
formę związanego z nimi systemu przekazywania.

System odwzorowania adresów w Internecie odgrywa podstawową rolę. Siła ist
niejącego standardu URL/URI wykorzystywanego w WWW, polega na jego szeroko 
rozprzestrzenionym systemie odwzorowania adresów w formie DNS (Domain Name 
System). Bez tego systemu zapytania używające identyfikatora nie mogą być przeka
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zane do odpowiedniego serwera i użyte do wyszukiwania źródła lub jego odpowied
niego substytutu w formie metadanych.

3.1. Uniwersalny Identyfikator Zasobów {Universal Resource Identifier 
-URI)

Web jest uniwersalną przestrzenią informacyjną. Znajdujące się w niej obiekty posia
dają adresy (zwane też nazwami lub identyfikatorami) określane mianem Uniwersal
nych Identyfikatorów Zasobów, w skrócie z ang. URI (Universal Resource Identifier).

Obiekt znajduje się w Web, jeżeli posiada swój URI. Nosi wówczas miano 
„Obiektu pierwszej klasy” (ang. First Class Objects - FCO). Web działa najlepiej, gdy 
mamy do czynienia z FCO. Jeżeli jakiś obiekt nie posiada URI, nie ma możliwości 
wykonania odesłania do niego, przez co maleje siła wyszukiwania w Web. Każde źró
dło znajdujące się w dowolnym miejscu może posiadać URI, a te najważniejsze po
winny mieć go bezwzględnie. Oznacza to, że żadna informacja mająca jakiekolwiek 
znaczenie i trwałość nie możne być dostępna bez odniesienia do URI.

URI powinien cechować:

• Globalny zakres. URI ma wszędzie to samo znaczenie. W powszechnym użyciu 
są odnośniki rozpoczynające się od „http://”, co oznacza użycie protokołu transferu 
hipertekstu, ale istnieje wiele innych URI - najważniejsze z nich opisano w tym 
rozdziale. Identyfikatory te, bez względu na to, czy nazywane adresami czy lokato
rami, są uniwersalne dzięki wykorzystaniu wielu wcześniej istniejących protoko
łów, takich jak SMTP i NNTP, protokołów specjalnie stworzonych dla Web 
(HTTP) oraz nowych, jeszcze nie do końca stworzonych. W obrębie Uniwersal
nych Identyfikatorów Zasobów, każda nowa nazwa lub adres mogą być przedsta
wione jako podzbiór URI. Każdy nowy system nazewnictwa lub adresowania 
można łatwo włączyć przez kodowanie wartości nazw lub adresów na ciąg znaków 
i poprzedzenie standardowym prefiksem odpowiednim dla nowego schematu. 
Można więc zastąpić „http:” przez np. „ISBN:” lub „X500:”, w zależności od wy
boru najbardziej właściwego schematu identyfikatora.

• Tożsamość. URI ma w sposób powtarzalny odsyłać do tego samego obiektu. Ten 
sam ciąg znaków identyfikatora powinien, bez względu na upływ czasu, kierować 
do tego samego obiektu. Znaczenie identyfikacji dla danego URI określane jest 
przez osobę będącą jego właścicielem (tzn. tę, która pierwsza określiła, do czego 
on odsyła). Pojęcie właściciela zmienia się w zależności od przyjętego schematu. 
Jednak w każdym schemacie w praktyce określa się sposoby tworzenia nowych 
URI. Wiele schematów wymaga wystąpienia pewnych własności identyfikacji 
i narzuca ograniczenia na właścicieli URI w definiowaniu identyfikacji. W efekcie 
będziemy potrzebowali protokołów dla otrzymywania potwierdzenia własności 
danego URI: nie są one bowiem zapisane w specyfikacji Web.

• Brak wyłączności. URI nie musi być jedynym uniwersalnym identyfikatorem. 
Może istnieć ich wiele, więc nie ma potrzeby walczyć o jeden, mający status spe

http://%25e2%2580%259d
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cjalny. Z drugiej strony, zbyt wielka liczba identyfikatorów sprawia, że są one 
mało użyteczne.

• Nieprzepuszczalność URI. Identyfikator może być użyty jedynie do realizacji 
odesłania do obiektu. W większości przypadków użytkowania Web, identyfikatory 
wykorzystywane są do tworzenia odesłań bez kontroli ich wewnętrznej zawartości. 
Nawet po uzyskaniu dostępu do identyfikowanego obiektu, komputer klienta szuka 
pierwszej części identyfikatora wewnątrz HTTP, aby określić, z jaką maszyną ser
wera rozmawia. Następnie definiowana jest pozostała część niedostępnego dla 
klienta ciągu. Oznacza to, że klient nie sprawdza jego zawartości, nie może wyde- 
dukować informacji ze znaków zawartych w identyfikatorze. Nieprzepuszczalność 
URI umożliwia tworzenie jego nowych schematów poprzez różne interpretacje 
HTTP URI. W efekcie, wiele części metadanych, informacji o obiekcie, które mo
głyby zostać wywnioskowane przez program klienta z bieżącej wartości ciągu 
URI, musi być udostępnianych przez protokół HTTP.

Obecnie uważa się, że URI składa się z trzech różnych typów identyfikatorów: 
URL, URN i URC (Cuenca, Sosa 1999):

• URL to identyfikatory określające fizyczną lokalizację źródła, co oznacza, że za
wierają informację o tym, w jaki sposób źródło może być dostępne. Informację tę 
tworzą: określenie protokołu komunikacyjnego, nazwa komputera i nazwa pliku, 
w którym przechowywane jest źródło w formie cyfrowej.

• URN to symboliczne nazwy przydzielane źródłom przez autoryzowane organiza
cje. URN nie odnosi się do fizycznej lokalizacji, w której przechowywane jest źró
dło. Nazwa ta nie może zawierać żadnej informacji o samym źródle. Te wymaga
nia są konsekwencją dążenia do używania URN jako długotrwałych odsyłaczy do 
źródła. URN ma realizować ideę długotrwałości i niezmienności (ang. persistence) 
w takim sensie, że raz nadany jest stale właściwy dla źródła, nawet w przypadku, 
gdy zmieniło ono lokalizację lub odpowiedzialność za źródło zostało przeniesione 
na inną organizację.

• URC, Uniform Resource Characteristics to zestaw atrybutów zawierających dane 
o źródle, którego dotyczą. Traktowanie URC jako jednego z podstawowych URI 
pociąga za sobą potrzebę stosowania metadanych, które muszą określić 
i identyfikować, co jest najbardziej odpowiednim źródłem dla określonego użyt
kownika w określonym kontekście i czasie. Np. jeżeli źródło wskazane przez URN 
jest dostępne w kilku URL, URC może zostać użyty do automatycznego wybrania 
najbliższej lokalizacji. Może on też dostarczyć informacji o stopniu odpowiednio- 
ści źródła dla określonej grupy odbiorców (np. dzieci). Oczekuje się, że szersze 
wykorzystanie syntaktyki metadanych typu RDF spowoduje częstsze korzystanie 
z URC.

W listopadzie 2002 r., podczas spotkania zorganizowanego przez Projekt CORES 
(http://WWW.cores-eu.net/interoperability/), kilka organizacji, uważanych za wiodące 
w zakresie zarządzania strukturami metadanych (GILS, ONIX, MARC21, UNIMARC, 
CERIF, DOI, IEEE/LOM, Dublin Core), osiągnęło porozumienie w sprawie przydzie
lania z ich schematów URI dla elementów metadanych (Baker; Dekkers 2003). Rezolu
cja CORES(http://WWW.cores-eu.net/interoperability/cores-resolution/coresresolution pdf) 

http://WWW.cores-eu.net/interoperability/
http://WWW.cores-eu.net/interoperability/cores-resolution/coresresolution
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służy identyfikacji elementów metadanych przez przydzielenie URI każdemu z nich. 
Np. element DC Tytuł otrzymał identyfikator http://purl.org/ dc/elements/l.l/title, 
a pole 245 z MARC21 identyfikator http://www.loc.gov/marc. bibliographic/245.

Realizacja Rezolucji CORES to krok w kierunku utworzenia infrastruktury, służą
cej konwersji elementów metadanych, należących do różnych schematów, dzięki cze
mu wzrośnie współdziałanie usług.

3.2. URL i URN

Uniform Resource Locator (URL) to klasa identyfikatorów, które stały się popularne 
wraz z powstaniem World Wide Web. Pozwalają na dotarcie do określonych treści 
umieszczonych w Internecie, a także na połączenia pomiędzy obiektami wewnątrz 
WWW.

URL jest bardzo efektywny, jednak ma jedną wadę, która obniża jego wartość. Nie 
jest faktycznie nazwą w tym znaczeniu, że nie określa logicznej treści, ale raczej wy
łącznie instrukcją, jak uzyskać dostęp do obiektu. URL zawiera nazwę usługi interne
towej (takąjak „FTP” dla przesyłania plików, lub „HTTP” dla protokołu Web do prze
syłania hipertekstów) oraz dotyczące jej parametry. Zazwyczaj jest to nazwa serwera 
oraz pliku tam posadowionego. Obie te nazwy mogą być dość efemeryczne - np. treść 
dokumentu może istnieć dłużej niż określona usługa internetowa (co zdarzyło się 
w przypadku usługi Gophera). Świadczy to o wielkiej zmienności standardów 
i narzędzi internetowych. W efekcie, URL nigdy nie miał być dla adresowanych treści 
nazwą niezmienną; utworzony został w sposób elastyczny, łatwy do zaimplementowa
nia i wykorzystywania do tworzenia odnośników w sieci.

Internet Engineering Task Force (IETF) już kilkanaście lat temu zwróciła uwagę na 
istniejące ograniczenia URL w zakresie stałego (długotrwałego) adresowania obiektów 
cyfrowych i w efekcie - rozpoczęła realizację programu rozwoju równoległego syste
mu, nazwanego Uniform Resource Names (URN). Grupa robocza IETF URN stwier
dziła, że system URN musi połączyć w sobie wiele różnych zasad nazewnictwa, służą
cych wyznaczaniu identyfikatorów. Krótko mówiąc, syntaktyka URN dla obiektów 
cyfrowych jest definiowana jako zawierająca identyfikatory: jednostki nadającej nazwy 
(przydzielane przez centralny rejestr) oraz obiektu (przydzielane każdemu obiektowi 
przez jednostkę przydzielającą nazwy). Struktura i zawartość konkretnego identyfika
tora może mieć znaczenie dla użytkowników zaznajomionych ze sposobem pracy da
nej jednostki nazywającej, ale nie ma z góry ustalonego znaczenia w obrębie systemu 
URN. Syntaktyka URN (inaczej niż URL) nie określa sposobu dostępu do obiektu.

Drugą zasadniczą ideą realizowaną w URN jest rozproszenie usług lub procesów, 
które mogą być tak złożone, jak nowe protokoły i infrastruktura sieci (analogicznie do 
np. Domain Name System - DNS) lub przetwarzane tak prosto, jak bazy danych, tłu
maczące URN na instrukcje służące udostępnieniu nazwanego obiektu. Systemy pro
wadzące usługi rozproszone nazywane są „resolwerami” (ang. resolvers18 19)', czasem 

18 Resolver: program - klient komunikujący się z serwerami nazw. Jeśli znamy nazwę kompute
ra, z którym chcemy się połączyć, połączenie można zrealizować nawet po zmianie adresu IP tego

http://purl.org/
http://www.loc.gov/marc
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prace IETF odnoszą się też do „rozproszonych baz danych”, które umożliwiają przej
ścia od nazw do lokalizacji obiektów i ich udostępniania. URN jest konwertowany do 
postaci zestawu URL, co pozwala na dostęp do wystąpień nazwanych obiektów cyfro
wych. URN może być przenoszony na więcej niż jeden URL, w przypadku, gdy ist
nieją kopie obiektu cyfrowego umieszczone w wielu lokalizacjach lub URN (zgodnie 
z definicją odpowiedniej jednostki nazywającej) określa obiekt na wysokim poziomie 
abstrakcji, przy czym dostępnych jest wiele wystąpień tego obiektu (np. w różnych 
formatach, takich jak ASCII, SMGL czy PDF). Nie ma ścisłego wymogu, aby proces 
przejścia z URN do URL oznaczał przejście od abstrakcyjnej definicji treści do okre
ślonych materializacji (ang. manifestatiori). Może on także oznaczać wybór formatu 
dokonany jako część uzgadniania protokołu podczas określania URL w przypadku, gdy 
używany jest skomplikowany protokół (np. Z39.50) obsługujący takie uzgodnienia. 
Jeżeli lokalizacja i sposób dostępu do obiektu zmieniają się, aktualizowana jest baza 
danych resolwera; dlatego też URN może za każdym razem przekazywać inny zestaw 
URL.

Standardowe wyszukiwarki internetowe wciąż nie są w stanie rozpoznać URN 
i konwertować ich do URL, jednak jest nadzieja, że wkrótce to się zmieni. Można 
słusznie uważać URN za narzędzie, za pomocą którego zarówno istniejące, jak i nowe 
systemy identyfikatorów będą wykorzystane w środowisku sieciowym. URN został 
zaprojektowany w sposób wystarczająco elastyczny dla zaimplementowania wszyst
kich istniejących identyfikatorów bibliograficznych; np. grupa robocza IETF udoku
mentowała sposób implementacji ISSN, ISBN i SIC1 jako URN.

Pomimo jasnych zasad tworzenia niezmiennych nazw, implementacja aplikacji - na 
wielką skalę - jest w Internecie wciąż ograniczona (chociaż koncepcja URN powstała 
już w 1991 r.). Kłopoty wynikają nie z braku podstaw teoretycznych, ale praktycznych 
możliwości działania mechanizmów lub standardów. Problemami są:

• Mechanizmy odwzorowania adresów. System odwzorowania adresów (ang. 
resolution system) pobiera URN i w odpowiedzi zwraca listę usług lub danych 
identyfikowanych przez ten URN; zazwyczaj to jeden lub więcej URL. URN wy
maga szerokiego rozpowszechnienia systemów analizy i łatwego do nich dostępu, 
wraz ze współistniejącymi procesami rejestracji systemów analizy 
i identyfikatorów nazw URN. Bez względu na różne formy jakie przyjmuje URN, 
panuje ogólna zgodność co do konieczności dokonania rozróżnienia pomiędzy 
schematami nazw a systemami odwzorowania adresu. Schemat nazw, jako proce
dura tworzenia unikalnego URN, spełniającego zasady określonej syntaktyki, jest 
niezależny od systemów odwzorowania adresu, służących zlokalizowaniu źródła. 
Nie powinien być dostosowywany do żadnego konkretnego systemu odwzorowa
nia adresu, natomiast system taki powinien być zdolny do odwzorowania URN 
z dowolnego schematu nazw. Jedna z propozycji IETF w tym zakresie to Naming 
Authority Pointer (NAPTR), opisany w RFC 2915, zawierający zasady mapowania 
części URI do nazw domen. Zakłada użycie istniejącej, globalnej infrastruktury 
DNS. Przeglądarki internetowe muszą mieć możliwość rozpoznania URN z taką 
łatwością, jak robią to obecnie dla pozycji URL. Teraz użycie URN wymaga uza-

komputera, ponieważ nazwy domen są tłumaczone na adresy IP „na bieżąco”. Program określający 
translację adresów z postaci liczbowej do symbolicznej.
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leżnienia od http bezpośrednio lub jako mechanizm proxy19, a ten z kolei potrze
buje w przeglądarkach odpowiednich środków do udostępniania systemów analizy 
i resolwerów.

19 Proxy (ang. proxy server): dodatkowy, specjalny serwer, przez który następuje połączenie po
między serwerem i klientem (np. serwerem WWW i przeglądarką stron internetowych). Serwer proxy 
przechowuje pliki pobierane z właściwego, często odległego, serwera i umożliwia szybszy do nich 
dostęp. W przypadku stron WWW oznacza to, źe gdy korzysta się z serwera proxy znajdującego się 
w Warszawie, aby dostać się na popularne amerykańskie strony WWW, nie trzeba tych stron pobierać 
z USA, tylko z Warszawy. Jeżeli już wcześniej ktoś je pobierał z USA, to są one dostępne 
w zasobach serwera proxy i jeżeli tylko nie zmieniła się zawartość tych stron, pobierane będą właśnie 
z niego. Zastosowanie serwera proxy odciąża ruch w sieci i znacznie przyśpiesza transfer plików. 
W pewnych przypadkach jest to usługa niepożądana, dlatego można ją włączać i wyłączać w zależno
ści od potrzeb.

• Typologia treści. Nawet gdy posiadamy schemat niezmiennego nazywania 
obiektów, powstaje problem obsługi treści: czy różne nazwy powinny być przy
dzielane różnym dokumentom oraz jak zdefiniować co jest „różne”? Wymaga to 
określenia, kiedy i jakim pozycjom można przydzielać niezmienne nazwy oraz po
rozumienia szerokich kręgów społeczności użytkowników dla zapewnienia wy
mienialności danych. Umiejętności niezbędne w zarządzaniu treściami, których 
dotyczą prawa własności intelektualnej (zasadniczo są to umiejętności typowe dla 
tradycyjnej biblioteki i działalności edytorskiej) są inne niż służące projektowaniu 
infrastruktury technicznej, rzadko też dochodzi do ich łączenia. Dopiero od nie
dawna rozpowszechniana jest wiedza pozwalająca na zrozumienie przez autorów 
dokumentów internetowych zasad przydzielania identyfikatorów różnych forma
tów, różnych wersji i różnych kategorii własności intelektualnej.

• Przejścia pojedyncze i wielokrotne. Istnieje kilka sposobów identyfikacji wła
sności intelektualnej za pomocą URN. Wskazane jest, aby w wyniku analizy uzy
skać wiele lub wszystkie z nich. Niestety, obecnie używane systemy odwzorowa
nia adresu zazwyczaj przekazują tylko pojedynczy URL. Ogranicza to elastycz
ność i poziom inteligencji wbudowanej w URN używany w sieci, co zmniejsza je
go atrakcyjność. Bez możliwości wielokrotnego odwzorowania adresu nie jest 
możliwe logicznie stworzenie systemu pozwalającego automatycznie dostarczać 
różnych produktów na żądanie, w zależności od analizy wymogów określonych 
przez użytkownika. System prostych (pojedynczych) odwzorowań adresu może 
tylko dostarczyć z góry określonych produktów, co zasadniczo ogranicza możli
wości i korzyści z tworzenia systemu URN. Przejścia pojedyncze mogą być przy
datne, co wykazały przykłady PURL lub rozszerzenia URN, takie jak obecny DOI. 
Mogą one być używane do przydzielania niezmiennych nazw, nawet gdy zmienia 
się URL (np. treść zmienia właściciela). Jednak dopiero wielokrotne przejścia mo
gą zaoferować pełną automatyzacę takich czynności i otworzyć możliwości no
wych rozwiązań i usług.

Podsumowując, można określić kilka podstawowych zasad, którym powinien od
powiadać URN:
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• Globalny zasięg: identyfikator powinien mieć globalny zasięg, który nie wpływa 
na lokalizację i to samo znaczenie w każdym miejscu.

• Jednoznaczność: ten sam URN nigdy nie jest przydzielany dwóm różnym źró
dłom.

• Niezmienność: dąży się do tego, aby czas życia URN był nieskończony. Oznacza 
to, że URN ma pozostać globalnie jednoznaczny na zawsze i może być używany 
jako odsyłacz do źródła (nawet gdy uległo ono likwidacji) lub po zniknięciu orga
nizacji, która przydziela nazwy.

• Rozwojowość: URN może być przydzielony dowolnemu źródłu, które kiedykol
wiek może być dostępne w sieci.

• Ochrona legalności: schemat musi pozwalać na wspomożenie istniejących syste
mów legalizacji i praw własności.

• Rozszerzalność: każdy schemat URN musi umożliwiać jego rozwój w przyszłości.
• Niezależność: oznacza wyłączną odpowiedzialność instytucji określającej nazwy 

co do określania warunków, pod którymi tworzy ona nazwy.

IETF używa terminu Uniform Resource Identifers (URI) jako nazwy wspólnej za
równo dla URL, jak i dla URN, wraz z, jak dotąd, niezrealizowaną koncepcją Uniform 
Resource Characteristics (URC), która może być rozumiana jako struktura pozwalająca 
powiązać jeden lub kilka URN z zestawami URL i metadanymi opisującymi obiekty 
identyfikowane przez te URN i URL. Opisane one zostały w RFC 2396 - Uniform 
Resource Identifiers (URI): Generic Syntax (sierpień 1998).

3.3. OpenURL

Interesującym połączeniem mechanizmów wykorzystywanych w identyfikatorach 
internetowych i technikach metadanych jest projekt OpenURL (http://www.sfxit. 
com/openurl/). OpenURL zawiera mechanizmy, służące do kodowania cytowania źró
dła informacyjnego, głównie opisu bibliograficznego, jako URL. W efekcie OpenURL 
jest wykonywalnym URL, który przesyła metadane lub adresy umożliwiające do nich 
dostęp dla obiektów, dla których utworzono OpenURL. OpenURL jest w zamierzeniu 
narzędziem służącym odesłaniom (ang. resolver) do źródeł poprzez prowadzenie wy
szukiwania rzeczowego w oparciu o metadane.

Opis bibliograficzny jest udostępniany albo dzięki globalnym identyfikatorom źró
dła, takim jak DOI, albo dzięki pobraniu metadanych o źródle, często też dzięki połą
czeniu obu możliwości. Możliwe jest także kodowanie lokalnego identyfikatora źródła 
w OpenURL. Posiadanie informacji o miejscu utworzenia OpenURL pozwala opro
gramowaniu, które natrafiło na OpenURL, na ściągniecie metadanych o źródle infor
macji.

Open URL składa się z dwóch części, BASEURL i QUERY. BASEURL identyfi
kuje resolver OpenURL, który będzie realizował usługi dotyczące treści dokumentów 
dla Open URL. BASEURL jest określony dla konkretnego użytkownika, który wysyła 
OpenURL - identyfikuje preferowany przez użytkownika resolver OpenURL. W wielu 
przypadkach będzie to resolver oferowany przez instytucję, do której przynależy użyt

http://www.sfxit
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kownik. Usługi realizowane za pomocą OpenURL, dotyczące interfejsów Web, np. 
sposobu wyświetlania wyników wyszukiwania, muszą stworzyć mechanizmy dla po
wiązania BASEURL z każdym użytkownikiem końcowym. Jedną z możliwości osią
gnięcia tego celu jest zapisanie BASEURL w cookie w wyszukiwarce użytkownika, 
innym jest zapisanie BASEURL wraz z innymi preferencjami użytkownika.

Część QUERY może składać się z jednej lub kilku DESCRIPTION. Każdy DE- 
SCRIPTOIN zawiera atrybuty i wartości metadanych, tworzących opis źródła.

Powell przedstawił następujący przykład OpenURL: 

http://resolver.ukoln.ac.uk/openresolver/?sid=ukoln:ariadne&genre=article 
&atitle=Information%20gateways:%20collaboration%20on%20content 
&title=Online%20Information%20Review&issn=1468-4527&volume=24  
&spage=40&epage=45&artnum=l&aulast=Heery&aufirst=Rachel (Powell 2001).

W tym przykładzie częścią BASEURL jest http://resolver.ukoln.ac.uk/openresolver/ 
- to URL wersji demonstracyjnej OpenResolver przygotowanego w UKOLN. Pozo
stała część OpenURL to QUERY, składająca się z jednego DESCRIPTION artykułu 
zatytułowanego „Information gateways: collaboration on content”, autorstwa Rachel 
Heery. Artykuł ten opublikowany został w „Online Information Review”, nr 24.

Zauważmy, że OpenURL jest kodowany w taki sposób, aby znaki specjalne, np. 
spacje przedstawiane były jako znak procentu z dwoma znakami zapisanymi w syste
mie szesnastkowym, podobnie jak typowy URL.

Wybór jakiegoś dokumentu przez użytkownika OpenURL - kliknięciem - oznacza 
żądanie dostarczenia rozszerzonych usług dla tego dokumentu. Jako dane wejściowe 
pobierany jest OpenURL oraz gromadzone są metadane i identyfikatory dla tego do
kumentu. Informacja ta może być bezpośrednio odczytana z OpenURL lub przeniesio
na przy użyciu wskaźnika metadanych użytego w OpenURL. Wskaźnik ten może pro
wadzić do pierwotnego lub jakiegokolwiek innego źródła. Metadane i identyfikatory 
po zgromadzeniu zostaną ocenione. Następnie użytkownikowi zaproponowane zostaną 
rozbudowane odnośniki. Jeżeli usługa jest odpowiednio przystosowana do indywidual
nych potrzeb, odnośniki te będą odpowiadały wymogom użytkownika. Ilość i jakość 
dostępnych metadanych odgrywa zasadniczą rolę w sposobie realizacji i jakości usług 
dostępnych dla danego obiektu.

Powell przedstawił dwie propozycje użycia OpenURL w metadanych Dublin Core. 
Pierwsza z nich przewiduje, że OpenURL może stać się wartością elementu DC Iden
tyfikator, co pozwoli na umieszczenie cytowania źródła opisywanego w rekordzie DC. 
Po drugie, OpenURL może także trafić do elementów Źródło lub Relacja, co pozwala 
na umieszczenie cytowania źródła powiązanego relacją z opisywanym źródłem (Po
well 2001).

Mechanizm używany w obu przypadkach jest ten sam - jako wartość elementu 
umieszczany jest tzw. częściowy OpenURL (OpenURL bez części BASEURL). Jej 
pomijanie spowodowane jest tym, że w czasie gdy OpenURL jest umieszczany jako

20 Cookie: tak nazywa się małą (cookie oznacza ciasteczko) porcję (pakiet) informacji, przesyłaną 
przez serwer do przeglądarki (ogólniej - do klienta) i przechowywaną w pamięci, a także zapisywaną 
na dysku klienta. Przy kolejnym połączeniu z tym samym serwerem może to przyspieszyć obsługę, 
np. dzięki znajomości preferencji klienta.

http://resolver.ukoln.ac.uk/openresolver/?sid=ukoln:ariadne&genre=article
http://resolver.ukoln.ac.uk/openresolver/
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wartość elementu DC, nie wiadomo, który użytkownik końcowy otrzyma ten Open 
URL. Dlatego też nie należy używać części BASEURL jako wartości elementu. 
Umieszczona tam powinna być tylko część DESCRIPTION.

OpenURL począwszy od 2000 roku, implementowany jest w coraz to nowych za
stosowaniach, m. in. przez takich dostawców zasobów informacyjnych, jak ISI, Ebsco, 
Silver Platter, Swets. Liczba jego użytkowników stale rośnie. Jednym z pierwszych 
zintegrowanych systemów bibliotecznych, które w pełni zaimplementowały ten stan
dard, jest Aleph500 firmy Ex Libris, działający również w polskich bibliotekach. Istot
ne znaczenie mają także prace nad połączeniem działań związanych z tworzeniem 
OpenURL oraz DOI. Po zapowiadanym zatwierdzeniu standardu NISO dla OpenURL, 
ilość dalszych implementacji z pewnością wzrośnie.

3.4. Persistent URL (PURL) z OCLC

W odpowiedzi na problem niestałości adresowania za pomocą URL, OCLC przygoto
wało system, nazwany PURL (Persistent URL). Zasadniczo PURL jest to URL wyra
żony w HTTP, gdzie nazwę hosta zastąpiono hostem „PURL.ORG”, a nazwa pliku jest 
identyfikatorem dla „rzeczywistych” treści, do których odsyła identyfikator. Host PU- 
RL.ORG będzie utrzymywany długoterminowo pod tą nazwą; jeżeli ktoś zarejestruje 
obiekt na serwerze PURL, otrzymuje bieżącą nazwę hosta i pliku dla obiektu, a serwer 
PURL tworzy pozycję bazy danych, łączącą nazwy hosta i pliku z identyfikatorem, 
który będzie znajdował się w PURL. Gdy dany PURL jest wywoływany (zostaje uży
ty), następuje połączenie z serwerem PURL, wyszukanie identyfikatora w jego bazie 
danych, sprawdzanie, gdzie poszukiwany obiekt obecnie się znajduje i następnie wyko
rzystuje się możliwości przekierowywania protokołu HTTP, aby połączyć poszukują
cego z hostem, na którym znajduje się obiekt. Administratorzy obiektów sieciowych są 
odpowiedzialni za przesyłanie danych o modyfikacjach lokalizacji do serwera PURL, 
gdzie zmieniane są nazwa pliku i/lub jego lokalizacja.

PURL reprezentuje ideę pośredniego ustalania adresów - wyszukuje identyfikator 
w bazie danych, aby sprawdzić, gdzie obiekt aktualnie się znajduje - wraz z resolwe- 
rami URN, jako środek do osiągnięcia stałości adresowania. Jest to bardzo pomysłowy 
i praktyczny sposób, z tego powodu, że współpracuje się z istniejącą, zainstalowaną 
bazą wyszukiwarek Web. Jednak nie są używane prawdziwe nazwy, gdyż pozwalają na 
dostęp do obiektu poprzez określoną usługę, tzn. HTTP. PURL nie będzie prawdopo
dobnie dalej funkcjonował, gdyż pojawiają się nowe protokoły, zastępujące HTTP, 
dzięki którym obiekty będą udostępniane w sieci.

3.5. Handle System i Digital Object Identifier (DOI)

System Handle® (http://www.handle.net/) jest systemem nazewnictwa ogólnego sto
sowania, który pozwala na podejmowanie bezpiecznych decyzji i administrowanie 
w zakresie nazewnictwa w obrębie ogólnie dostępnego Intemetu (Lannom 1999). Pro

RL.ORG
http://www.handle.net/
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jekt ten udostępnia zestaw protokołów, przestrzeni nazw oraz implementacji tych pro
tokołów. Protokoły umożliwiają odległym systemom komputerowym zachowanie 
nazw źródeł cyfrowych i przekształcenie tych nazw w informację niezbędną dla zloka
lizowania, udostępniania i innego rodzaju korzystania ze źródła. Dane związane są 
zmieniane w taki sposób, aby odzwierciedlały one aktualny stan identyfikowanego 
źródła bez konieczności zmiany nazwy, co pozwala na niezmienność nazwy pozycji 
pomimo zmian lokalizacji i innych informacji o stanie bieżącym. Każda nazwa może 
mieć własnego administratora; administrowane one mogą być też w sposób zdalny 
poprzez sieć. Procedury zabezpieczające pozwalają na użycie systemu w zastoso
waniach, w których dużą rolę odgrywa wiarygodność.

Handle System pierwotnie był wymyślony i rozwinięty w CNRI (Corporation for 
National Research Initiatives, USA) jako część projektu Computer Science Technical 
Reports (CSTR), finansowanego przez DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency). Jednym z ważniejszych osiągnięć tego wczesnego projektu związanego 
z bibliotekami cyfrowymi, który był także głównym czynnikiem wpływającym na 
ewolucję takich prac jak NCSTRL (Networked Computer Science Technical Reference 
Library - http://www.ncstrl.org/), było stworzenie podstaw dla ogólnej struktury bi
bliotek cyfrowych. Pierwsza implementacja zrealizowana w CNRI została udostępnio
na w Internecie w końcu roku 1994. Do pierwszych użytkowników Handle System 
należały Library of Congress i Indemational DOI Foundation. Współpraca z tymi in
stytucjami wpłynęła na dalszy rozwój systemu.

System Handle dostarcza spójnych usług dotyczących nazewnictwa źródeł interne
towych, które umożliwiają dołączanie dowolnej istniejącej przestrzeni nazw do global
nej przestrzeni nazw poprzez uzyskanie unikalnego systemu autoryzacji nazewnictwa. 
Lokalne nazwy i związane z nimi wartości po dołączeniu do Handle pozostają nienaru
szone. Każde zapytanie skierowane do lokalnej przestrzeni nazw może być przetwo
rzone przez interfejs systemu, który informuje protokół systemowy, a ten przetworzy 
zapytanie Handle uzyskując lokalną nazwę. Dzięki stosowaniu autoryzacji unikalnych 
nazw każda nazwa lokalna posiada gwarancję unikalności w zakresie całej globalnej 
przestrzeni nazw.

Handle System umożliwia pominięcie ograniczeń, dotyczących najpowszechniej 
używanych systemów nazewnictwa w Internecie: DNS i URL, a także zwiększa funk
cjonalności nazw. Handle System jest zaprojektowany dla realizacji następujących 
celów:

• Jednoznaczność: Każda nazwa jest unikalna w skali globalnej w obrębie Handle 
System.

• Długotrwałość: Nazwa nie jest pobierana w żaden sposób z pozycji, którą nazy
wa, ale jest przydzielana jej w sposób niezależny. Dzięki temu, że do handle moż
na włączyć istniejącą, a nawet mnemoniczną nazwę, przez Handle System obsłu
giwane jest jedyne działające połączenie pomiędzy nazwą i pozycją, która jest na
zywana. Nie gwarantuje to oczywiście długotrwałości, która jest raczej efektem 
staranności w administrowaniu nazwami, ale pozwala to na wykorzystywanie tej 
samej nazwy pomimo zmian lokalizacji czy innych własności. Np. gdy nazwane 
źródło przenoszone jest z jednej lokalizacji do innej, nazwa może pozostać aktual
na dzięki odzwierciedleniu zmiany lokalizacji w Handle System.

http://www.ncstrl.org/
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• Wiele wystąpień: Pojedyncza nazwa może odnosić się do wielu wystąpień źródła 
w różnych i zmiennych lokalizacjach w sieci. Np. usługi sieciowe mogą określać 
wiele punktów dostępu do tych usług z wykorzystaniem jednej nazwy, w związku 
z czym następuje rozproszenie dostępu i zmniejszenie obciążenia.

• Rozszerzalność przestrzeni nazw: Istniejące lokalne przestrzenie nazw mogą być 
dołączane do przestrzeni nazw Handle w wyniku otrzymania unikalnej nazwy po
przez autoryzację nazw. Pozwala to lokalnej przestrzeni nazw na wejście do zakre
su światowego przy jednoczesnym uniknięciu konfliktu z istniejącymi przestrze
niami nazw. Autoryzacja nazw pozwala także na przekazanie realizacji usług, za
równo decyzyjnych jak administracyjnych do lokalnych usług Handle.

• Zasięg międzynarodowy: Przestrzeń nazw Handle jest oparta na Unicode 2.0, 
który zawiera większość znaków diakrytycznych używanych obecnie w świecie, 
co pozwala na wykorzystanie systemu w każdym kraju. Protokół Handle używa 
UTF-821 dla kodowania nazw.

• Rozproszony model usług: Handle System definiuje hierarchiczny model usług 
w taki sposób, że każda lokalna przestrzeń nazw może być obsługiwana albo przez 
odpowiednie lokalne usługi nazewnictwa lub przez usługi globalne, lub przez obie. 
Usługi globalne, znane pod nazwą Global Handle Registry mogą być wykorzysty
wane do wysyłania każdego zapytania do usług handle do odpowiedniego lokalne
go serwisu Handle. Rozproszony model usług pozwala na powielenie dowolnych 
usług w wielu miejscach.

• Bezpieczne usługi nazewnictwa: Protokół Handle pozwala na autoryzację klien
tów przez serwery i realizację usług integracji danych na życzenie klienta. Możli
we jest użycie kodowanych kluczy dostępu. Ta cecha może być wykorzystywana 
do uniemożliwienia podsłuchiwania i fałszowania przysyłanych zapytań klienta 
lub przechwytywania odpowiedzi serwera.

• Rozproszone usługi administracyjne: Każda nazwa może określać własnego 
administratora lub grupę administrującą. Ta cecha w połączeniu z protokołem au
toryzacji pozwala na bezpieczną obsługę nazw poprzez sieć publiczną przez auto
ryzowanych administratorów w dowolnej lokalizacji w sieci.

21 UTF-8, A Transformation Format for Unicode and ISO 10646. RFC2044, październik 1996, 
http://www. ietf.org/rfc/rfc2044.txt

Każda nazwa składa się z dwóch części: nazwy instytucji autoryzowanej (ta część 
nazwy określana jest mianem prefiksu) oraz unikalnej nazwy lokalnej z zakresu auto
ryzowanego nazewnictwa, zwana sufiksem. Instytucja autoryzowana i nazwa lokalna 
są oddzielone znakiem ASCII Tak więc nazwa może być przedstawiona jako 
schemat:

<Handle>::=<Instytucja autoryzowana>,/’<Nazwa lokalna>

Tak więc np. „10.1045/january99-bearman” jest nazwą dla artykułu opublikowane
go w czasopiśmie D-Lib.Magazine. Czasopismo jest zdefiniowane pod nazwą instytu
cji autoryzowanej „10.1045”, a nazwa lokalna dla artykułu brzmi ,january98- 
-bearman”.
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System Handle wykorzystuje obiekty zwane handles w celu określenia lokalizacji 
i innych informacji o źródle. Składa się on z następujących części:
• Instytucje nadające nazwy. Są to jednostki administracyjne posiadające autoryza

cję do tworzenia i obsługi handles. Nazwa instytucji nadającej nazwy zawiera je
den lub więcej ciągów oddzielonych kropką.

• Serwery Handle. Tu zapisuje się handles i realizuje się usługi ich przenoszenia. 
Przejścia dla handles są realizowane przez serwery handle na żądanie klienta. Ist
nieje jeden Global Handle Server i wiele podległych instytucji nadających nazwy.

• Serwery udostępniające pamięć typu cache22 Są związane z lokalnymi serwerami, 
pozwalają na przenoszenie często udostępnianych handles bez potrzeby pobierania 
adresu z Global Registry.

• Serwery proxy pozwalają użytkownikom Web i innym klientom na przenoszenie 
handles.

22 Nazwa cache oznacza tu miejsce na dysku twardym, w którym przeglądarka internetowa prze
chowuje odwiedzone uprzednio strony (lub części stron) WWW. Ma to na celu przyspieszenie prze
glądania stron internetowych, gdyż nie ma potrzeby ściągania odwiedzonych już stron z Intemetu.

Przestrzeń nazw handle może być uważana za zestaw wielu lokalnych przestrzeni 
nazw, w której każda lokalna przestrzeń nazw posiada własną, unikalną instytucję 
przydzielającą nazwy. Instytucja nadająca nazwy identyfikuje jednostkę administrującą 
tworzeniem nazw powiązanych. Każda instytucja nazywająca jest unikalna w skali 
globalnej, w obrębie Handle System.

Instytucje nadające nazwy „handle” są zorganizowane hierarchicznie. Każdy węzeł 
i gałąź tej struktury posiada przydzieloną etykietę, która odpowiada segmentowi in
stytucji nazywającej. Węzeł nadrzędny oznacza nadrzędną instytucję nadającą nazwy 
dla jej podrzędnych węzłów. Inaczej niż DNS, instytucje nadające „handle” są zorgani
zowane od lewej do prawej, co pozwala na konkatenację etykiet od „korzenia” drzewa 
hierarchii do węzła reprezentującego instytucję nazywającą. Każda etykieta jest od
dzielona znakiem „.” w postaci kodu ASCII (0x2E). Np. instytucja nazywająca dla 
National Digital Library Program („ndlp”) w Library of Congress („loc”), określana 
jest jako „loc.ndlp”

Każda instytucja nazywająca może posiadać wiele zarejestrowanych dla niej pod
rzędnych instytucji nazywających. Każda instytucja podrzędna może być zarejestrowa
na wyłącznie pod warunkiem wcześniejszej rejestracji instytucji nadrzędnej. Jednak nie 
ma ścisłej relacji administracyjnej pomiędzy przestrzeniami nazw reprezentowanymi 
przez instytucje podrzędne i nadrzędne. Nadrzędna przestrzeń nazw i jej podrzędne 
przestrzenie nazw mogą być obsługiwane przez różne serwisy nazw, co daje możli
wość podziału pomiędzy te przestrzenie nazw dowolnych czynności administracyj
nych.

W 1997 r. Association of American Publishers (AAP) oraz współpracująca z nim 
w zakresie problemów technicznych Corporation for National Research Initiatives 
(CNRI) ogłosili powstanie nowego identyfikatora, nazwanego Digital Object Identifier 
(DOI). DOI oparty jest na The Handle System, utworzonym przez CNRI. To bardzo 
ogólny system identyfikacji, zawierający się z grubsza w ramach URN i dostarczający 
mechanizmów dla implementacji systemu nazw dla obiektów cyfrowych. Obecnie 
sprawami DOI zarządza International DOI Foundation - IDF (http://www.doi.org/). 

http://www.doi.org/
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DOI został utworzony dla umożliwienia zarządzania prawami własności (copyright) 
w środowisku elektronicznym. Jego autorzy wyszli z założenia, że aby coś chronić, 
należy najpierw, w sposób niepowtarzalny i jednoznaczny, określić, czym jest chronio
na jednostka. Dlatego też prace nad DOI rozpoczęto jako inicjatywę, mającą praktycz
ne cele, mianowicie przygotowanie zasad jednoznacznego, niezmiennego nazewnic
twa. Jest to pierwsza część większej implementacji, zawierającej narzędzia pozwalają
ce na zarządzanie jednoznacznie nazwanymi jednostkami.

Ujmując rzecz najprościej, system DOI oferuje:

• niezmienny identyfikator własności intelektualnej
• oraz mechanizm dla przetworzenia tego identyfikatora na pewne przydatne infor

macje lub usługi.

Drugi z tych dwóch punktów wiąże identyfikator z pewną określoną informacją; 
w najprostszy sposób powiązanie to jest realizowane przez odesłanie do strony Web 
wydawcy. Wówczas DOI staje się wskaźnikiem przejścia do wystąpienia materiału na 
stronie Web wydawcy. Wiele prototypowych zastosowań DOI realizuje tę funkcję. 
Jednak nie zamierza się na tym poprzestać, gdyż ograniczenie użytkowania identyfi
katora tylko do łączenia się ze stronami wydawców nie jest ani właściwe, ani prak
tyczne. Intencją twórców DOI jest, aby był on publicznym identyfikatorem używanym 
w wielu zastosowaniach, także do użytku lokalnego, oraz, jak inne identyfikatory in
formacji, DOI powinien być niezależny od konkretnych zastosowań - powinien to być 
identyfikator, którego wielu użytkowników może swobodnie używać w wielu aplika
cjach53

23 Np. The Copyright Clearance Center (CCC) w USA przydzieliły DOI dla cyfrowych obrazów
fotografii ze swoich zbiorów liczących 50.000 egz. Klikniecie na DOI spowoduje przesłanie zapyta
nia do CCC, który reprezentuje fotografików będących właścicielami praw autorskich tych cyfrowych
dokumentów.

DOI dostarcza niezmiennych identyfikatorów („nazw”) dla źródła lub pozycji. Po
zwala to na bezpośredni dostęp do pozycji, w odróżnieniu od URL, określającego lo
kalizację, w której znajduje się kopia pozycji. Stąd DOI pozwala na stworzenie infra
struktury umożliwiającej zarządzanie obiektami cyfrowymi niezależnie od ich lokali
zacji.

Ogólną formą URN jest urn:nid:nss, gdzie nid oznacza zdefiniowany identyfikator 
(np. doi), a nss jest ciągiem określającym nazwę w obrębie tego nid. Koncepcja URN 
pozwala na opcjonalne włączenie identyfikatora schematu nazwy (si), jako 
urn:si:nid:nss. W tym przypadku, czytanie nazwy od lewej do prawej strony jest rów
noznaczne z przechodzeniem w dół w hierarchicznej strukturze nazwy. Np. możemy 
przedstawić typowy DOI:

um:doi: 10.1000/123456789

W tym przykładzie „doi” jest identyfikatorem typu nazwy (nid), a 10.1000/ 
123456789 - ciągiem określającym nazwę (nss). Jeżeli dane o typie identyfikatora 
wynikają z kontekstu, łatwiej zapisywać tylko ciąg określający nazwę i odnosić się do 
niego jako DOI. W powyższym przykładzie DOI jest dzielony na dwie części przez 23 * * *
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Część przed (10.1000) nazywana prefiksem jest administrowana przez organi
zację tworzącą i zarządzającą DOI; tę organizację z kolei tworzy się przez agencję 
posiadającą uprawnienia do DOI (obecnie Intemational DOI Foundation).

Syntaktyka DOI jest syntaktyką Handle. DOI to zatem ciąg znaków alfanumerycz
nych, wśród których wyróżnia się prefiks i sufiks. Prefiks identyfikuje pierwotną agen
cję rejestrującą i rejestratora, natomiast sufiks zawiera indywidualny identyfikator 
produktu, poprzedzony kodem oznaczającym rodzaj użytego identyfikatora. Kod ka
talogu dotychczas zawsze dla DOI przyjmuje wartość „10”. Kod rejestru przydzielany 
jest przez 1DF określonym wydawcom, właścicielom praw autorskich i instytucjom 
rejestrującym. Sufiks DOI może być dowolnym ciągiem odpowiadającym wymaga
niom instytucji rejestrującej.
Innym przykładem DOI może więc być:

10.1234/[ISBN] 83 87629 84 7.

Jak więc widać, szczegółowy sposób użycia DOI zależny jest od typu dokumentu, 
dla jakiego identyfikator został wykorzystany.

Należy podkreślić, że część symbolu przed kreską ukośną oznacza pierwotną agen
cję i pierwotnego rejestratora. Jeżeli rejestrujący sprzeda rejestrowany produkt, DOI 
produktu nie ulegnie zmianie, nawet jeżeli nowy rejestrujący jest znany. Dlatego też 
pierwotne znaczenie symbolu DOI jest tracone po zmianie właściciela. Jednak z tech
nicznego punktu widzenia katalog, w którym DOI jest rejestrowany, będzie automa
tycznie poprawnie przekierowywać zapytania do nowego właściciela.

Można stwierdzić, że DOI w pełni spełnia wymagania stawiane URN. Nie tylko 
umożliwia tworzenie niezmiennych nazw (identyfikatorów), ale także wykorzystuje 
system odwzorowania adresów, używając technologii wspomnianego Handle System.

Rekord DOI, wraz z bieżącą lokalizacją obiektu identyfikowanego, jest rejestrowa
ny na serwerze systemu DOI. Serwer ten funkcjonuje jako resolwer do obiektów, które 
znajdują się na stronach wydawców lub stronach przez nich licencjonowanych. Jak już 
stwierdziliśmy - obecnie - dla pierwszych implementacji, większość DOI odsyła do 
strony wydawcy, jednak pełna realizacja systemu DOI, przez utworzenie możliwości 
wielokrotnego przejścia i zastosowanie metadanych, zmieni tę sytuację. Zmiany lokali
zacji są rejestrowane na centralnym serwerze.

Handle stwarza możliwości wielokrotnego przejścia (ang. multiple-resolution), ale 
gdy tworzona była koncepcja DOI uznano za wskazane ograniczyć je przez uproszcze
nie implementacji DOI, Handle do jednopunktowego przejścia: dokładnie jedno DOI 
przenoszone do jednego URL. Przyczyną przyjęcia takiego rozwiązania było to, że 
potencjalni użytkownicy nie byli przygotowani do korzystania z bardziej rozbudowa
nych możliwości. Aby szybko rozpocząć przydzielanie i rozmieszczanie DOI, jako 
rozwiązanie początkowe wykorzystano prosty system odesłań (DOI do strony Web 
wydawcy). Uznano jednak potrzebę dalszego rozwoju w kierunku wykorzystania 
wszystkich możliwości Handle i uczyniono to celem na przyszłość.

Istotne jest rozróżnienie między tym, co DOI identyfikuje i tym, do czego powo
duje przejście. W systemie jednopunktowego przejścia, identyfikacja i przejście wy
daje się tym samym: jeżeli wybierzemy DOI przez kliknięcie i otrzymamy identyfiko
waną pozycję, to czy jest to ta pozycja, którą identyfikuje DOI? Tak nie jest: najłatwiej 
to stwierdzić na podstawie modelu wielokrotnego przejścia, gdzie różnice są oczywi
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ste: DOI identyfikuje wejście dla resolwera, a resolwer posiada wiele różnych możli
wych wyjść lub kierunków przejścia. To, co DOI identyfikuje, pozostaje niezmienione 
(dzięki czemu jest niezmiennie identyfikowane), podczas gdy to, do czego się przecho
dzi, może być zmieniane. DOI identyfikuje źródło lub nazwaną pozycję i używa je jako 
dane wejściowe do resolwera, nie identyfikując danych wyjściowych.

Immanentną częścią DOI są metadane. Jeżeli DOI jest postrzegany tylko jako 
przejście pojedyncze (z wystąpienia DOI do pojedynczego URL na stronie Web wy
dawcy, która jest jedynym źródłem pozycji), to nie ma potrzeby wymiany metadanych, 
gdyż żadna informacja dotycząca obiektu w ten sposób identyfikowanego nie może 
być utrzymywana na tej „właściwej” stronie Web. Potrzeba wymiany danych jest istot
na w szerszej wersji identyfikatorów DOI dla jednostek treści, które mogą być używa
ne niezależnie od źródła tych treści. Metadane mają podstawowe znaczenie dla zasto
sowań komercyjnych, gdyż umożliwiają przetwarzanie transakcji przy użyciu unikal
nych identyfikatorów, bez uciekania się do fizycznego dostępu do sprzedawanych po
zycji. Schematy wielokrotnego przejścia dla URN wymuszają istnienie pewnych pod
stawowych metadanych związanych z procesem przejścia, dostarczających parametrów 
dla inteligentnego procesu selekcji. Dla DOI, postrzeganego jako potencjalny unifiku
jący identyfikator używany do udostępnienia różnych pozycji z niezwiązanych ze sobą 
źródeł oraz do udostępniania różnych kopii (ang. instances) tego samego dzieła w róż
nych zasobach (używając wielokrotnego przejścia, pojedynczego przejścia oraz two
rząc usługi zależne od niezmiennych identyfikatorów), istnieje jasna potrzeba stworze
nia wspólnego słownika i modelu danych dla metadanych DOI.

Ostatnie wysiłki twórców DOI skupiają się na określeniu minimalnego zestawu 
metadanych, łączonych z każdym DOI, co jest stałą praktyką twórców innych, z powo
dzeniem używanych identyfikatorów, takich jak ISSN. Obecnie DOI jest rejestrowany 
jedynie wraz z kilkoma elementami danych administracyjnych. Taki minimalny zestaw 
metadanych zazwyczaj wystarcza do prostej identyfikacji informującej o tym, czym 
jest identyfikowana jednostka. Nie wystarczy jednak dla prowadzenia bardziej skom
plikowanego wyszukiwania, realizowanego w rozbudowanych systemach.

W pracach nad zestawem metadanych wykorzystane zostały wyniki prac prowa
dzonych przez twórców systemu 1NDECS (Interoperability of Data in E-Commerce 
Systems - http://www.indecs.org/). Analiza metadanych wykonana przez INDECS 
stanowi rozwiązanie problemów związanych z wyborem elementów metadanych dla 
DOI. DOI mogą być wykorzystywane dla dowolnego typu twórczości, w tym dla róż
nego rodzaju dokumentów i treści, stąd musi istnieć możliwość ich wymiany 
i rozbudowy.

Realizację tego celu rozpoczęto od rozpoznania potencjalnych ogólnych zastoso
wań, a następnie zdefiniowano ich wspólne cechy (minimalne wspólne wymagania dla 
metadanych). Wspólny zestaw metadanych jest definiowany jako minimalne, niezbęd
ne .jądro” elementów metadanych, które stosują się do każdego DOI. Mogą istnieć 
pewne „rozszerzenia” tego jądra do określonych, ale nie wszystkich DOI, o których da 
się powiedzieć, że posiadają cechy wspólne (kategoria DOI). Kategoria jest to zestaw 
dokumentów, dla których obowiązkowe są pewne określone dodatkowe elementy lub 
kwalifikatory dodane do jądra DOI, zarówno dla celów ogólnych, jak i ograniczonych 
do konkretnych wymogów funkcjonalnych, które określono dla tej kategorii.

http://www.indecs.org/
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Tab. 2. Minimalny zestaw (jądro) elementów metadanych DOI24

Element Definicja Status Liczba Dozwolone 
wartości

Dozwolone kwa
lifikatory AP

DOI DOI Obowiązkowy tylko 1 DOI

DOI-AP

Klasa jedno
stek 

ze wspólnymi 
atrybutami

Obowiązkowy minimum 1 Z tablic DOI-AP

Identyfikator

Unikalny 
identyfikator 

(np. 
z dozwolonego 

schematu) 
odpowiedni 
dla jednostki

Kwalifikowany 
przez AP minimum 1

Dowolny ciąg 
znaków alfanume
rycznych, ale gdy 

wystąpi, musi 
zawierać typ 

identyfikatora, np. 
ISBN

Zdefiniowany 
w aplikacji: 

zazwyczaj podaję 
się identyfikator 

wg schematu, 
jeśli istnieje

Tytuł
Nazwa pod 

którąjednostka 
jest znana

Obowiązkowy minimum 1
Dowolny ciąg 

znaków alfanume
rycznych

Zdefiniowany 
w aplikacji; 

dozwolona może 
być wartość „bez 

tytułu” 
(„untitled”)

Typ
Główny typ 
strukturalny 
jednostki

Obowiązkowy tylko 1

Pobierany z elementów: 
Abstraction 

Tangible Manifestation 
Intangible Manifestation 

Performance

Forma

Główna forma 
wg której 

jednostka jest 
postrzegana

Obowiązkowy minimum 1

Pobierany z: 
Visual 
Audio 

Audio+Visual 
Abstract

Definiowane 
w aplikacji; 

dozwolona może 
być wartość 
„nieznany”

Główny agent

Nazwa lub 
identyfikator 

głównego 
agenta (za

zwyczaj ale nie 
koniecznie 

twórcy)

Obowiązkowy

Wszyscy 
główni agenci 
(minimum 1, 

ale wpisać 
należy wszyst
kie jednostki 
spełniające tę 

samą rolę 
agenta)

Identyfikator lub 
nazwa z uzgod

nionej przestrzeni 
nazw

Wyszczególnie
nie Głównego 

agenta dla danego 
AP jest określone 

przez zasady 
DOI-AP

Rola agenta
Rola jaką 
odgrywa 

główny agent
Obowiązkowy minimum 1 Kod roli z uzgodnionej przestrzeni 

nazw

24 Poza minimalnym zestawem (jądrem) elementów metadanych, obowiązkowe są także dane 
administracyjne, takie jak organizacja rejestrująca, data rejestracji, numer wersji zapisu itp.
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Tabela 2 zawiera proponowany minimalny zestaw elementów metadanych. Tych 
osiem elementów można rozbudować przez ich kwalifikowanie lub dodawanie na do
wolnym poziomie. Rozszerzenia kategorii DOI mogą polegać na dodawaniu elemen
tów (np. do określonej kategorii może być dodany dziewiąty element, taki jak „odbior
cy”) lub ich kwalifikowaniu (np. w możliwej kategorii dla odnośników pomiędzy pra
cami, najwyższy poziom minimalnego zestawu elementów identyfikatora jest „kwalifi
kowany” poprzez wiele bardziej szczegółowych elementów: identyfikator utworu, 
związana materializacja, identyfikator artykułu, identyfikator czasopisma, data wyda
nia, ilość stron itd.). Tak więc kategoria DOI może być definiowana ogólnie (np. dla 
artykułów z czasopism) lub w sposób ograniczony do celów połączeń artykułów za
wierających odsyłacze do innego artykułu.

Głównym zadaniem DOI oraz metadanych z nim związanych jest opis identyfiko
wanej jednostki. Metadane sprowadzone zostały tu do minimum, chociaż mogą być 
rozszerzane. Wyszukiwanie jednostek za pomocą dołączonych metadanych nie jest 
jednak funkcją, do realizacji której DOI został stworzony; zadanie to ma być realizo
wane przez inne projekty. Inaczej niż w Dublin Core, wprowadzanie danych jest za
rządzane przez ścisłe zasady określone w DOI Application Profile (DOI-AP).

W efekcie zadania, wyszukiwanie informacji realizowane jest tylko częściowo. 
W tym celu mogą być wykorzystane elementy Numer DOI, Identyfikator, Tytuł oraz 
Główny agent, jednak jądro metadanych DOI nie zawiera elementów umożliwiających 
wyszukiwanie np. wg elementów opisu rzeczowego lub nazwy serii. Podstawowym 
celem DOI jest identyfikacja jednostek. Główny nacisk położony jest na numer DOI, 
który w sposób unikalny identyfikuje każdą jednostkę, a elementy Tytuł, Identyfikator 
czy Główny agent służyć mają temu celowi. Brak jest także możliwości wyrażania 
relacji z innymi jednostkami lub opisywania charakterystyk nośnika jednostki. W efek
cie można stwierdzić, że DOI nie jest stworzony dla celów wyszukiwania informacji, 
ale raczej do identyfikowania jednostek.

DOI jest coraz szerzej wykorzystywany w środowisku informacji elektronicznej, 
głównie przez wydawców dokumentów elektronicznych. Przykładem może być ini
cjatywa o nazwie CrossRef (http://www.crossref.org/), w ramach której współpracuje 
większość wydawców publikacji naukowych. CrossRef działa jak rodzaj przełącznika 
cyfrowego. Zgromadzone są w nim opisy dokumentów, pozwalające wydawcom 
i innym współpracującym organizacjom na tworzenie odnośników do pełnych tekstów 
tych dokumentów przy użyciu DOI, który działa jak etykieta artykułu w metadanych, 
dostarczanych przez wydawcę. Wybór odnośnika poprzez kliknięcie spowoduje połą
czenie ze stroną Web wydawcy, na której znajduje się pełny opis bibliograficzny po
szukiwanego artykułu oraz, w większości przypadków, jego abstrakt. Następnie, czy
telnik może uzyskać dostęp do pełnego tekstu artykułu poprzez specjalny mechanizm, 
selekcjonujący użytkowników na tych, którzy prenumerują czasopismo (pełny, bez
płatny dostęp) i innych, którzy mogą uzyskać dostęp płatny.

CrossRef działa jako pośrednik, który gromadzi jedynie minimalną ilość metada
nych bibliograficznych. Pełne teksty artykułów lub ich abstrakty są udostępniane na 
stronach wydawców, a dostęp do tych dokumentów jest kontrolowany przez lokalne 
systemy wydawców. Taki sposób pracy nazywany jest „rozproszoną agregacją” Cros
sRef nie jest systemem wyszukiwawczym; użytkownicy nie mają do niego bezpośred
niego dostępu. Organizacje łączą się z CrossRef, aby odnaleźć DOI, służący do two
rzenia odnośników do pełnych tekstów artykułów z czasopism naukowych.

http://www.crossref.org/
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Dla współpracujących wydawców CrossRef oferuje trzy podstawowe usługi: prze
chowywanie metadanych artykułów w bazie danych CrossRef, przydzielanie DOI dla 
tych artykułów oraz tworzenie odnośników przy użyciu uzyskanych DOI.

Pomimo że DOI wciąż nie jest głównym identyfikatorem dla zasobów Web, jego 
syntaktyka została zaaprobowana przez amerykańską agencję NISO w maju 2000 r. 
i opublikowana jako oficjalny standard - Z39.840-2000.

3.6. Global Information Locator Service (GILS)

Wg twórców GILS (http://www.g7.fed.us/gils/), informacja przekazywana jest 
w paczkach, oznaczanych etykietami ułatwiającymi ich zlokalizowanie. Biblioteki 
„etykietują” książki, tworząc swoje katalogi. Inni używają metadanych w celu opisania 
paczek danych cyfrowych. Etykiety takie są pomocne dla wyszukiwania informacji, 
ich użyteczność ogranicza jednak fakt, że istnieją one tylko dla części zasobów infor
macji światowej.

Global Information Locator Service przejął zaawansowany standard służący wy
szukiwaniu etykietowanej informacji. Standard ten został utworzony przez biblioteka
rzy i pracowników informacji. Obecnie jest on powszechnie używany w Internecie 
i innych sieciach. Definiuje on sposób realizacji wyszukiwania i wyświetlania wyni
ków, bez względu na język. Nie określa jednak sposobu pracy serwerów sieciowych 
zawierających rekordy ani użytkowania rekordów przez klienta. Międzynarodowym 
standardem dla wyszukiwania informacji jest ISO 10163, który znany jest lepiej pod 
symbolem ANSI Z39.50. Standard ten dotyczy wyszukiwania pełnotekstowego oraz 
obsługi wielkich, złożonych zbiorów informacji. Zbiory te znajdują się w bibliotekach, 
muzeach i archiwach na całym świecie - oblicza się je na 35 milionów etykietowanych 
rekordów. Dzięki przejęciu tego standardu GILS obejmuje wielką liczbę najwarto
ściowszych zasobów informacji. Może on też korzystać z dużej ilości istniejącego 
oprogramowania dla serwerów i klientów. Podjęto więc wysiłki dla uzgodnienia sche
matów metadanych GILS i Z39.50 przez utworzenie zbioru wspólnych elementów 
podstawowych.

GILS pozwala na identyfikację materiałów bez potrzeby organizowania centralnej 
instytucji rejestrującej. Na całym świecie wszystkie organizacje i nawet pojedyncze 
osoby mogą niezależnie oferować wszelkiego rodzaju lokalizatory. Te z nich, które są 
kompatybilne z GILS, można wyszukiwać bezpośrednio.

Twórcy GILS przestrzegają kilku podstawowych zasad: przejmowane są otwarte 
standardy międzynarodowe, projekt musi obsługiwać różne rodzaje zbiorów 
i uwzględniać punkty widzenia, funkcjonujące w społeczności informacyjnej.

GILS jest zaprojektowany dla wykorzystania w skali międzynarodowej. Musi on 
być otwarty na wiele różnych języków i standardów technicznych oraz brać pod uwagę 
problemy polityczne, prawne i finansowe. Dotyczą one spraw copyright, bezpieczeń
stwa, poufności i koordynacji płatności.

GILS musi określać znaczenie informacji w różnych kontekstach. Ma być odpo
wiedni dla różnych zastosowań informacji i potrzeb informacyjnych. Planuje się sto
sowanie GILS dla tekstów, dokumentów graficznych (np. fotografii), taśm wideo 

http://www.g7.fed.us/gils/
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i nagrań audio. Znajduje on także zastosowanie dla charakteryzacji odcisków palców 
i sekwencji genów.

GILS opiera się na kilku podstawowych założeniach:

• GILS musi uczestniczyć w procesach dobrowolnego tworzenia otwartych standar
dów.

• Lokal izator ten powinien być wykorzystywany dla zasobów sieciowych, ale ma 
być użyteczny dla lokalizowania informacji niezależnie od jej formy.

• Należy jasno określić rolę pośredników, takich jak wydawcy czy biblioteki. Jest 
nią stworzenie głównych repozytoriów dla zaspokojenia wszystkich światowych 
potrzeb informacyjnych.

• Lokalizator informacji powinien zapewniać właścicielom treści i pośrednikom 
korzystanie z innych lokalizatorów oraz ułatwić rozpowszechnienie informacji 
o ich produktach.

• Lokalizator nie powinien określać żadnych preferencji dotyczących sposobu orga
nizacji informacji, a raczej umożliwiać współistnienie w tym zakresie wielu róż
nych struktur.

• Przyjęte standardy muszą być rozwojowe.

Elementy metadanych GILS oraz ich związki z innymi standardami, takimi jak 
MARC, opisane sąm.in. w pracy (Ambur 1996).





ROZDZIAŁ IV

MODELE DANYCH DLA METADANYCH

Modele opisujące struktury metadanych oraz określające ich wymogi funkcjonalne 
mają duże znaczenie praktyczne. Obecny stan prac nad metadanymi zmusza do prowa
dzenia działań, mających na celu integrację i umożliwienie scalania danych przygoto
wanych w różnych schematach i zapewnienie współdziałania pomiędzy istniejącymi 
standardami. W tym zakresie przedmiotem badań są:

• modele metadanych pozwalające na wykorzystanie rozwiązań na poziomie ogól
nym do zastosowań szczegółowych,

• narzędzia umożliwiające integrację i współdziałanie zestawów metadanych pocho
dzących z różnych źródeł i reprezentowanych za pomocą różnych standardów,

• narzędzia zarządzające metadanymi, oferujące podstawowe usługi realizujące takie 
funkcje, jak: dostęp, transfer, wyszukiwanie lub analiza, a które służą rozwojowi 
określonych aplikacji.

Tematy te wymagają prowadzenia prac dotyczących modelowania metadanych, 
a właściwie poziomów modelowania i odpowiadających im metamodeli. Proponowane 
modele metadanych powinny opisywać treść i semantykę danych w konkretnej aplika
cji. W obrębie różnych schematów metadanych używanych w różnych zastosowaniach, 
takich jak np. systemy informacji geograficznej lub biblioteki cyfrowe, możliwe jest 
określenie wspólnego podzbioru metadanych przydatnych we wszystkich zastosowa
niach. Opisanie takiego wspólnego podzbioru jest więc sposobem na zdefiniowanie 
podstawowego zestawu metadanych. Określenie zestawu podstawowego metadanych 
nie jest jednak wystarczające. Jeżeli chcemy zapewnić możliwości rozwoju podstawo
wego modelu metadanych, zmuszeni jesteśmy do stworzenia modelu wyższego pozio
mu: ponieważ zawiera on pojęcia służące definiowaniu modelu metadanych, jest to 
metamodel dla metadanych. Stworzenie możliwości rozbudowy schematu metadanych 
i współdziałania systemów w zakresie wymiany danych, wymaga zdefiniowania 
i wykorzystania różnych poziomów modelowania.

Metadane są szeroko wykorzystywane w systemach i aplikacjach w celu zwiększe
nia efektywności dostępu, transferu lub przetwarzania wielkich zasobów danych. Zde
finiowanie odpowiedniego zestawu metadanych (schematu) to pierwszy krok w kie
runku implementacji efektywnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Przez 
kilka ostatnich lat powstało wiele takich zestawów. W odpowiedzi na potrzeby zwią
zane z modelowaniem schematów, należy wykonać badania w zakresie:
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1. modelowania danych,
2. implementacji systemu,
3. tworzenia narzędzi.

Po utworzeniu standardów dla określonych grup użytkowników i zastosowań, ko
lejnym krokiem wymuszonym przez otwarte środowisko charakterystyczne dla Inter
netu i potrzebę wymiany informacji jest współdziałanie pomiędzy modelami danych, 
systemami oraz narzędziami. Wyzwaniem jest znalezienie takiego podejścia do zarzą
dzania metadanymi, które pozwala zarówno na integrację, jak i rozwój istniejących 
rozwiązań. Jednym z możliwych sposobów postępowania jest adaptacja strategii od
dolnej, oferującej narzędzia służące integracji, scalaniu i współdziałaniu zestawów 
metadanych i odpowiadających im procedur. Takie prace zostały już częściowo wyko
nane. Ich efektem jest np. powstanie Dublin Core, który jest propozycją uniwersalnego 
zestawu metadanych w zakresie bibliotek cyfrowych. Jednakże tego typu zestawy me
tadanych są bardzo ogólne (niski poziom szczegółowości opisu). Alternatywnym roz
wiązaniem jest podejście odgórne, polegające na utworzeniu ogólnego zestawu meta
danych, a następnie wprowadzeniu narzędzi służących przystosowaniu ich do lokal
nych potrzeb systemów lub zastosowań. Oba te podejścia zestawione są na rys. 5.

Rys. 5. Możliwości integracji i współdziałania zestawów metadanych
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Drugie podejście wydaje się ciekawsze z kilku powodów. Po pierwsze, należy zde
finiować podstawowy zestaw metadanych, funkcjonujący jako wspólny mianownik 
pomiędzy aplikacjami i systemami. Po drugie, możliwa jest adaptacja podstawowych 
funkcji i narzędzi tradycyjnie stosowanych dla zarządzania metadanymi. Po trzecie, 
powstawanie nowych aplikacji w obrębie globalnej infrastruktury informacyjnej będzie 
prowadziło do powstawania nowych propozycji schematów metadanych. Propozycje te 
powinny być szybko integrowane z istniejącymi strukturami. Można stwierdzić, że 
podejście odgórne przedstawione z prawej strony rys. 7 jest niezbędne dla integracji 
aplikacji z różnych dziedzin. Podejście to musi być realizowane poprzez jednoznaczną 
identyfikację i klasyfikację elementów metadanych w celu stworzenia podstawowego 
modelu metadanych.

Kolejnym elementem modelu metadanych powinno być zdefiniowanie zestawu 
podstawowych operacji oraz odpowiadających im narzędzi (schematów metadanych), 
pozwalających na rozszerzenie i przystosowanie tego modelu do lokalnych potrzeb. 
W związku z tym, że model podstawowych metadanych oraz odpowiadające im ope
ratory mogą być zdefiniowane jako rejestr metadanych, prace służące rozszerzeniu 
i adaptacji schematu metadanych pozwalają na stworzenie narzędzi zarządzających 
metadanymi. Te z kolei mogą być zdefiniowane jako złożone systemy, pozwalające na 
opis i wspomaganie takich funkcji, jak zapewnienie dostępu, przesyłanie, wyszukiwa
nie i analiza metadanych. Służą one tworzeniu określonych aplikacji. Realizacja tych 
funkcji oparta jest na szerokim wykorzystaniu metadanych. Możemy prześledzić to na 
przykładzie tworzenia systemu informacyjno-wyszukiwawczego nt. elektronicznych 
dokumentów graficznych, umożliwiającego zadawanie pytań dotyczących treści tych 
dokumentów. Taki system jest oparty na metadanych automatycznie lub manualnie 
pobieranych z dokumentów graficznych. Pewne metadane, takie jak format obrazu czy 
kolor są dobrze zdefiniowane - stanowią część modelu podstawowego metadanych - 
podczas gdy inne zależą od technologii oraz algorytmów użytych do pobierania infor
macji z obrazów. W przypadku tych drugich, model podstawowych metadanych powi
nien zostać rozszerzony o te nowe elementy. Mówimy tu o problemie rozszerzalności, 
która oznacza możliwość dodawania nowych elementów do istniejącego modelu, ich 
integrację z podstawowymi funkcjami i współdziałanie z innymi elementami.

Projektowanie rozszerzalnych narzędzi zarządzania metadanymi wymaga rozstrzy
gania problemów związanych z modelowaniem i meta-modelowaniem, służącymi 
zapewnieniu współdziałania pomiędzy istniejącymi zestawami metadanych. Dobra 
znajomość zagadnień dotyczących zarządzania metadanymi w istniejących systemach 
(schematach) zezwala na zaproponowanie modelu pozwalającego na współdziałanie 
systemów w zakresie wymiany danych i rozszerzalność tych systemów.

W wielu przypadkach sposób zarządzania metadanymi zależy od lokalnych potrzeb, 
a lokalne rozwiązania nie są ogólnie znane, brak więc spójnej i pełnej wiedzy 
o elementach metadanych. W celu zmiany tej sytuacji, niezbędne jest określenie kilku 
wymogów dotyczących zagadnień modelowania rozszerzalnych narzędzi zarządzania 
metadanymi. Narzędzia te powinny udostępniać:

• kilka poziomów modelowania,
• jednolity sposób manipulowania tymi poziomami,
• rozszerzalność odpowiednich modeli i metamodeli.
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Do realizacji systemów zarządzania danymi wykorzystywane są różne rodzaje me
tadanych. Są one tworzone na różnych poziomach modelowania, np. w systemach 
relacyjnych baz danych metadane istnieją na trzech różnych poziomach modelowania: 
poziomie danych, poziomie bazy danych i poziomie metabazy danych (zob. tab. 3). Na 
ogół możliwe jest wyraźne odróżnienie poziomu danych od poziomu modelu. Poziom 
modelu wykorzystywany jest podczas pracy ze strukturami danych z niższego pozio
mu. Informacja traktowana jako dane na jednym poziomie może być uznana za meta
dane na wyższym poziomie. Np. model aplikacji opisany w schemacie bazy danych 
z jednej strony może być uważany za metadane służące do efektywnego zarządzania 
i udostępniania aplikacji, a z drugiej, zostanie uznany za dane służące jako narzędzie 
zapewnienia integracji i współdziałania systemów w zakresie wymiany danych. Stąd 
bardzo istotne jest wprowadzenie kilku poziomów modelowania w zarządzaniu meta- 
danymi i wyraźna identyfikacja poziomów, na których pracują narzędzia 
i wykonywane są operacje.

Tab. 3. Poziomy modelu relacyjnej bazy danych

Poziom meta bazy danych Relacje 
Atrybuty 

Słowa kluczowe

Model relacyjny

Poziom bazy danych Osoby 
Samochody

Model aplikacji

Poziom danych Robert 
Opel Astra

Dane

Inne poziomy modelowania wymagają określenia operacji, służących tworzeniu, 
udostępnianiu lub zarządzaniu metadanymi. Zgodnie z przykładem w tab. 3, 
w relacyjnej bazie danych metadane - pochodzące z poziomu bazy danych - tworzone 
są za pomocą języka definiowania danych i stanowią opis struktury bazy danych.

Wiele prac związanych z zarządzaniem metadanymi prowadzonych jest w zakresie 
tworzenia standardów i ich stosowania. Niezbędna jest integracja nowych standardów 
z istniejącymi rozwiązaniami oraz obszarami zastosowań. Także środowisko Intemetu 
wymaga współdziałania pomiędzy standardami i istniejącymi zastosowaniami. Reali
zacja tych potrzeb prowadzi do rozwoju i przejmowania modeli i metamodeli. Należy 
więc poszukiwać sposobów pozwalających na ten rozwój, adaptację i współdziałanie. 
Stąd istnieje konieczność tworzenia zerowego poziomu modelu zdefiniowanego jako 
poziom wiedzy, na którym dokonują się te procesy.

Określone powyżej wymogi dla modelowania metadanych wymagają użycia archi
tektury modelowania i opisu formalnego wiedzy, pozwalających na definicję różnych 
poziomów tej architektury.

Na rys. 6 przedstawiono czteropoziomową architekturę modelu, która może wspo
móc zarządzanie rozszerzalnymi metadanymi. Umożliwia ona modelowanie 
i metamodelowanie, pozwalające na tworzenie struktur metadanych na podstawie 
struktury elementów danych. Różne poziomy modelowania pozwalają także na wyko
rzystanie modeli i metamodeli dla metadanych.
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Rys. 6. Cztery poziomy architektury modelu

Na poziomie danych wykonuje się manipulacje w systemie. Mogą to być np. do
kumenty multimedialne w bibliotece cyfrowej. Metadane tworzone na tym poziomie 
dotyczą aspektu fizycznego danych (np. informacje o egzemplarzu lub lokalizacji do
kumentu). Na tym poziomie tworzone są również metadane charakteryzujące treść 
danych.

Następny poziom służy przedstawieniu modelu przy użyciu pojęć wykorzystanych 
do opisu danych i metadanych. Tu można wyodrębnić metadane dotyczące struktur. 
W bibliotekach cyfrowych poziom ten opisuje budowę dokumentów multimedialnych. 
Wiedza ta może być wykorzystywana do optymalizacji przesyłu tych dokumentów. Na 
tym poziomie znajduje się też model dla metadanych, tzn. schemat metadanych lub 
struktura elementów metadanych.

Na poziomie metamodelu definiowany jest w sposób formalny model używany 
w systemie. Dla większości systemów jest to poziom najwyższy i ostatni - opisuje 
pojęcia używane dla przedstawiania informacji z niższych szczebli. W bibliotekach 
cyfrowych znajdują się tu pojęcia wykorzystane dla reprezentacji metody, mówi się 
o istniejących rodzajach metadanych dotyczących opisów formalnych i ich specyfika
cji. Metadane te używane są dla zapewnienia współdziałania narzędzi, metod lub sys
temów.

Najwyższy poziom, poziom meta-metamodelu jest głównym poziomem modelowa
nia pozwalającym na jednolitą reprezentację innych poziomów. Pozwala on na łatwiej
szą współpracę pomiędzy modelami na niższych poziomach.
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W (Rust, Bide 1999) przedstawiono podstawowe wymogi dla dobrego modelu me
tadanych. Musi on być zaprojektowany jako ogólny i abstrakcyjny, gdyż w innym 
przypadku jego przydatność będzie ograniczona. Z drugiej strony, należy zapewnić 
jego łatwą reprezentację za pomocą struktur syntaktycznych (takich jak XML i RDF) 
i modeli relacyjnych lub obiektowych baz danych, gdyż w innym przypadku nie będzie 
on atrakcyjny dla twórców aplikacji (informatyków).

Model powinien posiadać własny spójny i ujednolicony słownik. Jednocześnie po
winien on łatwo adaptować się do innych, istniejących systemów semantycznych 
i syntaktycznych używanych w istniejących schematach metadanych. Jeśli nie spełni 
tego warunku, nie będzie przydatny dla twórców metadanych, używających już istnie
jących słowników i systemów identyfikacji.

Musi on także pracować na wszystkich poziomach złożoności i obejmować zarów
no najprostszy opis tekstowy źródła, jak i najbardziej złożony zestaw identyfikatorów 
skomplikowanych relacji, np. obsługi zarządzania prawami autorskimi. Nie należy 
bezkrytycznie dążyć do komplikowania opisu na najniższym poziomie szczegółowości, 
aby nie stawał się on bardziej złożonym niż jest to konieczne; jednak należy pamiętać, 
że zbytnie uproszczenia mogą prowadzić do utraty funkcjonalności tegoż opisu.

Podsumowując, można stwierdzić, że model metadanych powinien być tworzony 
zgodnie z następującymi zasadami (określonymi w modelu INDECS):

• zasadą unikalnej identyfikacji - w obrębie określonej przestrzeni nazw wszystkie 
elementy muszą być identyfikowane w sposób unikalny,

• zasadą identyfikacji funkcjonalnej - jednostka musi być identyfikowana tylko 
wtedy, gdy istnieje powód dla rozróżnienia jej spośród innych jednostek,

• zasadą określenia autorstwa - pochodzenie (autorstwo) pozycji metadanych po
winno być jednoznacznie identyfikowane,

• zasadą niezależności zastosowania - struktury metadanych powinny być niezależ
ne od jakiejkolwiek platformy technologicznej,

• zasada wybiórczego dostępu - wszyscy powinni mieć dostęp do metadanych, od 
których zależą realizowane przez nich funkcje, a ich własne metadane powinny 
być chronione przed użyciem przez tych, których one nie dotyczą.

4.1. Wybrane modele danych dla metadanych

Model danych zazwyczaj składa się z:

• matematycznego zapisu służącego opisaniu danych oraz związków między nimi,
• operacji na danych, służących do definiowania zapytań oraz innych manipulacji 

danymi.

W literaturze wyróżnia się następujące modele danych:

• hierarchiczny,
• sieciowy,
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• relacyjny,
• obiektowy,
• model E-R,
• inne: binarne, modele z bazą wiedzy, sieci semantyczne, infologiczne modele da

nych itp. (Ostrowski, Rybnik, Struk 1998)

Obecnie w światowym piśmiennictwie istnieje silna tendencja do wykorzystywania 
modelowania obiektowego podczas tworzenia modeli danych dla obiektów bibliogra
ficznych (ang. object modeling - OM25) i modelowania typu encja-związek (ang. entity 
relationship - ER26), które identyfikują (lub modelują) relacje pomiędzy niezależnymi 
obiektami.

25 W słowniku K. Subiety definiowane następująco: modelowanie obiektowe (ang. object- 
oriented modeling) [budowa modeli, odwzorowujących modelowaną rzeczywistość na strukturę 
(diagram) opisującą obiekty, ich klasy, ich wzajemne powiązania oraz ich zachowanie się i interakcję 
(Subieta 1999).

26 Model encja-związek (ang. entity-relationship model, ERM)'. model danych zaliczany do mo
deli pojęciowych (ang. conceptual data model), zaproponowany przez P. Chen’a, którego podstawo
wym celem jest koncepcyjne odwzorowanie istniejącego, potencjalnego lub wyobrażanego fragmentu 
świata rzeczywistego modelowanego przez system z bazą danych. Model encja-związek znalazł 
zastosowanie przy projektowaniu baz danych, m.in. relacyjnych. Jego odmiana jest też często pod
stawowym składnikiem modeli lub metodyk obiektowych, np. OMT. Jest on także często podstawą 
systemów CASE. Zasadniczą zaletą modelu jest język wizualnych diagramów (ang. entity
relationship diagrams, ERD), pozwalający poglądowo odwzorować obiekty modelowanej rzeczywi
stości oraz powiązania pomiędzy nimi w postaci grafu. Model encja-związek wprowadza m.in. nastę
pujące pojęcia: (1) encja (ang. entity) - nazwana grupa obiektów o podobnych własnościach, którą 
można i warto wyróżnić w modelowanej rzeczywistości, np. Pracownik, Dział, Kierownik, Pomiesz
czenie', (2) związek (ang. relationship) - nazwana grupa powiązań pomiędzy encjami, np. PracujeW 
(pomiędzy Pracownik i Dział), Kieruje (pomiędzy Dział i Kierownik), oraz MieściSięW (pomiędzy 
Dział i Pomieszczenie)', (3) atrybut (ang. attribute) - cecha charakteryzująca encję lub związek, np. 
NrPracownika, Nazwisko, Zarobek. Atrybut może być opcjonalny (NazwiskoPanieńskie), powtarzal
ny (ZawódWy ucz orty) i/lub złożony, składający się z pod-atrybutów (Adres); (4) generaliza- 
cja/specjalizacja (ang. generalization/specialization) - zawieranie się grup obiektów, np. Pracownik 
jest bardziej generalną encją niż Kierownik. Encja będąca specjalizacją innej encji dziedziczy atry
buty i powiązania z encji bardziej ogólnych, ale może posiadać też własne atrybuty i uczestniczyć we 
własnych związkach; (5) liczności (ang. cardinalities) - dla danej encji A, określenie minimalnej 
i maksymalnej liczby obiektów innej encji B, która może być powiązana z jednym obiektem encji 
A w ramach określonego związku. Dla przykładu, związek MieściSięW od strony encji Dział będzie 
charakteryzowany przez liczby kardynalne [min = 1, max = n] (gdzie n oznacza „dużo”), zaś od 
strony Pomieszczenie przez liczby kardynalne [min = 0, max = 1] (op.cit).

OM nie jest systemem baz danych, nie ma też bezpośredniego związku 
z programowaniem komputerowym czy językami programowania. Jest to narzędzie 
konceptualne, wspomagające badanie szerokiego spektrum obiektów (a więc nie tylko 
bibliograficznych), jak również relacji zachodzących pomiędzy nimi i zdarzeń, 
w których uczestniczą.

Modelowanie obiektowe pozwala na ominięcie kilku wad tradycyjnego modelowa
nia relacyjnego, dając następujące korzyści:
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• dostarcza efektywnych środków służących porządkowaniu złożonej informacji 
w zrozumiałe struktury, budowane na właściwym poziomie szczegółowości,

• ułatwia rozbudowę modelu oraz jego adaptację w kierunku zaspokojenia specy
ficznych, indywidualnych wymagań, bez potrzeby zmian struktur podstawowych, 
co również ułatwia utrzymanie kompatybilności,

• modelowanie obiektowe oferuje struktury semantyczne wyższego poziomu niż 
modelowanie encja-związek; ujawniane i jednoznacznie wyrażone są złożone rela
cje, w inny sposób trudne do opisania. W efekcie pojęcia, które są trudne do jasne
go i zrozumiałego przedstawienia w schemacie relacyjnym, w modelu obiektowym 
stają się lepiej zrozumiałe.

Wbrew pozorom, modelowanie obiektowe ma wiele wspólnego ze swoim poprzed
nikiem. Niektóre z podstawowych pojęć i zasad są wspólne, choć używa się ich 
w sposób nieco zmodyfikowany i rozpatruje z innego punktu widzenia. Np. ‘encje’ 
(ang. entities) w modelowaniu encja-związek nazywane są klasami (ang. classes) 
a ‘dziedzictwo’ klasy jawi się w dużym stopniu tym samym, co ‘podklasy’ jednostek.

Zarówno modelowanie obiektowe, jak i typu encja-związek, są niezależne od tech
nologii wykorzystanej do realizacji aplikacji bazy danych. Model OM można zastoso
wać w relacyjnym systemie zarządzania bazą danych, podobnie jak model ER może 
funkcjonować w obiektowej bazie danych. Prawdopodobnie taki sposób pracy wyma
gałby pewnych konwersji, ale użycie modelu danych OM nie wymusza używania sys
temu bazy danych OM.

Jak piszę B. Sosińska-Kalata, zwykle wskazuje się cztery zasady odwzorowania 
wiedzy wg OM:

• zasadę modularnej interpretacji wiedzy o świecie: w OM rzeczywistość odwzoro
wana jest jako zespół jej charakterystycznych elementów (obiekty),

• zasadę dziedziczenia charakterystyk obiektów,
• zasadę hermetyzacji27, zwanej też u Sosińskiej-Kalaty enkapsulacją, określającą 

sposób konstruowania podstawowych jednostek reprezentacji - obiektów i klas 
obiektów,

• zasadę komunikacji, która realizowana jest za pomocą metod (procedur). (Sosiń
ska-Kalata 1999, s. 249 i nast.).

27 Hermetyzacja (ang. encapsulation)', zamknięcie pewnego zestawu obiektów informatycznych 
w „kapsułę” o dobrze określonych granicach; oddzielenie abstrakcyjnej specyfikacji tej kapsuły 
(obiektu, klasy, modułu, etc.) od jej implementacji; ukrycie części informacji zawartej w tej kapsule 
dla operacji z zewnątrz obiektu. Hermetyzacja jest podstawową techniką abstrakcji, tj. ukrycia wszel
kich szczegółów danego przedmiotu lub obiektu informatycznego, które na danym etapie rozpatry
wania (analizy, projektowania, programowania) nie stanowią jego istotnej charakterystyki.

Podstawowymi pojęciami OM są więc:

• obiekty (ang. Objectś),
• klasy (ang. Classes),
• atrybuty (ang. Attributes),
• hierarchie klas (ang. Class hierarchies)-. dziedzictwo, specjalizacja i abstrakcja,
• wystąpienia (ang. Instances).
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Obiekt jest konkretnym lub abstrakcyjnym bytem (wyróżnialnym w modelowanej 
rzeczywistości), posiadającym nazwę, jednoznaczną identyfikację, określone granice, 
atrybuty i inne własności; przykładem może być osoba lub pozycja bibliograficzna 
w zbiorach. Klasyfikacja obiektów jest podstawą metody OM. O ile inne techniki mo
delowania również stosowały różne klasyfikacje, to w OM po raz pierwszy zastosowa
no klasyfikację i opis obiektów.

W sposób naturalny posiadanie systemu klasyfikacyjnego prowadzi do utworzenia 
klas. Klasy28 to grupy obiektów, posiadających wiele tych samych charakterystyk, 
czyli atrybutów. Klasa w efekcie jest definiowana przez atrybuty, z których się składa.

28 Pojęcie klasy jest używane w trzech dość bliskich znaczeniach: (1) zbiór obiektów o zbliżo
nych własnościach; (2) byt semantyczny rozumiany jako miejsce przechowywania takich cech grupy 
podobnych obiektów, które są dla nich niezmienne (np. zestawu atrybutów, nazwy, metod, ograni
czeń dostępu); (3) wyrażenie językowe specyfikujące budowę obiektów, dozwolone operacje na 
obiektach, ograniczenia dostępu, wyjątki itd. Zwykle klasy wiąże się ze sobą poprzez hierarchię 
dziedziczenia.

Atrybuty, definiujące klasy, mogą być proste, jako całości zdefiniowane przez 
system, lub bardziej złożone, zdefiniowane jako część systemu klasyfikacyjnego OM, 
tzn. inne klasy. Np. koń może posiadać atrybut „nogi”, którego wartość zazwyczaj 
będzie wynosiła 4. Jest to przykład zamkniętej całości - podstawowy opis niewyma- 
gający dalszych wyjaśnień. Jednak koń może mieć także atrybut „właściciel”, który 
jest zapewne osobą. W systemie OM osoba zazwyczaj jest definiowana jako klasa 
obiektów, posiadająca swoje własne atrybuty.

Modele relacyjne stosują często zasadę wyróżniania podtypów, gdzie encja relacyj
na jest dzielona na kilka bardziej szczegółowych encji: np. encja opisująca dokumenty 
może być podzielona na podtypy: Książki, Czasopisma, Broszury itp. W ER definio
wanie podtypów jest procesem samorzutnym, nieopartym na żadnych stałych zasadach. 
OM poszedł o krok dalej dopuszczając, aby klasy łączyły się w hierarchie klas. 
W ostatnim przykładzie Książki, Czasopisma i Broszury zostaną zdefiniowane jako 
specjalizacje klasy Dokumenty; i na odwrót, Dokumenty zostaną opisane jako genera- 
lizacja lub abstrakcja bardziej szczegółowych klas.

Hierarchia klasy OM zarządzana jest przez zasady dziedziczenia. Podklasa auto
matycznie otrzymuje lub dziedziczy atrybuty bardziej ogólnej klasy, do której należy. 
Stąd jeśli Dokument posiada atrybut tytuł, oznacza to, że wszystkie Książki, Czasopi
sma i Broszury też automatycznie otrzymają taki atrybut. Zazwyczaj podklasy posia
dają także własne atrybuty; Książka może mieć ISBN, Czasopismo - nr zeszytu itp. 
Atrybuty związane z klasami abstrakcyjnymi są dziedziczone w dół hierarchii, dzięki 
czemu kolejne specjalizacje stają się coraz bardziej szczegółowe.

Hierarchia klasy często określana jest mianem struktury ISA (jest), co podkreśla jej 
generyczny charakter. Książka jest rodzajem dokumentu, samochód jest (rodzajem) 
pojazdu. Struktura ISA często tworzy złożone, wielopoziomowe hierarchie, począwszy 
od maksymalnie abstrakcyjnych i ogólnych klas, takich jak „obiekty fizyczne” 
i „zwierzęta”, przechodząc na kolejne poziomy szczegółowości, aż do najbardziej 
szczegółowych.

Ten rodzaj hierarchii wielopoziomowej jest dobrze znany wszystkim, którzy pra
cowali z klasyfikacją tezaurusa (jego częścią systematyczną). Model OM umożliwia 
efektywne wbudowanie hierarchii klasyfikacji w struktury danych.
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Jednak hierarchia klasy to nie ostatni element. Same klasy są kategoriami klasyfi
kacji, w których umieszczane są wystąpienia rzeczywistych obiektów. Wystąpienia są 
w efekcie egzemplifikacją klas: Mona Lisa jest wystąpieniem klasy Malarstwo. Okre
ślone wystąpienie klasy zazwyczaj posiada wartości dla wszystkich jej atrybutów, czyli 
wystąpienia klasy są bardzo podobne do rekordów w relacyjnej bazie danych.

Jednym z pierwszych głosów dotyczących modelowania obiektowego 
w działalności informacyjnej była praca Barbary Tillett z 1989 r. (Tillett 1989). 
W swoim artykule wskazywała ona na możliwości katalogowania opartego na OM, 
który nazywała modelem relacji między encjami (ER). Jednak Tillett wykorzystała 
ujęcie modelowe nie dla nowego zdefiniowania elementów opisu bibliograficznego, 
ale jedynie dla opisu związków pomiędzy hasłami wzorcowymi, rekordami bibliogra
ficznymi oraz opisem rzeczowym. Stwierdziła na przykład, że niewłaściwe jest trakto
wanie wariantu tytułu jako elementu rekordu bibliograficznego, a nie jako elementu 
haseł wzorcowych.

Zasady modelowania obiektowego znalazły swoje bezpośrednie zastosowanie 
w pracach nad modelowaniem procesów biblioteczno-informacyjnych, prowadzonych 
głównie przez Michaela Heaneya. Przeanalizował on naturę procesu katalogowania 
zbiorów bibliotecznych z punktu widzenia modelowania obiektowego i zasugerował 
zasadnicze zmiany formatu MARC, a także przebudowę AACR2 pod kątem OM. 
Spowoduje to zmianę punktu ciężkości z tworzenia zasad opisów bibliograficznych 
w kierunku zwiększenia ich przydatności dla udostępniania pozycji fizycznych 
i wymiany rekordów. Heaney twierdzi, że obiektowe bazy danych lepiej niż bazy 
oparte na modelu relacyjnym powinny służyć tak złożonym obiektom, jak książki. 
Pozwalają one na dziedziczenie charakterystyk, dzięki czemu np. charakterystyki przy
gotowane dla jednostki Oliver Twist mogą być dziedziczone przez wszystkie publika
cje zawierające tę jednostkę.

Modelowanie obiektowe kładzie nacisk na identyfikację jednostek świata rzeczywi
stego i relacji między nimi, które powinny być stabilne nawet w przypadku, gdy zmie
nia się ich zastosowanie. Np. Oliver Twist jest stabilny bez względu na to, czy jest 
zmaterializowany jako książka drukowana, mikroforma, tekst elektroniczny lub kaseta 
audio. Jeżeli obiekt czy jednostka jest poprawnie zanalizowana, jej przydatność nie 
powinna się zmniejszyć pomimo różnorodnych zmian w otoczeniu i zachodzących 
zdarzeń bez względu na to, czy wpływają one na same obiekty, czy jedynie na ich opis.

Heaney twierdzi, że modelowanie obiektowe jest z wielu powodów idealnym roz
wiązaniem dla zastosowania w dziedzinie katalogów bibliotecznych, co znalazło już 
swoje odzwierciedlenie w zastosowaniu do konkretnych zautomatyzowanych syste
mów bibliotecznych. Jednak przeszkodą są istniejące rekordy w formacie MARC. Aby 
w pełni wykorzystać zalety OM, należy gruntownie przebudować wszystkie rekordy 
wykonane w tym formacie. W innym przypadku, korzyści z modelowania ograniczą 
się do czynności bibliotecznych niezwiązanych z informacją bibliograficzną, np. do 
kontroli udostępniania.

Model katalogowania obiektowego Heaneya określa trój poziomową strukturę:

• Praca (tekst) - ciąg zdań posiadających tytuł i wyrażonych w jakimś języku. Może 
ona być przedmiotem różnego rodzaju operacji, takich jak tłumaczenie, modyfika
cje i agregacje z innymi tekstami.
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• Publikacja - przejaw konkretnego tekstu. Może być utrwalona za pomocą różnych 
nośników (książki, filmy itp.). Publikacje mogą podlegać dwojakiego rodzaju ope
racjom: reformatowaniu, które zmienia wszystkie lub wybrane atrybuty publikacji 
oraz republikacji, która może być także związana z reformatowaniem, ale powo
duje zmianę Czynnika działającego (Agenta). Reformatowanie może polegać na 
wydaniu pracy w dwóch wersjach oprawy. Republikacją może być np. wydanie 
danej publikacji drukowanej w formie faksymile lub mikrofiszy przez innego wy
dawcę.

• Egzemplarz - każda publikacja przejawia się w określonej ilości fizycznych eg
zemplarzy. Każdy egzemplarz ma swoje własne charakterystyki. Charakterystyki 
te przejmowane są z modelu publikacji, a ten z kolei przejmuje je z modelu pracy.

Do wymienionych powyżej można dołączyć dodatkową klasę obiektów - Czynnik 
działający (Agent), który może być związany z pracą publikacją lub egzemplarzami. 
Jego przykładami mogą być autorzy, redaktorzy, tłumacze (pracy), wydawcy (publika
cji) oraz właściciele (egzemplarzy). Struktura ta wykorzystana została później w pra
cach nad FRBR.

Heaney zajmuje się także opisem rzeczowym. Zauważa, że opis ten może być 
w sposób jasny związany z pracą (tekstem) i na tej podstawie dołączony do modelu.

Oprócz nazw pospolitych, w zestawie haseł opisu rzeczowego (np. słowniku haseł 
przedmiotowych) znajdują się nazwy własne osób, instytucji czy prac. Oznacza to, że 
w OM różne obiekty mogą same funkcjonować jako hasła opisu rzeczowego.

Języki opisu rzeczowego posiadają zwykle dobrze rozwinięte struktury, w postaci 
np. słowników haseł przedmiotowych czy tezaurusów, obejmujące różnego typu rela
cje, w tym synonimię. Podobną strukturę posiadają kartoteki haseł wzorcowych. Nie 
ma powodów, dla których w podobny sposób nie można by utworzyć zestawu synoni
mów dla tytułów, rozróżniając różne jego wersje (Heaney 1995).

Podejście modelowania obiektowego Heaneya odzwierciedla wielką skalę zmian 
w podstawowych koncepcjach katalogowania, jakie nastąpiło w świecie bibliotekar
skim (np. Tillett, 1996, 2000). Zmiany te manifestowały się w powstawaniu wielu 
inicjatyw, mających na celu rozwój nowych zasad katalogowania opartych na modelo
waniu obiektowym lub relacyjnym. Najbardziej znaczącą inicjatywą jest praca IFLA 
Study Group on Functional Requirements for Bibliographic Records oraz International 
Conference on the Principles and Future Development of AACR, która odbyła się 
w Toronto w 1997 r., a której efektem jest m.in. publikacja Delseya (Delsey 1998).

Metodologia OM ma swój bezpośredni wpływ także na modelowanie metadanych. 
Tradycyjnie dane były „etykietowane”, dzięki czemu określano ich konstrukcję i treść. 
Takie podejście można określić jako stawiające na głównym miejscu aplikację, 
w takim sensie, że oczekuje się, iż odbiorca danych posiada aplikację, która potrafi 
zanalizować i zinterpretować etykiety metadanych. Efektem mogą być problemy we 
współdziałaniu pomiędzy różnymi standardami metadanych, jak również wariantami 
i modyfikacjami tego samego standardu. Obecne propozycje RDF zmierzają 
w kierunku rozwiązania tego problemu przez skonstruowanie hierarchii schematów 
etykiet w taki sposób, aby aplikacja, która nie rozumie określonego schematu, mogła 
wykonać uprawnione spekulacje oparte na innych schematach w hierarchii. Takie po
dejście ma również pewne ograniczenia, istnieją też wątpliwości co do realnych moż
liwości realizacji takiego modelu.
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Zastosowanie metodologii OM do praktyki metadanych prowadzi do powstania 
koncepcji „inteligentnych dokumentów” Taki dokument zawiera nie tylko elementy 
metadanych opisujące szczegóły dotyczące konstrukcji i treści dokumentu, ale także 
narzędzia aplikacji, służące interpretacji i manipulacji tymi metadanymi. W efekcie, 
dokument jest introspektywny w takim sensie, że rozumie sam siebie. Wykorzystanie 
koncepcji maszyny wirtualnej pozwoli na uniezależnienie włączonych do dokumentu 
narzędzi aplikacji od platformy sprzętowej, a dokumenty będą mogły podejmować 
niezależne działania. Zastosowania takich inteligentnych dokumentów pozwalają m.in. 
na:

• użycie elementów metadanych niezależnych od platformy sprzęto- 
wej/programowej ani dziedziny zastosowań, pozwalających na rozumienie przez 
dokument samego siebie, własnej konstrukcji i treści,

• dokument może samodzielnie wspomagać użytkownika w przeszukiwaniu, zrozu
mieniu i nawet modyfikacji własnej treści,

• dokument może samodzielnie komunikować się z innymi inteligentnymi doku
mentami, np. w celu samoorganizowania się po umieszczeniu w obiektowej bazie 
danych lub dynamicznego tworzenia i utrzymywania odnośników z innymi rele- 
wantnymi dokumentami (relewancja ta zdefiniowana zostanie zależnie od wyma
gań użytkownika).

W kolejnych podrozdziałach prezentowane są wybrane modele służące opisowi re
lacji bibliograficznych oraz odniesienia tych modeli do prac związanych z budową 
struktur metadanych.

4.1.1. Functional Requirements for Bibliographic Records IFLA

Podczas sponsorowanego przez IFLA UBCIM29 oraz IFLA Division of Bibliographic 
Control Seminarium w Sztokholmie, w 1990 r., nt. rekordów bibliograficznych, zapro
ponowano rozpoczęcie badań nad funkcjonalnymi wymaganiami dla rekordów biblio
graficznych. W efekcie, otrzymano opracowanie niezawierające apriorycznych twier
dzeń dotyczących zawartości lub struktury rekordów, zamiast tego wykorzystujące 
technikę analizy danych dla zidentyfikowania elementów, które są „kluczowymi 
obiektami zainteresowań dla użytkowników rekordów bibliograficznych” (IFLA Study 
Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records 1998, s. 2).

29 UBCIM - Universal Bibliographie Control and International MARC Programme.

Użyty model ER tworzy strukturę, za pomocą której analizowane mogą być - 
w sposób systematyczny - wymagania dla danych. Struktura udostępniona przez model 
służy jako podstawa dla analizy wykorzystania danych bibliograficznych posiadają
cych konkretne odniesienie do jednostki, która jest obiektem zainteresowania użyt
kownika oraz do atrybutów i relacji relewantnych do zadań realizowanych przez użyt
kownika. Każdy atrybut i relacja mogą być bezpośrednio odniesione do wspomaga
nych przez nie zadań (Nahotko 2001, s. 14).
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Dzięki wykorzystaniu metodologii OM, możliwe było strukturalne podejście do 
analizy wymogów dla danych, w tym przypadku kluczowych obiektów zainteresowa
nia użytkowników bibliograficznych baz danych. Zidentyfikowano trzy grupy obiek
tów kluczowych:

1. Produkty działań intelektualnych lub artystycznych:

• Utwór (Work) - wyodrębniony twór intelektualny lub artystyczny. Utwór jest 
abstrakcyjnym tworem; nie istnieje określony materialny obiekt, na który można 
by wskazać jako na utwór. Utwór jest postrzegany poprzez jego pojedyncze reali
zacje lub uzewnętrznienia utworu. Pojęcie utworu jest abstrakcyjne, trudno jest 
więc określić precyzyjne granice dla tej jednostki. Pojęcie utworu i linie graniczne 
pomiędzy utworem a innymi jednostkami mogą zależeć od warunków kulturo
wych. W związku z tym odmienne kultury lub narody mogą przyjmować inne 
kryteria rozróżniania danego utworu od innych jednostek.

• Uzewnętrznienie (Expressions) - intelektualna lub artystyczna realizacja utworu, 
w formie alfanumerycznej, muzycznej, choreograficznej, dźwięk, obraz, obiekt, 
ruch itp. lub dowolna ich kombinacja. Uzewnętrznienie jest określoną formą inte
lektualną lub artystyczną, którą utwór przyjmuje za każdym razem, gdy jest „reali
zowany”. Uzewnętrznienie obejmuje np. określone słowa, zdania, akapity, będące 
rezultatem realizacji utworu w formie tekstu. Granice tej jednostki mogą być okre
ślone.

• Materializacja (Manifestation) - fizyczna reprezentacja uzewnętrznienia lub utwo
ru. Obejmuje szeroki zakres materiałów, takich jak rękopisy, książki, czasopisma, 
mapy, zapisy dźwiękowe, filmy, wideo, CD-ROM-y zestawy multimedialne itp. 
Materializacja reprezentuje wszystkie obiekty fizyczne, które posiadają te same 
charakterystyki, zarówno co do treści intelektualnych, jak i formy fizycznej. Po 
zrealizowaniu utworu powstaje w efekcie jego uzewnętrznienie, które fizycznie 
może być ucieleśnione na takim nośniku, jak papier, taśma audio, taśma wideo, 
płótno, gips itp. To fizyczne ucieleśnienie stanowi materializację utworu.

• Pozycje (Items) - pojedynczy egzemplarz materializacji. To konkretny obiekt 
materialny. W wielu przypadkach jest to pojedynczy obiekt fizyczny (np. egzem
plarz wydawnictwa jednotomowego, pojedyncza kaseta z nagraniem itp.). Jednak 
istnieją przypadki, gdy pozycja zawiera więcej niż jeden obiekt fizyczny (np. mo
nografia wydana jako dwa oddzielnie oprawione tomy, nagranie wydane na trzech 
odrębnych CD-ROM-ach itp.). W zakresie treści intelektualnych i formy fizycznej, 
pozycja egzemplifikująca materializacje sama jest materializacją. Różnice mogą 
być spowodowane działaniami niezwiązanymi z intencjami producenta materiali
zacji (np. uszkodzenia powstałe po produkcji, oprawa wykonana w bibliotece itp.).

2. Encje odpowiedzialne za intelektualną lub artystyczną zawartość tych produktów:

• Osoby - indywidua zmarłe lub żyjące. Uwzględniono tylko osoby, które związane 
są z tworzeniem lub realizacją utworu (np. autorzy, kompozytorzy, malarze, re
daktorzy, tłumacze, dyrygenci, reżyserzy, odtwórcy) lub są przedmiotem utworu 
(np. jako przedmiot pracy biograficznej lub historycznej).
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• Ciała zbiorowe (korporatywne) - organizacja lub grupa osób i/lub organizacji 
działające jako jedność. Jednostka ta obejmuje organizacje i grupy osób indywidu
alnych i/lub organizacji identyfikowanych za pomocą indywidualnej nazwy, w tym 
grupy tymczasowe i grupy ukonstytuowane jako seminaria, konferencje, kongresy, 
wyprawy, wystawy, festiwale, targi itp. Tu również znajdują się organizacje dzia
łające jako władze terytorialne, wykonujące funkcje rządu dla określonego teryto
rium, takie jak federacje, stany, regiony, obszary miejskie itp., zarówno aktualnie 
funkcjonujące, jak i już nieistniejące.

3. Encje tworzące przedmiot działań intelektualnych lub artystycznych:

• Pojęcia - pojęcie abstrakcyjne lub idea, która może być przedmiotem utworu: 
dziedzina wiedzy, dyscyplina, szkoły naukowe, teorie, procesy, techniki itp.

• Obiekty - rzeczy materialne, które mogą być przedmiotem utworu: ruchome lub 
nieruchome obiekty występujące w naturze; stałe i ruchome obiekty, będące wy
tworem ludzkim; obiekty już nieistniejące.

• Wydarzenia - działanie lub zdarzenie mogące być przedmiotem utworu: wydarze
nia historyczne, epoki, okresy czasu itp.

• Miejsca - lokalizacja: ziemska i pozaziemska, historyczna i współczesna, miejsca 
geograficzne i jurysdykcja geopolityczna.

Trzecia grupa zawiera również wszystkie encje należące do dwóch pierwszych 
grup.

Każda z tych encji posiada odpowiednie atrybuty. Atrybuty encji służą jako środek 
do formułowania przez użytkownika zapytań i interpretowania odpowiedzi podczas 
poszukiwania informacji na temat określonej encji. Atrybuty zdefiniowane są 
w modelu ogólnie jako należące do dwóch szerokich kategorii. Pierwszą kategorię 
stanowią atrybuty właściwe dla danej encji, a drugą inne atrybuty, które są wprowa
dzane z zewnątrz. Pierwsza kategoria zawiera nie tylko charakterystyki fizyczne (np. 
nośnik fizyczny i wymiary obiektu), ale także cechy, które można nazwać informacją 
etykietującą (np. wyrażenia występujące na stronie tytułowej, okładce lub opakowa
niu). Druga kategoria zawiera identyfikatory przydzielone jednostce (np. symbol klasy
fikacji) oraz informację kontekstową (np. kontekst polityczny, w którym praca została 
stworzona). Atrybuty właściwe dla encji mogą być zazwyczaj określone przez badanie 
samej encji; atrybuty przydzielone, wymagają często odniesienia do źródła zewnętrz
nego.

Atrybuty zdefiniowane dla każdej encji w modelu nie muszą być używane przez 
wszystkie wystąpienia danego rodzaju encji. Na początku listy atrybutów dla każdej 
encji wymienione są te, które mają być ogólnie stosowane dla tego typu encji. Te, które 
są stosowane tylko do podrodzajów encji, są wyliczone po atrybutach ogólnego stoso
wania i uzupełnione przez termin wskazujący na podrodzaj, do którego się stosują (np. 
„utwór muzyczny” jako podrodzaj utworu). Jednak nie każde wystąpienie typu encji 
ani podtypu encji będzie wymagało użycia wszystkich atrybutów z listy.

Poniżej przedstawiona jest przykładowo lista atrybutów dla utworu:

• Tytuł,
• Forma,
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• Data (rok utworzenia),
• Inne wyróżniające cechy charakterystyczne,
• Planowane zakończenie,
• Zamierzeni odbiorcy,
• Kontekst (historyczny, społeczny, intelektualny, artystyczny itp.),
• Oznaczenie numeryczne (utwór muzyczny),
• Tonacja (utwór muzyczny),
• Współrzędne (utwór kartograficzny),
• Równik niebieski (utwór kartograficzny).

Atrybuty te mogą być konwertowane na elementy danych ISBD (Intemtional Stan
dard Bibliographic Description) i GARE (Guidlines for Authority and Reference En- 
tries) oraz na listę kodowanych pól danych w formacie UNIMARC. Współdziałanie 
ułatwił fakt korzystania z tych źródeł podczas tworzenia wykazów atrybutów. 
W Library of Congress wykonano także prace służące m.in. określeniu relacji pomię
dzy strukturami danych, opisanymi w modelu danych FRBR i formacie MARC. Na tej 
podstawie stworzono model, bazujący na FRBR, odzwierciedlający pełny zakres da
nych zawartych w formatach typu MARC (Delsey 2002). Jak stwierdza Delsey, ist
nieje silna odpowiedniość pomiędzy elementami danych, określonymi w MARC, 
a jednostkami, atrybutami i relacjami zdefiniowanymi w FRBR. Autor twierdzi, że 
z 2300 elementów danych określonych w MARC około 1200 można bezpośrednio 
odnieść do modelu FRBR.

FRBR wyróżnia wiele relacji występujących pomiędzy encjami. Dokument IFLA 
określa sześć zdefiniowanych relacji pomiędzy encjami modelu:

• Utworzony przez,
• Reprezentowane przez,
• Egzemplifikowany przez,
• Ma temat,
• Wykonany przez,
• Zrealizowany poprzez.

Ten, wydawałoby się bardzo teoretyczny, model znajduje szerokie zastosowanie, 
także w wielu pracach dotyczących metadanych. Przykładem może być projekt ECHO 
(European Chronicles Online) (Amato, Castelli, Pisani 2000). Celem tego projektu jest 
stworzenie biblioteki cyfrowej dla umożliwienia wyszukiwania filmów dokumental
nych w różnych archiwach przy użyciu bardzo zaawansowanej technologii audio
wizualnej.

4.1.2. Zintegrowany model dla metadanych opisowych i praw autorskich Rusta

W swoich artykułach Godfrey Rust zaproponował zintegrowany model dla metadanych 
i praw autorskich (Bearman et al. 1999), (Rust 1998a) i (Rust 1998b). Prace te są moc
no związane z tworzeniem metadanych dla środowiska posiadaczy praw autorskich 
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i innych praw własności intelektualnej. Rust twierdzi, że twórcy i właściciele praw 
autorskich będą głównymi twórcami metadanych w środowisku Web, w związku 
z czym metadane powstaną jednocześnie z dokumentem, którego dotyczą i w tym sa
mym miejscu, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb co do ich wyszukiwania, udostęp
niania, ochrony i oceny.

Przyjęte zostały następujące założenia:

• metadane muszą obsłużyć wszystkie rodzaje twórczości (zob. niżej),
• bezpieczeństwo transakcji typu wniosków i ofert zależy od utrzymania zintegro

wanej struktury dla umów dotyczących praw własności,
• wszystkie elementy metadanych (z wyjątkiem tytułu) mogą być także elementami 

umów.

Projekt CIS (Common Information System), na którym Rust oparł część swego 
modelu, zawiera termin „utwór” dla denotacji „produktu ludzkiej imaginacji i/lub wy
siłków wykonywanych przez jedną lub kilka stron, które powodują zaistnienie praw 
autorskich”

Następnie definiowane są relacje przy użyciu koncepcji „zagnieżdżania” Rust 
twierdzi, że „zagnieżdżanie” jest zasadą powszechnie stosowaną w większości utwo
rów, np. zapis dźwiękowy materializuje przynajmniej jedną związaną z nim kompozy
cję, natomiast wydanie druku materializuje przynajmniej jeden związany, „podporząd
kowany” utwór literacki.

Rust zauważa, że utwór jest tworzony przez ludzi, którzy następnie mogą nadawać 
do niego uprawnienia innym ludziom przez podpisywanie odpowiednich umów.

Uprawnienia definiowane są jako autoryzacja lub upoważnienie stron, mające 
swoje źródło w rozwiązaniach prawnych lub umowach międzynarodowych, do wyko
nania określonej czynności w stosunku do utworu.

Stronami nazywane są osoby i przedsiębiorstwa. Powinny one być jednoznacznie 
identyfikowane z użyciem specjalnych technik, ponieważ same nazwy czy nazwiska 
nie są wystarczające dla pełnej i niezawodnej identyfikacji, mogąc stać się źródłem 
niebezpiecznych pomyłek w handlu elektronicznym. Metadane dla osób i przedsię
biorstw muszą zostać zintegrowane na tym samym poziomie (umowy), gdyż każdy 
rodzaj strony może być stroną tej samej umowy.

Każda transakcja dotycząca utworów może być opisana jako przekazanie upraw
nień, nawet gdy uprawnienia te są własnością publiczną.

Metadane związane z prawami autorskimi mogą być wyrażone w trzech odrębnych 
kategoriach:

• wnioski (requests) - określone wykorzystanie utworu uzgodnione przez strony,
• oferty (offers) warunki, pod którymi utwór może zostać wykorzystany 

w określony sposób,
• umowy (agreements) - warunki realizowanych transakcji.

Warunki umów zależne są od opisanych atrybutów utworów będących przedmio
tem handlu. Są one ustrukturyzowane w cztery grupy: identyfikatory, klasy, wyda
rzenia i zakresy. Oprócz tytułów wszystkie wartości atrybutów są wyrażane przez 
unikalne kody pochodzące z odpowiednich schematów lub standardów.
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• Identyfikatory zawierają tytuły i ustrukturyzowane kody, takie jak ISBN, ISRC, 
ISWC i DOI.

• Klasy zawierają dowolnego rodzaju atrybuty utworu.
• Wydarzenia obejmują wszystkie zdarzenia istotne dla późniejszego wydania lub 

rozpowszechniania utworu, takie jak tworzenie, komponowanie, kompilowanie.
• Zakresy zawierają wszelkie miary dotyczące utworu. Są to miary czasu trwania, 

rozmiarów fizycznych i ilości elementów.

Tego typu zintegrowany model wymaga rozwiązania problemu odpowiedzialności 
za tworzenie i zarządzanie metadanymi. Jeżeli metadane mają być stabilne 
i niezawodne, muszą być autoryzowane, co prowadzi do sformułowania podstawowej 
zasady CIS: dane powinny być tworzone jeden raz, poprawnie i u źródła.

4.I.2.I. Model metadanych INDECS

Na bazie rozważań przedstawionych w poprzednim rozdziale powstał model metada
nych, wykorzystywany przez projekt INDECS (http://www.indecs.org/) (Rust; Bide 
1999). Celem projektu INDECS jest stworzenie narzędzi i standardów służących za
bezpieczeniu praw własności intelektualnej w handlu elektronicznym, a jego model 
metadanych został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej realizować ten cel. 
Model ten jest w swoim podejściu bardzo ogólny, ale został przygotowany dla organi
zacji (zarówno komercyjnych, jak i typu non-profit), które zajmują się problemami 
własności intelektualnej w szerokim znaczeniu i poszukują rozwiązań obejmujących 
szeroki zakres mediów zarówno elektronicznych, jak i tradycyjnych (dokumenty tek
stowe, wizualne, audialne, audiowizualne). W szczególności, nowe wymagania kiero
wane są w stosunku do dokumentów cyfrowych i internetowych. Organizacje te zmu
szone są w coraz większym stopniu tworzyć i gromadzić metadane służące realizacji 
wielu funkcji w sposób zintegrowany: metadane są „tworzone raz, używane wielokrot
nie” Mają one zlikwidować dublowanie danych i systemów w obrębie wykorzystują
cych je organizacji oraz pozwolić osiągnąć wysoki poziom zautomatyzowanego 
współdziałania w zakresie wymiany danych pomiędzy wszystkimi współpracującymi 
organizacjami, a także udostępniać usługi bezpośrednio dla użytkowników.

Model przewiduje istnienie czterech grup atrybutów (etykieta - label, klasa - class, 
zakres - extent i relacja - relation), sześciu pojęć pierwotnych (istoty - beings, obiekty 
- objects, pojęcia - concepts, wydarzenia - events, czas - time, miejsce - place), klasy 
własności intelektualnej (osoby, rodzaje własności, prawa autorskie) oraz klasy twór
czości i handlu (utwory i transakcje).

Szczególnie istotną cechą modelu INDECS jest przyjęta struktura wydarzeń i ich 
relacje z innymi jednostkami. W tym zakresie model ten różni się znacznie od innych 
schematów metadanych, które są ukierunkowane na standardy służące opisowi „rze
czy” Chociaż opis „rzeczy” jest także ważnym elementem modelu INDECS, nie ma 
on jednak zasadniczego znaczenia dla działania handlu elektronicznego: tu ważniejsze 
są właśnie wydarzenia dotyczące „rzeczy”

Podstawowymi cechami charakterystycznymi modelu są:

http://www.indecs.org/
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• metadane odnoszące się do wszystkich rodzajów utworów;
• integracja metadanych z transakcjami handlowymi i prawami autorskimi;
• metadane tworzone są raz, a używane wielokrotnie dla różnych celów;
• hierarchiczna struktura atrybutów dla wszystkich jednostek;
• słowniki danych dla handlu własnością intelektualną odpowiednie dla dokumen

tów multimedialnych;
• badanie wydarzeń jako klucz do opisu złożonych relacji metadanych;
• możliwość realizacji procesów transformacji pozwalających na wykorzystanie tych 

samych metadanych na różnych poziomach złożoności dla różnych potrzeb.

W modelu INDECS stosuje się następującą definicję metadanych: „Pozycja meta
danych jest relacją, co do której uważa się, że istnieje pomiędzy dwoma obiektami” 
Takie zdefiniowanie metadanych powoduje odmienne podejście do nich niż np. 
w Dublin Core: podczas gdy Dublin Core opisuje cechy obiektu, model INDECS re
prezentuje podejście bardziej zorientowane na badanie relacji. Nie sam obiekt jest naj
ważniejszą częścią modelu, ale relacje istniejące pomiędzy obiektami.

Zasadniczym założeniem przyjętym w modelu jest możliwość tworzenia zhierar
chizowanych systemów dla utrzymywania złożonych metadanych dla wszystkich ro
dzajów utworów. Tak więc np. zamiast traktować zapisy dźwięku i wideo, książki 
i fotografie jako zasadniczo różne obiekty z różnymi charakterystykami, wszystkie te 
rodzaje dokumentów są uważane za utwory z różnymi wartościami tych samych atry
butów wyższego poziomu, których metadane mogą być tworzone i używane w jedna
kowy sposób.

Istnieje jeszcze jeden ważny aspekt modelu: analiza metadanych autorytarnych 
identyfikujących kto, gdzie i kiedy stworzył same metadane.

Model INDECS opiera się na stwierdzeniu faktu, że istnieją różne sposoby widze
nia otaczającej nas rzeczywistości. Różne sposoby widzenia rzeczy powodują różnice 
w ich identyfikacji i opisywaniu. Gdy fakty te przełożymy na sytuację dotyczącą pro
jektowania systemów i tworzenia metadanych, spowodują one problemy komunikacyj
ne bardzo utrudniające handel własnością intelektualną.

Model metadanych INDECS ma przezwyciężać te trudności dzięki temu, że jego 
autorzy wzięli pod uwagę cztery różne, choć mające wspólne elementy, punkty widze
nia rzeczy.

Abstrakcyjny punkt widzenia. Abstrakcyjny punkt widzenia jest najbardziej 
ogólny. Ten punkt widzenia dzieli rzeczy na sześć podstawowych typów: rzeczy żywe 
(istoty), rzeczy martwe, fizyczne (obiekty) lub niefizyczne (pojęcia), rzeczy, które się 
zdarzają (wydarzenia) oraz lokalizacja w przestrzeni i czasie (czas i miejsce).

Z abstrakcyjnego punktu widzenia jeden rodzaj rzeczy - wydarzenie - odgrywa 
szczególną rolę. Wydarzenie spełnia rolę „kleju” w modelu, gdyż bez niego nie byłoby 
relacji pomiędzy pozostałymi pięcioma pojęciami podstawowymi. Głównym elemen
tem wydarzenia jest działanie, czyli rola czynnika działającego (agenta), poprzez któ
rego rzeczy są wiązane ze sobą.

Twórczy punkt widzenia. Drugi punkt widzenia odnosi się do tego, co zwykle na
zywa się metadanymi bibliograficznymi i ogólnie dotyczy tego, w jaki sposób rzeczy 
są wykonane. Z tego punktu widzenia ludzie tworzą rzeczy. Ludzie często także robią 
rzeczy z innych rzeczy: są oni użytkownikami i twórcami jednocześnie.
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Z tego punktu widzenia prowadzona jest działalność polegająca na wykonywaniu 
metadanych bibliograficznych i handlowych, które od zawsze tworzone były dla do
kumentów tradycyjnych.

Komercyjny punkt widzenia. Z tego punktu widzenia ludzie robią interesy doty
czące rzeczy, takie jak kupowanie, sprzedaż, wypożyczanie, rozdawanie (interesy nie 
muszą być związane z czynnościami finansowymi). Te interesy zazwyczaj związane są 
z używaniem jakiegoś rodzaju rzeczy.

Dokument z komercyjnego punktu widzenia jest zazwyczaj postrzegany jako od
rębna forma w stosunku do twórczego punktu widzenia, jednak komercja związana jest 
też z procesem twórczym, zarówno podczas zamawiania nowych rzeczy (np. artykułu 
do czasopisma, aplikacji oprogramowania lub muzyki do filmu) jak i podczas robienia 
interesów pozwalających na to, aby istniejące rzeczy użyte zostały dla tworzenia no
wych rzeczy (np. adaptacja powieści lub nagranie piosenki).

Prawny punkt widzenia. Z tego punktu widzenia ludzie tworzą i używają własno
ści intelektualnej, poprzez którą nabywają prawa własności. Z tego punktu widzenia 
napisanie dzieła stworzą część własności intelektualnej (pracę), dla której autor posiada 
prawa autorskie (copyright). Pierwotne wydanie przez określone wydawnictwo powo
duje, że zaistniał pewien transfer praw pomiędzy pierwotnym właścicielem 
a wydawnictwem. Sprzedaż pojedynczego egzemplarza oznacza przeniesienie pew
nych praw i zatrzymanie innych (zazwyczaj wyjaśnione jest to w zapisie copyright), 
a nakręcenie filmu dla telewizji powoduje powstanie łańcuszka praw przechodzących 
z autora na dwóch lub trzech kolejnych pośredników.

W modelu zdefiniowano kilka twierdzeń dotyczących metadanych dla handlu elek
tronicznego:

• Metadane mają zasadnicze znaczenie: sprzedaż dóbr i usług w środowisku online 
zależy bardziej od identyfikatorów i opisów (metadanych) niż od prowadzenia 
handlu w „świecie rzeczywistym”

• Zarządzanie prawami własności intelektualnej jest rzeczą złożoną. Większość 
utworów cyfrowych składa się z kilku części o różnej własności intelektualnej, 
która musi być właściwie obsługiwana. Podobnie jak FRBR, model 1NDECS 
przewiduje istnienie kilku aspektów produktów działalności intelektualnej. Do 
wszystkich tych aspektów stosować można prawa autorskie.

• Metadane są modularne: metadane dla handlu elektronicznego zawierają części 
tworzone przez różne osoby. Przedmiot handlu posiada kilka części praw autor
skich, z własnymi metadanymi dołączonymi do nich.

• Transakcje powinny być automatyczne: w środowisku cyfrowym oczekuje się 
szybkiego wzrostu ilości transakcji. Tak wielka ilość transakcji może być realizo
wana tylko za pomocą zautomatyzowanych narzędzi.

4.1.3. Model INDECS a FRBR

Zarówno model INDECS jak i FRBR dotyczą głównie zapisów lub obiektów, do któ
rych stosowane są prawa własności intelektualnej. Oba te modele opisują przedmioty 
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i pojęcia abstrakcyjne oraz cechy i czynności z nimi związane. Oba wykorzystują po
dobne definicje dla tych zapisów i obiektów, jednak modele te przygotowane zostały 
dla różnych celów, przez co w swej zasadniczej części skupiają się na różnych proble
mach.

Początkiem rozważań w FRBR jest użytkownik danych bibliograficznych i sposób, 
w jaki będzie on chciał wykorzystać te dane. Aby umożliwić ich właściwe wykorzy
stanie, analizowane są obiekty i pojęcia abstrakcyjne opisywane przez dane bibliogra
ficzne. Główny nacisk w FRBR położony jest więc na dokumenty w najszerszym sło
wa tego znaczeniu i na treści w nich zawarte. Odmiennie, w modelu INDECS dąży się 
do opisu wszystkich aspektów transakcji dotyczących przedmiotów i zapisów, do któ
rych stosuje się prawa autorskie. W tym przypadku centralnym punktem zainteresowa
nia są wykonywane czynności, wraz z agentami (czynnik działający), rzeczami i zapi
sami uczestniczącymi w wydarzeniu. Ta różnica powoduje kilka poważnych rozbież
ności pomiędzy opisanymi modelami.

Pierwszą różnicą pomiędzy przedstawionymi modelami jest sposób, w jaki trakto
wani są ludzie i grupy ludzi. W FRBR uważani są oni za narzędzie do wyszukiwania 
lub identyfikacji czegoś, natomiast w modelu INDECS zwraca się główną uwagę na to, 
jaką rolę pełnią osoby lub ich grupa. Inną konsekwencją „sprzeczności” pomiędzy 
dokumentami i wydarzeniami jest to, że INDECS opisuje także wydarzenia, które są 
same w sobie utworami, jak np. koncert muzyczny. Do tego konkretnego wydarzenia 
dołączeni mogą być jego uczestnicy - kompozytorzy, muzycy lub aktorzy. Dla skom
plikowania sytuacji model INDECS używa terminu „wyrażenie”, który służy w FRBR 
do określenia czegoś zupełnie innego.

Zapewne najważniejsza różnica dotyczy zakresu obu modeli. FRBR ograniczony 
jest do problemów dotyczących bibliotek, podczas gdy model INDECS ma na celu 
opisanie wydarzeń wszelkiego rodzaju, bez względu na to, czy mają one charakter 
działalności komercyjnej, czy nie. Szeroki zakres INDECS powoduje znacznie większe 
skomplikowanie modelu. Jego złożoność może być nawet przeszkodą w pełnej imple
mentacji tego modelu. Najlepiej znane są obecnie uruchomione tylko częściowo apli
kacje dotyczące opisu dokumentów w systemach, takich jak DOI czy bazie danych 
Onix tworzonej przez EDItEUR (http://www.editeur.org/onix.html). Brak jest nato
miast doświadczeń dotyczących tworzenia bazy danych wydarzeń, które stanowią za
sadniczą część modelu INDECS.

Oba modele mają także pewne cechy wspólne. Po pierwsze oba są tworzone 
w odpowiedzi na zmiany spowodowane przez zastosowanie na wielką skalę nowych 
technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych. Technologie te powodują powsta
wanie nowych problemów, związanych z potęgującym się szumem informacyjnym 
i zbyt wielką ilością dostępnej informacji, ale także tworzą nowe możliwości. Jedną 
z takich możliwości jest dotarcie do małych części dokumentu i ich wykorzystanie. 
Oba modele pozwalają na taką pracę, dzięki swoim notacjom umożliwiającym dużą 
„rozdzielczość” systemów. Inną konsekwencją digitalizacji jest to, że coraz ważniejsza 
staje się właściwa identyfikacja dokumentu, a oba modele kładą na nią szczególny 
nacisk. Kolejnym podobieństwem jest analiza dostępnych zasobów. Analiza zapisów 
i obiektów, do których stosuje się prawa własności intelektualnej w obu modelach jest 
bardzo podobna. Oba biorą pod uwagę abstrakcyjne zapisy, które zawarte są w mate
rializacji (lub różnych materializacjach) dzieła. Sama materializacja jest egzemplifiko
wana w jednej lub większej ilości pozycji. Model FRBR zawiera także wyrażenia słu

http://www.editeur.org/onix.html
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żące rozróżnieniu pomiędzy kilkoma wykonaniami tego samego zapisu abstrakcyjne
go, podczas gdy INDECS w tej sytuacji określa różne materializacje. Oprócz tego oba 
modele wykorzystują podobną analizę utworów.

4.1.4. Model ABC dla współdziałania metadanych

Model logiczny ABC (Brickley, Hunter, Lagoze 1999; Lagoze et al. 2001) jest zbudo
wany na bazie wielu własnych koncepcji autorów oraz przyjętych założeń, w tym po
wszechnej identyfikowalności źródeł, własności (jako specjalnego typu źródła) oraz 
klas, które zawierają zestawy źródeł (i własności). Model ten definiuje także zestaw 
podstawowych klas (zestawów źródeł), takich jak wytwory, wydarzenia, czynnik ak
tywny i relacje. Poprzez dzielenie podstawowych klas na podklasy powstają słowniki 
metadanych specyficzne dla określonej aplikacji lub określonej dziedziny.

Źródła powiązane są relacjami w różny sposób: najczęstszymi są zawieranie się, 
tłumaczenie i pochodzenie. Opis tych relacji jest istotnym aspektem metadanych. 
W pewnych systemach (np. Dublin Core) opisy relacji są dość proste; w innych istnieje 
potrzeba bardziej szczegółowego opisu. Model ABC, dzięki wykorzystaniu modelu 
danych grafu RDF, pozwala na przechodzenie pomiędzy złożonymi i prostymi opisami 
relacji. W utworzonym modelu jednostka wejściowa dla relacji i jednostka wyjściowa 
dla relacji oraz relacja pomiędzy tymi dwoma jednostkami są uważane za źródła. 
W celu wzbogacenia opisu tych źródeł możliwe jest następnie dołączenie do nich in
formacji o ich właściwościach. W ten sposób połączono prostą relacją źródło pierwszej 
klasy ze związanymi z nim właściwościami. Dla pewnych zastosowań przydatny jest 
bardziej skomplikowany, wielowymiarowy model; w innych przypadkach lepiej uży
wać prostej, płaskiej reprezentacji stanu „rzeczywistego” W obu przypadkach przy
datne jest zrozumienie wzajemnych zależności pomiędzy jednostkami związanymi 
relacją.

Do modelowania wydarzeń wykorzystuje się słownik ABC. Słownik ABC defi
niuje i określa podstawowy zestaw głównych klas pojęć abstrakcyjnych, wspólnych dla 
wszystkich użytkowników metadanych. Główne klasy służą dla stworzenia punktów 
dostępu dla różnych własności (lub metadanych) związanych z treścią informacji i jej 
funkcjonowaniem. Będą one stanowić podstawową infrastrukturę dla modelowania 
metadanych i dla uszczegółowienia przez tworzenie podklas.

Przegląd różnych modeli metadanych30 (Lagoze, Hunter, Brickley 2000) pozwala 
na wyróżnienie następujących jednostek wspólnych:

30 Uwzględniono takie modele metadanych, jak: IFLA FRBR, CIDOC (Crofts, Dionissiadou, Re
ed 1998), INDECS, MPEG-7 i Dublin Core.

Źródła,
Wydarzenia,
Wejścia i Wyjścia,
Działanie,
Kontekst (zawierający Czas i Miejsce),
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- Relacje wydarzenia.
Źródła są superklasą zawierającą wszystkie możliwe rzeczy zawarte w uniwersum

- mogą one być fizyczne, cyfrowe lub abstrakcyjne. Każde źródło ma odpowiedni, 
unikalny identyfikator.

Wydarzenia są działaniem lub zjawiskiem. Każde wydarzenie ma swój Kontekst 
(Czas i/lub Miejsce) z nim związany (chociaż nie musi być on wyrażony wprost). Wy
darzenia mogą także mieć związane ze sobą wejścia i wyjścia. Np. wydarzenia gene
rujące nowe lub zmodyfikowane źródło (np. tłumaczenie, modyfikacja) będą miały 
zarówno wejścia, jak i wyjścia. Wejścia można podzielić na dwie podklasy: te, które 
działają podczas wydarzenia (Patient) i te, które są po prostu narzędziami używanymi 
podczas wydarzenia (Narzędzia). Ważne jest, aby uniknąć dwuznaczności podczas 
transformacji od pojęć złożonych do prostych podczas wielu wejść. Czasami trudno 
określić, czy wejście powinno być zdefiniowane jako Narzędzie Wejścia, czy jako 
Czynnik działający (Agent).

Wyjścia można także podzielić na dwie podklasy: część z nich jest wyjściami 
pierwszorzędnej wagi, podczas gdy inne (np. komunikaty) mają mniejszą ważność. To 
rozróżnienie jest istotne podczas upraszczania metadanych w celu określenia, które 
Wejścia i Działania są związane z którymi źródłami Wyjścia. Dla zapobieżenia dwu
znaczności i jasnego określenia źródeł wyjścia, utworzona została podklasa Cel.

Działanie jest dodatkiem do wydarzenia, które jest wykonywane przez jednego lub 
więcej aktorów lub czynników działających (agentów), odgrywających określone role. 
Działanie może istnieć jedynie jako cecha Wydarzenia. Każde Działanie posiada jedną 
lub więcej cech Agenta i opcjonalną cechę Roli.

Czynnik działający (Agent) reprezentuje źródło, które działa podczas wydarzenia
- lub „aktorów” wydarzenia. Agent jest cechą Działania i zwykle posiada związaną 
Rolę, która definiuje rolę, jaką aktor odgrywa w określonym wydarzeniu. Można wy
różnić najczęściej używane rodzaje agentów:

osoba/istota ludzka;
organizacja;
instrument (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, maszyna).

Każde źródło może odegrać rolę sprawczą, co pozwala mu działać jako agentowi. 
Pozostałe możliwe rodzaje agentów obejmują: zwierzęta, zwierzęta fikcyjne (np. Te- 
letubisie), istoty pozaziemskie, istoty ponadnaturalne, stwory wyimaginowane, obiekty 
puszczone w ruch (np. obraz, który spadł ze ściany i uderzył w rzeźbę, która się rozbiła 
i następnie jest prezentowana jako nowe źródło w muzeum), procesy naturalne lub 
występujące w środowisku (burze, plagi, erozja, rozkład itp.).

Kontekst:
Data/Czas. Czas może być wyrażony w różny sposób. Może to być zarówno swo

bodny tekst opisujący okres lub wydarzenie lub też dane o dacie/czasie w określonym 
formacie. Może to być zarówno czas bieżący, jak okres czasu. Może to być GMT, czas 
lokalny lub czas odniesiony do zakresu określonego obiektu, np. znak czasu na taśmie 
wideo.

Miejsce. Miejsce opisuje lokalizację przestrzenną. Może być ono podane w formie 
swobodnego tekstu lub w bardziej sformatowany sposób. Może ono być absolutne lub 
posiadać odniesienia. Może to być punkt, linia, obszar dwu- lub trójwymiarowy. Po
dobnie jak czas, miejsce może być wyrażane bardzo różnie. Może to być lokalizacja 
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przestrzenna, dotycząca świata rzeczywistego lub lokalizacja związana z określonym 
pochodzeniem, systemem współrzędnych lub rozmiarów obiektów.

Relacje zostały wprowadzone dla wyrażania związków pomiędzy wydarzeniami. 
Można wyróżnić relacje najwyższego poziomu, takie jak: czasowe, przestrzenne, cza
soprzestrzenne, nieobowiązkowe, warunkowe. Każda z nich może mieć wiele podro- 
dzajów, np. relacje czasowe mogą zawierać: poprzedni, jednoczesny, równy, zawarty, 
następny. Relacje mogą także posiadać atrybuty kierunku (jednokierunkowe 
i dwukierunkowe) i stopnia (pojedynczy, podwójny, n-stopnia) z nimi związane. Rela
cje warunkowe posiadają określenia jednego lub wielu warunków z nimi związanych.

Koncepcja modelu przedstawiona w tym rozdziale jest pierwszym krokiem 
w kierunku prac nad projektem Harmony (http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/harmo- 
ny/), który ma ułatwić zrozumienie zasad współdziałania elementów schematów meta
danych z różnych dziedzin. Złożoność procesu współdziałania zależy od wykorzysty
wanego słownika metadanych. Dla zastosowań wykorzystujących płaski, słabo 
ustrukturyzowany model metadanych, którego centrum stanowią źródła (np. Dublin 
Core, AACR), proces przenoszenia powinien zostać podzielony na dwa etapy: trans
formacja z modelu ABC na model płaski, a następnie przenoszenie elementów seman
tycznych ABC do elementów semantycznych określonej dziedziny.

http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/harmo-ny/




ROZDZIAŁ V

SCHEMATY METADANYCH 
(POZIOM SEMANTYCZNY)

Począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych, powstaje wiele, czasem sprzecznych, 
standardów i projektów służących opisowi zasobów elektronicznych. Część z nich 
tworzona jest przez społeczności związane z bibliotekami i środowiskami naukowymi. 
Na bazie wcześniejszych doświadczeń w zakresie opracowania dokumentów. Wraz 
z gwał-townym wzrostem ilości i różnorodności zasobów sieciowych, pojawiła się 
także potrzeba posiadania architektury służącej uzupełnieniu tych zasobów o równie 
zróżnicowane metadane. Potrzeba ta jest tym bardziej oczywista, że dotyczy współcze
snego World Wide Web, w którym podstawowymi narzędziami wyszukiwania zaso
bów sieciowych są różnego rodzaju wyszukiwarki indeksujące pełnotekstowe strony 
HTML. Narzędzia te spełniają pewną rolę w wyszukiwaniu informacji w sieciach roz
ległych, jednak ich ograniczenia są oczywiste w momencie, gdy szukając wiadomości 
o planecie Merkury otrzymuje się mieszaninę dokumentów na temat planety, rzym
skiego boga Merkurego i strony firmy meblowej o nazwie Merkury. Co więcej, narzę
dzia te bywają całkowicie nieużyteczne dla wyszukiwania wielu dokumentów nietek- 
stowych - obrazów, zapisów dźwięku, filmów czy programów komputerowych, któ
rych olbrzymia ilość znajduje się w Web.

Podstawowa różnica pomiędzy standardami tworzonymi przez pracowników bi
bliotek i propozycjami innych środowisk polega na założeniach co do tego, kto będzie 
tworzył metadane dla katalogowanego dokumentu. Skatalogowanie wszystkich doku
mentów elektronicznych przez profesjonalistów opracowujących zbiory nie jest moż
liwe. Głównym celem specjalistów spoza bibliotek było więc przerzucenie tego wysił
ku na autorów zasobów elektronicznych. Z kolei autorzy, którzy nie orientują się 
w specyfice tworzenia metadanych, są zainteresowani metadanymi jako sposobem na 
zajęcie wyższego miejsca tych dokumentów w rankingu podczas wyświetlania efektów 
pracy internetowych wyszukiwarek. Poszukują więc oni informacji i poradników 
o sposobach tworzenia metadanych o dokumentach swego autorstwa. To zaintereso
wanie stało się przyczyną utworzenia pewnej grupy standardów metadanych.

Można stwierdzić, że schematy metadanych, poza wspólnym zastosowaniem dla 
sporządzania opisów zasobów elektronicznych, nie mają ze sobą wiele wspólnego. 
Tworzone są dla różnych użytkowników i różnych zastosowań. Różnią się stopniem 
zaspokajania potrzeb „bibliograficznych”, w znaczeniu wymogów FRBR. Niektóre 
definiuje się w oparciu o DTD (ang. Document Type Definitiori), inne są kategoriami 
semantycznymi niezależnymi od syntaktyki. Pomimo jednak różnic pomiędzy sche
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matami metadanych wynikającymi z różnych płaszczyzn ich zastosowań, mają one 
wiele wspólnych elementów. Wszystkie obiekty w zasobach mają swoich twórców. Na 
ogół posiadają one także tytuły, datę utworzenia, modyfikacji itp. Dotychczasowe pra
ce potwierdzają istnienie potrzeby ujednolicenia nazewnictwa, np. dla elementu zawie
rającego nazwę twórcy obiektu, przyjmującego formy „autor”, „artysta”, czy „twórca”

Schematy metadanych mogą być postrzegane jako twory ewoluujące w zależności 
od zmian otoczenia, musi więc istnieć mechanizm służący kontroli tej ewolucji. 
W sytuacji idealnej oczekuje się, że mechanizm ten jest przewidywalny i autorytarny, 
posiada dobrze zdefiniowane struktury i procesy, gromadzi informacje pochodzące od 
społeczności użytkowników oraz kontroluje tempo zachodzących w sieci zmian.

Wiele schematów nie zawiera zasad służących tworzeniu i udostępnianiu danych 
o treści obiektów cyfrowych, czyli ich opisowi rzeczowemu. Tego typu schematy me
tadanych mają ograniczoną użyteczność. Ich użytkownicy często zmuszeni są tworzyć 
własne zasady i poradniki zapewniające w jakimś stopniu jednolitość charakterystyki 
treści. W związku z coraz powszechniejszym wykorzystaniem metadanych powstaje 
konieczność rozpowszechniania wiedzy otworzonych strukturach metadanych lub 
umożliwienia łącznego wyszukiwania w wielu zasobach. Następnym etapem jest wy
pracowanie profili gwarantujących pewien minimalny poziom współdziałania. Z kolei, 
podczas tworzenia porozumień pomiędzy twórcami schematów metadanych powstają 
nowe problemy: należy podejmować decyzje o tym, jak schematy te są publikowane, 
kto jest ich oficjalnym właścicielem, jak są one archiwizowane w dłuższym okresie 
czasu, w jaki sposób prowadzić (lub zablokować) rozwój wielu konkurujących profili. 
Można jednak przedstawić kilka ogólnych cech, jakie powinny posiadać poprawnie 
wykonane metadane. Są to:

Modułowość. Modułowość metadanych jest podstawowym wymogiem 
w środowisku charakteryzującym się olbrzymią różnorodnością treści, sposobów za
rządzania nimi i zasad opisu zasobów. Pozwala ona projektantom schematów metada
nych na tworzenie nowych zestawów elementów metadanych w oparciu o już istnieją
ce schematy.

Dzięki modułowości schematów metadanych, elementy danych i słowniki kontro
lowane pochodzące z różnych schematów mogą być łączone w sposób zapewniający 
współdziałanie zarówno na poziomie syntaktycznym, jak i semantycznym. Pozwala to 
projektantom schematów na swobodne mieszanie różnych modułów semantycznych 
w ramach wspólnych ram syntaktycznych, nawet jeżeli pierwotni twórcy tych modu
łów nie przewidywali możliwości utworzenia takiej kombinacji.

Rozszerzalność. Schematy metadanych muszą umożliwiać tworzenie rozszerzeń, 
dzięki którym zaspokajane będą specyficzne potrzeby poszczególnych aplikacji. Pewne 
elementy metadanych są powszechnie spotykane w większości schematów metadanych 
(np. twórca lub identyfikator źródła informacji). Inne są specyficzne dla określonej 
aplikacji lub dziedziny (np. stopień zachmurzenia).

Architektura metadanych musi pozwalać na łatwe uzupełnienie podstawowego 
schematu metadanych o dodatkowe elementy, za pomocą których dostosuje się okre
śloną aplikację do potrzeb lokalnych, bez utraty możliwości współdziałania, którą za
pewniał schemat podstawowy.

Szczegółowość. Poszczególne aplikacje różnią się wymaganym stopniem szczegó
łowości. Projektanci schematów metadanych powinni mieć możliwość wyboru pozio
mu szczegółowości odpowiedniego dla określonego zastosowania. Wyposażanie baz 
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danych w metadane jest kosztowne, więc istnieje tendencja do poprzestania na tworze
niu metadanych wystarczająco szczegółowych, aby realizować wymogi funkcjonalne 
aplikacji.

Istnieją dwa sposoby uszczegółowienia schematów metadanych. Pierwszym jest 
dodanie kwalifikatorów, które uszczegółowiają lub dookreślają znaczenie elementu. 
Drugim sposobem uszczegółowienia jest wskazanie konkretnych schematów lub ze
stawów wartości definiujących dozwolony zakres wartości dla danego elementu. Okre
ślając więc, że wartość elementów metadanych ma być wybierana ze słownika kon
trolowanego lub konstruowana na podstawie określonego algorytmu możemy zwięk
szyć funkcjonalność tych elementów, szczególnie z punktu widzenia automatyzacji 
przetwarzania.

Wielojęzyczność. Zasadniczą sprawą dla poziomu wykorzystania schematów me
tadanych jest respektowanie ich różnorodności językowej i kulturowej. Web jako sys
tem informacyjny o zasięgu globalnym umożliwia dostęp do źródeł ogólnoświatowych. 
Jednak jeżeli źródła te nie będą dostępne dla użytkowników w ich językach ojczystych, 
w odpowiednim zestawie znaków pisarskich oraz zaopatrzone w metadane odpowied
nie dla zarządzania tymi zasobami, Web utraci szansę stania się globalnym systemem 
informacyjnym.

Schematy metadanych mogą pomóc w rozwiązywaniu tych problemów poprzez re
alizację dwóch komplementarnych procesów: umiędzynarodowienie i dostosowanie do 
potrzeb lokalnych. Pierwszy z nich związany jest z tworzeniem schematów „neutral
nych” kulturowo, drugi natomiast dotyczy adaptacji tych neutralnych schematów do 
lokalnych warunków.

Należy zauważyć, że cele obu tych procesów bywają sprzeczne. O ile przeszukiwa
nie zasobów globalnych jest najlepiej obsługiwane poprzez umiędzynarodowienie 
(wspólne zasady pracy, języki i zestawy znaków), to potrzeby każdej społeczności 
lokalnej lepiej zaspokajane są przez wykorzystanie zasad tworzonych lokalnie. Jednym 
z wyzwań dla schematów metadanych o zasięgu globalnym (jak Dublin Core) jest 
zapewnienie, że ich podstawowa infrastruktura jest w stanie obsłużyć te strategie za
równo oddzielnie, jak i obie łącznie.

Początkiem rozpowszechniania globalnych standardów metadanych jest przetłuma
czenie odpowiednich specyfikacji i standardów na różne języki. W tym celu DCMI 
utworzyło i aktualizuje listę przetłumaczonych podstawowych dokumentów.

Innym podstawowym zadaniem twórców schematów metadanych jest wprowadze
nie do nich narzędzi umożliwiających opis kulturowych, np. językowych, aspektów 
źródła. Metadane mogą np. opisywać język i zestaw znaków dla źródła, identyfikować 
alternatywne wersje źródeł w różnych językach, a także pochodzenie tych tłumaczeń 
(Wen et al. 2002).

5.1. Typologia schematów metadanych

Różnorodność schematów metadanych daje możliwość wyboru formatu najlepiej do
stosowanego do indywidualnych potrzeb. Jednocześnie zachowuje się możność wy
miany danych pomiędzy różnymi formatami. Wykorzystanie różnych formatów co 
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prawda zmusza do dodatkowego wysiłku dla zapewnienia współdziałania, jednak 
z drugiej strony umożliwia dokonanie wyboru najlepszego narzędzia ze względu na 
potrzeby konkretnego zastosowania.

Oczywiste jest, że różne grupy związane z tworzeniem i wykorzystywaniem for
matów metadanych mocno optują za formatami utworzonymi we własnym środowisku. 
Staje się to zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę wysiłek, jaki należy wykonać dla 
osiągnięcia konsensusu w sprawie struktury formatu, poziom umiejętności niezbędny 
dla wdrożenia formatu w spójny sposób oraz, co też jest ważne, wysokie koszty towa
rzyszące powstawaniu schematów metadanych. Z tych powodów trudno wyrokować, 
czy jakiś format zdobędzie przewagę nad innymi i który to będzie. Ustanowienie jed
nego schematu wydaje się niewłaściwą drogą także z tego powodu, że istnienie wielu 
formatów pozwala na wybór optymalnego z punktu widzenia określonego zastosowa
nia.

W celu umożliwienia analizy formatów metadanych można dokonać ich przybliżo
nej kategoryzacji wg kryteriów, konotujących ich cechy wspólne. Standardy metada
nych można dzielić na:

• standardy specyficzne dla określonej dziedziny lub dyscypliny (np. biologii lub 
sztuki),

• standardy specyficzne dla określonych rodzajów dokumentów (np. filmy lub 
dokumenty tekstowe),

• standardy służące realizacji określonych funkcji (takich jak wyszukiwanie in
formacji, zarządzanie prawami własności intelektualnej lub archiwizacja) 
(Development and context of via metadata standards 2000).

Jednak najważniejszą cechą jest złożoność (poziom skomplikowania) formatu, któ
ra pozwala na tworzenie typologii metadanych w postaci kontinuum schematów od 
najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Typologia ta wykorzystana została 
w raporcie DESIRE (Dempsey et al. 1998) jako sposób na wstępną identyfikację cha
rakterystyk różnych formatów.

W tabeli 4 przedstawiono różne formaty metadanych, rozmieszczone w kolejności 
od prostych rekordów (Zespół pierwszy), do złożonych rekordów o bogatej strukturze 
(Zespół czwarty). Pomiędzy tymi pozycjami ekstremalnymi umieścić można wiele 
różnych rodzajów schematów służących realizacji procesu dostarczania danych biblio
graficznych.

Tab. 4. Zestawienie formatów metadanych (złożoność rekordów)

Zespół pierwszy Zespół drugi Zespół trzeci Zespół czwarty

Proste rekordy Proste formaty
Ustrukturyzowane 

formaty
Rozbudowane 

formaty
NetFirst Dublin Core MARC ICPSR
AltaVsita IAFA Nagłówki TEI FGDC
Infoseek RFC 1807 Komunikaty EDI CIMI
Yahoo itp. SOIF Nagłówki SGML EAD
Format CIP wydawców CIP MARC



Rozdział V Schematy metadanych (poziom semantyczny) 111

Zespół pierwszy zawiera stosunkowo mało ustrukturyzowane dane, zazwyczaj au
tomatycznie pobierane ze źródeł i indeksowane dla umożliwienia ich wyszukiwania. 
Dane charakteryzują się słabo wyrażoną semantyką, nie jest też możliwe wyszukiwanie 
wg zawartości pól.

Dane takie tworzone są przez wyszukiwarki internetowe. Na podstawie ich pracy, 
działa wiele różnych usług, w tym o zasięgu światowym. Globalny zasięg i wykorzy
stywanie ograniczonej ilości terminów wyszukiwawczych powoduje zmniejszenie 
efektywności wyszukiwania danych. O ile kompletność wyników takiego wyszukiwa
nia bywa zadowalająca, to trafność pozostawia wiele do życzenia. Brak jest dostatecz
nie rozbudowanych metadanych, pozwalających użytkownikowi oszacować relewancję 
wyszukanych danych. Problemy te są dobrze znane, w związku z czym twórcy tych 
usług poszukują sposobów zwiększenia roli i jakości używanych przez nich metada
nych: różne usługi posiadają możliwości pozwalające autorom stron internetowych na 
wprowadzanie wielu kategorii metadanych, gromadzonych następnie w systemie. Mó
wi się także o potrzebie wspólnych formatów służących wymianie tych metadanych 
pomiędzy globalnymi maszynami indeksującymi.

Zespół drugi zawiera dane posiadające wystarczająco bogatą strukturę dla umożli
wienia użytkownikowi właściwej oceny potencjalnej przydatności źródła, bez potrzeby 
jego przeglądania. Dane są ustrukturyzowane i umożliwiają wyszukiwanie wg zawar
tości pól. Jednocześnie zazwyczaj struktury te są dostatecznie proste, aby możliwe było 
ich wykorzystanie przez użytkowników nie będących specjalistami w zakresie opraco
wania zbiorów, nie wymagają też dokładnej znajomości określonej dziedziny. Opisy są 
zazwyczaj obiektami dość autonomicznymi, w tym sensie, że nie zawierają zbyt wielu 
relacji z innymi obiektami. Metadane są na ogół tworzone ręcznie lub też automatycz
nie tworzone rekordy są ręcznie uzupełniane i modyfikowane.

Zespół trzeci i czwarty zawierają pełne formaty opisu, które mogą być używane 
dla lokalizacji i wyszukiwania danych, służą także do dokumentowania źródła lub 
zbioru źródeł. Zazwyczaj ich tworzenie związane jest z działalnością naukową lub 
badawczą, wymaga specjalistycznej wiedzy bibliotekarskiej i z zakresu danej dziedzi
ny. Struktura opisu jest znacznie rozbudowana, zawierając definicje różnych relacji na 
wielu poziomach. Różnice pomiędzy zespołem trzecim i czwartym wynikają ze stopnia 
ustrukturyzowania danych, chociaż jest to często podział nieścisły i trudny do jedno
znacznej realizacji.

Wyróżnienie opisanych zespołów pozwala na wyznaczenie pewnych interesujących 
zjawisk. Szczególnie ciekawe są te, które występują na pograniczu zespołów. Z wielu 
powodów metadane tworzone przez autorów danych odgrywają coraz ważniejszą rolę. 
Mogą one być pobierane bez żadnej selekcji lub tylko z wybranych miejsc. Ważną 
motywacją dla takich działań jest możliwość ominięcia niedostatków, jakimi cechują 
się wyszukiwarki, bez ponoszenia kosztów tworzenia rekordów przez dostawców usług 
internetowych. W ten sposób wyszukiwarki będą posiadały pewne charakterystyki 
typowe dla zespołu drugiego. Jednocześnie użytkownicy wykorzystujący bogatsze 
formaty „dokumentacyjne” będą chcieli rozpowszechnienia informacji o ich zasobach 
w jak najszerszym zakresie.

Możliwa jest rozbudowa tego modelu przez dołączanie kolejnych elementów. Naj
prostsze formaty rekordów są używane do tworzenia stosunkowo mało ustrukturyzo- 
wanych indeksów służących lokalizacji pozycji, podczas gdy najbardziej skompliko
wane rekordy mogą być wykorzystane jako podstawa do złożonych analiz i narzędzie 
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nawigacji. Rekordy mogą być poddawane bardziej lub mniej złożonym procesom wy
szukiwania i analizy (Z39.50, analiza tekstu). Zespoły rekordów zazwyczaj mają 
wspólne cechy w różnych aspektach, np.:

• Metoda tworzenia: w jaki sposób rekord jest tworzony, ręcznie czy automa
tycznie. To z kolei wpływa na poziom i rodzaj niezbędnych źródeł oraz ogólny 
koszt tworzenia rekordu.

• Funkcja rekordu: czy rekord używany jest do lokalizacji, wyboru, oceny, anali
zy.

• Złożoność opisu: prostszy rekord nie wymaga użycia złożonej struktury pól, 
podpól, kwalifikatorów itp.

• Związane protokoły: bardziej złożone formaty są związane z większymi proto
kołami wyszukiwania i wyświetlania informacji (np. Z39.50), podczas gdy 
prostsze formaty zwykle związane są z protokołami świadczącymi bezpośred
nie usługi.

Opisane wcześniej w tym rozdziale związki przedstawione są w tabeli 5.

Tab. 5. Związki pomiędzy formatami metadanych różnych rodzajów

Proste Złożone
◄------------------------------------------------------------------------------------------------- ►

Lokalizacja Wybór Ocena Analiza
Tworzone przez 

roboty
Roboty + ręczne 
wprowadzanie

Ręczne wprowadzanie Wysoki poziom ręcz
nego wprowadzania

N ieustrukturyzo wane Pary atrybut-wartość Podpola, kwalifikatory Wysoko 
ustrukturyzowane

http ze skryptami CGI Protokoły typu 
whois++ z Common 
Indexing Protocol

Z39.50 Z39.50 (w przyszłości 
z nawigacją 
w zbiorach)

Własność Powstające standardy Ogólne standardy 
z dziedziny informacji

Standardy używane 
w określonych 

dziedzinach

5.2. Normalizacja w zakresie metadanych

Obecnie wydaje się, że szczególnie w zakresie technologii informacyjnej zmiany po
stępują tak szybko, że nie ma możliwości tworzenia rozwiązań mających na celu ujed
nolicenie rezultatów prac, czyli ich standaryzację. Takie odczucia wzmagane są przez 
porażkę OSI (Open Systems Integration). Standaryzacja w ramach OSI dotyczyła 
głównie komunikacji między różnymi komputerami w celu wymiany danych. Główne 
wysiłki OSI, realizowane przez wielką ilość ekspertów, poszły w kierunku tworzenia 
zestawu wysokiej jakości standardów. Zaraz potem powstał Internet, który realizuje te 
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same usługi w sposób znacznie prostszy. W efekcie firmy porzuciły OSI, przenosząc 
się do bardziej atrakcyjnego Intemetu.

Jednakże, wbrew popularnym mniemaniom, Internet także nie może istnieć bez 
standaryzacji. Dla jego zastosowań realizowane są jedynie procesy standaryzacyjne 
innego typu, często pozwalające na jednoczesne funkcjonowanie konkurujących ze 
sobą technologii.

Standaryzacja Intemetu posiada liczne wady. Wiele działań podejmowanych jest 
przez nieformalne grupy i konsorcja, co jest niezgodne z tradycyjnym procesem stan
daryzacji. W stosunku do tradycyjnych procedur działają one bardzo szybko, gdyż 
pozbyły się wielu czasochłonnych i formalnych procedur. Konsorcjów tych jest zbyt 
wiele - można doliczyć się około 200 odrębnych organizacji tworzących własne „stan
dardy”, często sprzeczne ze sobą nawzajem i nieznane większości użytkowników.

Przykładem nowego podejścia do problemów normalizacji może być utworzenie 
w 1997 r. CEN/ISSS - Information Society Standardization System. Powstał on ze 
względu na nieprzydatność tradycyjnych procedur związanych ze standaryzacją 
w zakresie IT (ang. Information Technology). Ma on połączyć wysiłki tradycyjnych 
Technical Committees, standaryzacji EDI (Electronic Data Interchange) oraz nowej 
idei otwartych Warsztatów (Workshops). O tej inicjatywie mowa jest w następnym 
podrozdziale.

Główne inicjatywy dotyczące standaryzacji metadanych zaprezentowano w (Stan
dards Framework Report 1 2000). Niektóre z nich stanowią platformę łączącą kilka 
prac dotyczących standaryzacji, natomiast inne są inicjatywami cząstkowymi. We 
wrześniu 2000 r. 21 przedstawionych inicjatyw dotyczyło łącznie 89 odrębnych stan
dardów i specyfikacji. Już sama ta liczba świadczy o olbrzymiej ilości i różnorodności 
stosowanych metadanych. Szczęśliwie większość z nich w mniej lub bardziej bezpo
średni sposób odnosi się do Dublin Core, który stał się ogólnie przyjętym standardem, 
uznanym także przez większość najważniejszych instytucji związanych z normalizacją.

5.2.1. Standaryzacja w oficjalnych instytucjach normalizacyjnych

Każdy z istniejących schematów metadanych jest w jakimś sensie „standardem” Wiele 
z nich obudowanych jest różnego rodzaju dokumentami normalizacyjnymi. Nic więc 
dziwnego, że w tworzeniu standardów dla metadanych wzięły także udział organizacje, 
które oficjalnie zostały do tego powołane. Poniżej przedstawiono działania najważniej
szych z nich.

Jak już wspomniano, European Committee for Standardization (CEN 
http://www.cenorm.be) posiada organizację służącą standaryzacji technologii informa
cyjnej. Jest to 1SSS (Information Society Standardization System). Warsztaty 
CEN/ISSS tworzą CWA (CEN Worshop Agreement).

CEN/ISSS Workshops są grupami normalizacyjnymi otwartymi dla wszystkich za
interesowanych stron, bez żadnych ograniczeń. Główny rezultat ich pracy to CWA, 
które uzgadniane są przez konsensus pomiędzy uczestnikami Warsztatu i publikowane 
przez narodowych członków CEN. CWA mogą być specyfikacjami technicznymi, 
materiałami pomocniczymi i poradnikami lub też określają stosowaną praktykę 

http://www.cenorm.be
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w przemyśle. W stosunku do nieformalnych konsorcjów, CEN osiąga lepsze wyniki ze 
względu na uzyskiwany szerszy konsensus. Warsztaty pracują szybciej, gdyż nie sto
suje się tam długotrwałych procesów na poziomie narodowym, takich jak np. dla for
malnych Norm Europejskich, a prace prowadzone są w miarę możności za pomocą 
mediów elektronicznych.

CWA mogą być traktowane jako pierwsze próby stworzenia Europejskiej Normy. 
Mogą one nawet zawierać sprzeczne rozwiązania w celu przetestowania ich 
w aplikacjach. CWA odzwierciedla konsensus uzyskany w organizacjach czy przed
siębiorstwach odpowiedzialnych za treść normy. Stąd CWA nie przedstawia konsensu
su tak wysokiego poziomu jak Europejska Norma (EN), nie jest także podstawą praw
ną do dalszych działań.

W lutym 1998 r. rozpoczął pracę CEN/ISSS Workshop on MMI (Metadata for 
Multimedia Information http://www.cenorm.be/isss/Workshop/MMI-DC/Default. 
htm). Skupił się on na tworzeniu modelu dla metadanych, który uwzględnia wymogi 
biznesowe. Efektem prac tych Warsztatów są: Model for Metadata for Multimedia 
Information (CWA 13699) oraz Requirements for Metadata for Multimedia Informa
tion (CWA 13700).

Efektem prac MMI było stwierdzenie, że w zakresie metadanych Dublin Core stał 
się światowym standardem. Zaproponowano też, aby powstały nowe Warsztaty po
święcone Dublin Core. W ten sposób w 1999 r. prace rozpoczął CEN/MMI-DC, który 
ma następujące cele:

• wykorzystanie Dublin Core jako narzędzia do tworzenia metadanych 
w przemyśle i administracji,

• współudział w rozwoju Dublin Core,
• tworzenie poradników dla implementujących Dublin Core,
• funkcjonowanie w roli forum dla koordynacji prac nad schematami metada

nych, służących rejestracji zasobów internetowych na poziomie narodowym,
• określenie relacji pomiędzy Dublin Core i innymi działaniami w zakresie meta

danych.

Jako pierwszy krok w kierunku rozpowszechnienia Dublin Core, utworzono CWA 
13874, który zawiera specyfikację Dublin Core, v. 1.1. Zadaniem CWA 13874 jest 
przedstawienie wskazówek dla przemysłu ułatwiających przystosowanie Dublin Core 
do potrzeb rynku europejskiego. Częścią tych prac jest utworzenie „obserwatorium” 
w Web (http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/observatoiy/) dotyczącego europej
skich wysiłków związanych z metadanymi DC, które ma na celu także ułatwienie ak
tywnego uczestnictwa ze strony podobnych projektów.

W International Standards Organization (ISO) utworzono Metadata Working 
Group, która przejęła odpowiedzialność za standardy związane z określeniem i zarzą
dzaniem metadanymi. Zakres prac Grupy Roboczej obejmuje tworzenie elementów 
metadanych, schematów klasyfikacji i kodowania oraz zarządzanie metadanymi i ich 
wymianą. Prace te są prowadzone w Joint Technical Committee on Information Tech
nology (JTC1), Podkomitet 32, Data Management and Interchange 
(http://www.jtclsc32.org/). ISO posiada także standard związany z zagadnieniami 
metadanych, ISO 11179, Specification and Standardization of Data Elements (ISO/IEC 

http://www.cenorm.be/isss/Workshop/MMI-DC/Default
http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/observatoiy/
http://www.jtclsc32.org/
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1998). Bierze również udział w pracach nad tworzeniem standardu metadanych dla 
systemów informacji geograficznej.

Przyjęcie elementów Dublin Core jako standardu w CEN i NISO daje możliwość 
połączenia obu tych dokumentów w jedną międzynarodową normę ISO. Niewykluczo
ne, że nowa norma ISO mogłaby zawierać już także wykaz kwalifikatorów DC.

W Stanach Zjednoczonych w pracach o podobnym zakresie udział bierze Ameri
can National Standards Institute (ANSI - http://www.niso.org), a w jego obrębie 
NCTIS L8 (National Committee on Information Technology Standards, Technical 
Committee L8, Data Representation). Komitet ten podjął prace dotyczące nazewnic
twa, identyfikacji, definicji, klasyfikacji i rejestracji metadanych. Tworzy on Model for 
Data Representation, bada także problem stworzenia instytucji służącej rejestracji me
tadanych w celu standaryzacji danych dla poszczególnych dziedzin. Tu również za 
podstawę przyjęto Dublin Core, tworząc normę ANSI/NISO Z39.85 The Dublin Core 
Metadata Element Set.

Duże znaczenie do metadanych przywiązuje także World Wide Web Consortium 
(W3C - http://www.w3.org). Na swoim koncie organizacja ta ma takie inicjatywy, jak 
utworzenie RDF (Resource Description Framework) oraz PICS (Platform for Internet 
Content Selection). Inne projekty dotyczą języka dla definiowania słowników (tzn. 
zestawów etykiet) do użytku w określonych aplikacjach, języka dla tworzenia filtrów 
oraz syntaktyki dla podpisów elektronicznych. Obecnie W3C jest główną organizacją 
zarządzającą WWW, a jej prace i wytyczne de facto stają się automatycznie standar
dami. Dotyczy to np. takich narzędzi, jak SGML czy XML. Jednakże standardy te są 
zazwyczaj na bardzo ogólnym poziomie (meta-meta), co wynika z intencji ich twór
ców, aby stały się one punktem wyjścia dla różnych zastosowań szczegółowych.

Ciekawą inicjatywą, godną także odnotowania, jest SCHEMAS Forum for Meta
data Schema Implementers (http://www.schemas-forum.org) (Metadata Watch Re
port #1 2000; Standards Framework Report 1 2000; Day, Michael et al. 2000). Nie jest 
to jednak organizacja mająca na celu tworzenie norm, a raczej rozpowszechnianie 
i popularyzację informacji o nich, podobnie zresztą jak i o wszelkich innych zagadnie
niach związanych z metadanymi. W zakresie standaryzacji SCHEMAS skupia się na 
inicjatywach służących definiowaniu lub ratyfikacji schematów metadanych dla po
trzeb Web, które uważane są za standardy. Bierze się przy tym pod uwagę nie tylko 
prace normalizacyjne tradycyjnych organizacji, takich jak CEN czy ISO, ale także 
inicjatywy związane z Internetem, takie jak np. Dublin Core. W związku ze stale zmie
niającą się sytuacją w zakresie schematów metadanych, odpowiednie raporty mają być 
wydawane cyklicznie.

Na stronie projektu SCHEMAS (http://www.schemas-forum.org/registry/registry. 
html) wyliczono schematy metadanych oraz przedstawiono informacje o nich; wykaz 
ten daje wyobrażenie o różnorodności tworzonych i wykorzystywanych schematach 
metadanych.

http://www.niso.org
http://www.w3.org
http://www.schemas-forum.org
http://www.schemas-forum.org/registry/registry
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5.3. Rejestry metadanych

Obecnie rejestry (ang. registers) metadanych stanowią ważne zagadnienie z zakresu 
badań nad bibliotekami cyfrowymi. Ilość schematów metadanych i profili aplikacyj
nych, przygotowanych dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb różnych środowisk 
użytkowników informacji cyfrowej rośnie. Wraz ze wzrostem tej ilości potrzeba istnie
nia rejestrów spełniających rolę wspomagania zarządzania i informacyjną także wzra
sta. Oczekuje się, że rejestiy wypracują zasady służące identyfikacji i opisowi istnieją
cych schematów i profili aplikacyjnych, potencjalnie obejmując także narzędzia służą
ce automatycznej konwersji pomiędzy różnymi schematami. Mogą one także zawierać 
rozbudowane słowniki kontrolowane lub do nich kierować. Ze słowników tych pobie
rać się będzie wartości pól metadanych.

Rejestry tego typu stanowią rodzaj elektronicznego słownika elementów danych 
przydatnego dla:

• projektantów aplikacji, którzy będą mieli możliwość dokonywania konsultacji 
w rejestrach w celu identyfikacji istniejących schematów metadanych i ich 
składników lub identyfikacji rozszerzeń tych schematów utworzonych przez 
projektantów innych aplikacji do zaspokojenia potrzeb lokalnych,

• twórców i zarządzających metadanymi, którzy mogą korzystać z rejestrów dla 
sprawdzenia definicji lub zasad użytkowania elementów albo zestawu dozwo
lonych wartości konkretnych elementów,

• aplikacji, które mogą używać URI związane ze schematem, elementem lub ze
stawem wartości w celu porównania lub oceny elementów lub ich wartości 
w zestawie metadanych,

• użytkowników końcowych, którzy mogą konsultować się z rejestrami, aby le
piej rozumieć definicje terminów dotyczących metadanych w celu zwiększenia 
efektywności wyszukiwania lub przetwarzania danych.

Jak z tego wynika, rejestry będą udostępniać środki, służące dla zarządzania 
i udostępniania specyfikacji schematów metadanych, profili aplikacyjnych i zestawów 
dozwolonych wartości elementu metadanych. Dla każdego schematu czy profilu apli
kacyjnego rejestry będą przedstawiały relacje łączące różne wersje schematów w celu 
zapewnienia długotrwałego współdziałania.

Ujednolicone zasady deklaracji schematów metadanych zostały określone w RDF. 
Specyfikacja Schematu RDF (RDFS - http://www.w3.org/TR/rdf-schema/) daje moż
liwości prostej deklaracji schematu metadanych za pomocą ujednoliconego modelu 
danych i prostego języka. Trwają także prace nad wzbogaceniem RDFS przez wyko
rzystanie możliwości, jakich dostarczają Ontologie i języki, w których są one tworzone, 
takie jak DAML czy OIL. W efekcie coraz więcej twórców schematów metadanych 
„publikuje” je w RDFS.

Rejestry metadanych są bazami danych o ogólnie dostępnych schematach metada
nych. Można w nich prześledzić historyczny rozwój i proces rejestracji tych zestawów 
metadanych zgodnie z ISO/IEC 11179. Prace nad tworzeniem rejestrów metadanych 
nabrały nowego impetu wraz z rozwojem działań zmierzających do utworzenia Se
mantycznego Web (http://www.w3.org/2001/sw/).

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
http://www.w3.org/2001/sw/
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Najbardziej znanymi inicjatywami w zakresie rejestrów metadanych są:

• Projekt DESIRE (http://desire.ukoln.ac.uk/registry/). Autorzy projektu zamie
rzają uzyskać funkcjonalność umożliwiającą wykorzystanie metadanych na 
różnych poziomach:
- definiowania elementów,
- użytkowania elementów,
- dostępnych schematów,
- wymiany z innymi przestrzeniami nazw.

• Projekt SCHEMAS (http://www.schemas-forum.org/registry/). Jednym z celów 
tego projektu jest prowadzenie rejestru metadanych, który zawiera odnośniki do 
elementów i definicji schematów, zarówno standardów ogólnych jak 
i lokalnych. Rejestr ten odsyła także do raportów dotyczących działań w zakre
sie metadanych, pochodzących ze SCHEMAS Metadata Watch. Zawiera on 
metadane spełniające szeroki zakres wymogów funkcjonalnych, od przeszuki
wania zasobów do obsługi praw autorskich i archiwizacji obiektów cyfrowych. 
Sam rejestr oparty został na prototypie DESIRE i może służyć jako wzór wła
ściwego postępowania w tym zakresie; autorzy projektu chcą udostępnić infor
macje o nim autorom podobnych inicjatyw.

• DC Registry (http://dublincore.org/groups/registry/). DCMI Registry Working 
Group (WG) realizuje prace nad rejestrem będącym autorytarnym źródłem in
formacji o elementach DCMES, relacjach między nimi i obowiązujących słow
nikach kontrolowanych. Registry WG prowadzi forum dyskusyjne o działa
niach w zakresie rejestrów metadanych i współpracuje z podobnymi inicjaty
wami. Konkretne działania obejmują:
- budowę rejestru dostarczającego użytkownikom (etap 1) i maszynom (etap 2) 

interfejsu umożliwiającego wyszukiwanie, nawigację i zrozumienie DCMES 
i projektów związanych,

- promowanie powszechnej akceptacji i wykorzystania elementów DCMES,
- prowadzenie autorytarnego źródła informacji dotyczących inicjatyw DCMI.

• Projekt ROADS (www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/templates/). W tym miejscu 
rejestrowane są wszystkie formularze ROADS wraz z kolejnymi modyfikacja
mi. Każdy element metadanych jest krótko zdefiniowany. Umieszczono tam 
również przewodnik po zasadach katalogowania używanych w projekcie, co 
powinno także ułatwić współdziałanie z innymi schematami metadanych.

5.4. Schematy metadanych

W 1996 r., w ramach projektu DESIRE (http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/) 
opublikowano raport autorstwa Dempseya, pt. „A review of metadata: a survey of cur
rent resource description formats” Materiał ten wielokrotnie aktualizowano. Doku
ment opisuje główne schematy metadanych za pomocą jednolitego układu 
i metodologii. Obok opisanych wcześniej rejestrów metadanych, jest to jedno z lep
szych źródeł informacji w tym zakresie.

http://desire.ukoln.ac.uk/registry/
http://www.schemas-forum.org/registry/
http://dublincore.org/groups/registry/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/templates/
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/
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W wymienionym raporcie Dempseya opisano następujące schematy:

• BibTex,
• Categories for the Description of Works of Art. (CDWA),
• Computer Interchange of Museum Information (CIMI),
• Dublin Core,
• Encoding Archiwal Description (EAD),
• The EELS Metadata Format,
• The EEVL Metadata Format,
• FGDC - Content Standards for Digital Geospatial Metadata,
• Government Information Locator Service (GILS),
• IAFA/whois++ Templates,
• ICPSR SGML Codebook Initiative,
• LDAP Data Interchange Format (LDIF),
• MARC,
• USMARC,
• UKMARC,
• UNIMARC,
• PICA+,
• RFC 1807,
• Summary Object Interchange Format (SOIF),
• Text Encoding Initiative (TEI),
• Uniform Resource Characteristics (URC),
• Warwick Framework.

W raporcie tym stwierdzono, że jednym z najlepiej rozwijających się formatów 
metadanych jest Dublin Core (Dempsey et al. 1998). Spostrzeżenie to znalazło pełne 
potwierdzenie w następnych latach. Podobne wnioski wysnuto także w trakcie realiza
cji projektu BIBLINK (http://hosted.ukoln.ac.uk/biblink/), zadaniem którego było na
wiązanie współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi bibliografie narodowe 
i wydawcami publikacji elektronicznych w celu stworzenia kartotek autorytarnych 
używanych przez oba rodzaje instytucji.

5.4.1. Dublin Core

Według informacji znajdującej się na stronie domowej Dublin Core 
(http://dublincore.org/about/), jest on „15-elementowym zestawem elementów metada
nych służącym do ułatwienia wyszukiwania zasobów elektronicznych. Pierwotnie 
pomyślany jako narzędzie do tworzenia opisów zasobów Web przez ich autorów, zo
stał także pozytywnie przyjęty przez inne społeczności tworzące formalne opisy zaso
bów, takie jak muzea i biblioteki”

Prace nad Dublin Core zostały zapoczątkowane przez nieformalną grupę biblioteka
rzy, specjalistów z dziedziny sieci komputerowych oraz zastosowań systemów kom
puterowych. Utworzony został w 1995 r. podczas spotkania nazywanego obecnie 

http://hosted.ukoln.ac.uk/biblink/
http://dublincore.org/about/
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pierwszymi warsztatami Dublin Core (http://dublincore.org/workshops/dcl/). Od 
tego czasu Dublin Core Metadata Element Set, jak brzmi jego pełna nazwa, gwałtow
nie zdobywał popularność jako format opisu DLO dostępnych w Web. Obecnie może 
on być uważany za najlepiej znany projekt metadanych. DC stał się wiodącą inicjatywą 
służącą polepszeniu wyszukiwaniu zasobów w Web. Format jest używany w wielu 
różnych projektach i systemach, stając się standardem dla opisu metadanych. Wykaz 
projektów, w których zastosowano DC znajduje się w http://dublincore.org/projects/.

Twórcy i użytkownicy Dublin Core spotykają się na corocznych Warsztatach 
(w 2000 r. odbyły się ósme Warsztaty w Ottawie - zob. http://www.ifla.org/udt/dc8/, 
w 2001 r. dziewiąte w Tokio - zob. http://www.nii.ac.jp/dc2001/, a w 2002 r. dziesiąte 
we Florencji - zob. http://www.bncf.net/dc2002/index.html). Podczas tych spotkań 
dyskutowane są i - po osiągnięciu konsensusu - zatwierdzane rozwiązania głównych 
problemów dotyczących formatu. Taki sposób pracy spowalnia tempo podejmowania 
decyzji, tym bardziej, że wpływ na nie ma wiele grup reprezentujących sprzeczne nie
raz interesy - bibliotekarze, specjaliści sieciowcy, muzealnicy, archiwiści itp. Z drugiej 
strony, osiągnięcie porozumienia w takim gronie zapewnia wyższą jakość przyjmowa
nych rozwiązań.

Pierwotnie, podczas pierwszych warsztatów utworzono 13 elementów Dublin Core. 
Były to: dc:opis rzeczowy, dc:tytuł, dc:autor, dc:wydawca, dc:inny agent, dc:data, 
dc:rodzaj obiektu, dc:forma, dcńdentyfikator, dc:relacja, dc:źródło, dc:język, 
dc:miejsce i czas. Drugie warsztaty umożliwiły utworzenie Warwick Framework. 
Pomimo tego, że jest on ściśle związany z Dublin Core, jego koncepcja jest na tyle 
wyraźnie różna, że nie powinien być przedstawiany jako część DC.

Trzecie warsztaty poświęcone były zagadnieniu zastosowania DC do opisu 
obiektów graficznych. W efekcie uznano, że dokumenty graficzne nie różnią się zbyt
nio od DLO, oraz rozszerzono DC o dwa nowe elementy. Pojęcie DLO zostało utwo
rzone już podczas pierwszego warsztatu. Gdyby przyjęto, że grafika jest czymś innym 
niż DLO, efekty byłyby oczywiste: niezbędne byłoby utworzenie dwóch odrębnych 
zestawów elementów. Skomplikowałoby to schemat; opracowanie i wyszukiwanie 
zasobów za pomocą dwóch standardów metadanych jest bardziej złożone niż za pomo- 
cąjednego. Co więcej, zasoby informacji w Internecie zazwyczaj zawierają jednocze
śnie informację tekstową i graficzną (czasem animowaną). Opisywanie takich źródeł za 
pomocą dwóch odrębnych standardów nie byłoby łatwe.

Podczas warsztatów uzgodniono, że grafika może być opracowywana za pomocą 
DC, z tym, że zdecydowano o rozszerzeniu zestawu elementów. W efekcie, obiekty 
graficzne uznane zostały za DLO. Jako DLO uznać można obiekt nie tyle ze względu 
na jego treść (zawartość), co niezmienność. Jeżeli obiekt przedstawia tę samą treść dla 
wszystkich użytkowników, jest on niezmienny. Ta klasa obiektów zawiera nie tylko 
dokumenty tekstowe i grafikę, ale także filmy, dokumenty dźwiękowe itp. Obiekty, 
które nie są zaliczane do DLO, mogą tworzyć różne obrazy dla każdego użytkownika. 
Można tu podać przykład baz danych lub innych aplikacji tworzących obrazy 
„w locie”, na podstawie danych użytkownika i zawartości bazy danych.

Obiekty graficzne w rzeczywistości różnią się od źródeł tekstowych. Indeksowanie 
tekstów jest stosunkowo łatwe. Podczas indeksowania grafiki należy uwzględnić pro
blemy techniczne, których rozwiązanie niezbędne jest dla prawidłowego wyświetlenia 
obrazu. Inne trudności pojawiają się z racji różnych wersji tego samego obrazu. Pro
blemy te zostały podczas trzecich warsztatów zauważone, ale nie rozwiązane.

http://dublincore.org/workshops/dcl/
http://dublincore.org/projects/
http://www.ifla.org/udt/dc8/
http://www.nii.ac.jp/dc2001/
http://www.bncf.net/dc2002/index.html
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Jak już było wspomniane, zestaw elementów rozszerzony został o dwa nowe: 
dc:opis i dc:własność. W pierwszej wersji DC treść źródła opisywana była za pomocą 
elementu dc:opis rzeczowy. Obecnie dostępne są dwa elementy: dc:opis i dc:opis rze
czowy. Element dc:opis rzeczowy jest zarezerwowany dla opisów typu słów kluczo
wych dotyczących treści dokumentu, natomiast element dc:opis używany ma być do 
bardziej szczegółowego opisu treści. Dla dokumentów tekstowych element Opis powi
nien zawierać abstrakt; w przypadku zasobów graficznych można go użyć do obszer
niejszego tekstowego opisu dokumentu.

Ukierunkowanie na źródło jest jedną z podstawowych zasad DC. Aspekty, które nie 
są integralną częścią źródła, nie powinny być opisywane. Zgodnie z tą zasadą, prawa 
własności intelektualnej nie mogą być uważane za taki aspekt, więc tworzenie ele
mentu Własność nie jest niezbędne. W tym przypadku przeważyły jednak względy 
praktyczne: zarządzanie prawami własności intelektualnej jest tak ważne w zakresie 
używania zasobów internetowych, że brak tego elementu byłby dużym utrudnieniem.

Głównym zadaniem czwartych warsztatów było dalsze definiowanie i określenie 
sposobów rozbudowy zestawu elementów. Dyskusja na te tematy podzieliła forum na 
dwie grupy, które można nazwać minimalistami i strukturalistami. Od początku istnie
nia DC miał umożliwić opis źródeł przez różne grupy użytkowników. Jeżeli zestaw 
elementów pozostanie nieliczny, zwiększy to prostotę jego użytkowania i łatwość wy
miany opisów danych pomiędzy różnymi grupami użytkowników. Prostota zestawu 
elementów ma także wady: opis nie może we właściwy sposób reprezentować bardziej 
złożonych źródeł.

Z punktu widzenia minimalistów, najważniejszym aspektem DC jest jego prostota. 
Jeżeli wszystkie elementy posiadają takie samo znaczenie we wszystkich społeczno
ściach użytkowników, to wówczas tworzenie i wymiana metadanych jest stosunkowo 
prosta. Ułatwia to także wykorzystanie zautomatyzowanych narzędzi. Używanie do
datkowych kwalifikatorów dla modyfikacji znaczenia elementów jest niebezpieczne 
dla współdziałania w zakresie wymiany opisów. Strukturaliści natomiast, podkreślają 
korzyści płynące z używania kwalifikatorów definiowanych w sposób sformalizowany. 
Kwalifikatory takie umożliwiają tworzenie bardziej precyzyjnych opisów, lepiej za
spokajających potrzeby specyficznych grup użytkowników.

Definiowanie elementów DC jest oparte na konsensusie. W tej sprawie również 
znaleziono kompromisowe wyjście. Głównym celem opisu źródła jest umożliwienie 
jego wyszukiwania. Wykorzystanie kwalifikatorów podwyższa jakość wyszukiwania. 
Z drugiej strony prostota elementów jest jedną z podstawowych zasad DC. Uznano 
więc, że kwalifikatorów należy używać, jednak w możliwie małym zakresie.

W trakcie piątych warsztatów postawiono sobie za cel ukończenie prac nad zesta
wem 15 elementów. Dyskutowane były elementy dc:data, dc:miejsce i czas oraz 
dc:relacja. Ostatni z nich odgrywa ważną rolę w realizacji Zasady 1:1, która stwierdza, 
że każde źródło powinno posiadać własny opis. Opisywanie źródeł pochodzących 
z innych źródeł (np. fotografia obrazu) często nie jest zadaniem łatwym. Powstają py
tania czy opis powinien zawierać informacje tylko o samym źródle (fotografii), czy 
także opisywana powinna być jego treść (obraz). Jeżeli ktoś tworzy elektroniczną foto
grafię dzieła malarskiego i umieszcza ją w Internecie, jaką zawartość powinien mieć 
element Twórca? Nazwisko malarza czy fotografika?

Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie Zasada 1:1, która mówi, że każde źródło 
informacji powinno być opisywane oddzielnie, a każdy zestaw metadanych powinien 
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opisywać tylko jedno źródło informacji. Opisy te należy natomiast łączyć za pomocą 
elementu Relacja. W niekwalifikowanym DC nie ma żadnych zasad określających 
sposób opisu rodzaju występującej relacji, ani w jaki sposób identyfikować źródło 
związane relacją.

Podczas szóstych warsztatów dokonano kilku ważnych usprawnień schematu DC. 
Po pierwsze, sformalizowano bardziej prace nad DC, co w efekcie dało przyjęcie DC 
wersji 1.0 i DC wersji 1.1. Dalej, rozwinięto mechanizm kwalifikowania elementów 
oraz przygotowano wskazówki dla stosowania kwalifikatorów. Po trzecie, rozpoczęto 
współpracę z przedstawicielami projektu DOI/INDECS. Współpraca ta może mieć 
daleko idące konsekwencje. DOI został przygotowany przez środowisko związane 
z przemysłem wydawniczym (wydawcy, fonografia, sztuka wizualna) w celu utworze
nia unikalnego identyfikatora dla wszystkich zasobów będących przedmiotem praw 
własności intelektualnej. Identyfikacja źródła umożliwia właścicielom dochodzenie 
swoich praw i przeprowadzanie transakcji online (e-handel), zaś celem projektu Intero
perability of Data in E-Commerce Systems (INDECS) było stworzenie modelu danych 
ułatwiającego działalność komercyjną w środowisku sieciowym.

Stwierdzono, że współpraca pomiędzy DC i DOI/INDECS powinna przynieść ko
rzyści obu stronom. Pomimo tego, że oba projekty mają różne cele główne - opis źró
deł i obsługa praw autorskich - to podstawowy model danych może być ten sam. 
Wspólny model danych może umożliwić wymianę metadanych, wspomagając cele obu 
grup.

Podczas siódmych warsztatów zajmowano się głównie kwalifikatorami. Jednym 
z efektów jest spójny i użyteczny zestaw kwalifikatorów. Rozpoczęto także prace nad 
rejestrem metadanych, który ma gromadzić i rozpowszechniać informacje o lokalnych 
rozszerzeniach DC.

Głównym tematem ósmych warsztatów było rozszerzenie DC w kierunku specjal
nych zastosowań. W efekcie powstała idea profili aplikacyjnych, której autorami są 
Rachel Heery i Manjula Patel (Heery, Carpenter, Day 2001). Powołano też grupy ds. 
zastosowań specjalnych.

Profil aplikacyjny jest zdefiniowany jako schemat metadanych utworzony do celów 
specjalnych. Zawiera on elementy danych pochodzące z jednego lub kilku schematów 
standardowych metadanych (nazywanych „przestrzenią nazw” - ang. namespaces). 
W ten sposób powstaje schemat metadanych realizujący lokalne potrzeby, ale zawie
rający elementy, które zostały już wcześniej zdefiniowane.

W trakcie tworzenia profilu aplikacyjnego, można określić sposób używania stan
dardowych schematów (Baker et al. 2001). Profil aplikacyjny może być rozpowszech
niany wśród użytkowników mających podobne potrzeby, przez co zwiększa się współ
działanie w zakresie wymiany danych.

Podobnie jak Warwick Framework, profile aplikacyjne były jedynie koncepcją teo
retyczną. Jest to próba stworzenia wspólnych zasad rozbudowy schematów metada
nych, w zgodzie z podstawowymi zaleceniami wypracowanymi przez DC. Początkowo 
nie było jasne, w jaki sposób koncepcja ta mogłaby być zrealizowana.

Podczas dziewiątych warsztatów kontynuowano prace nad profilami aplikacyjny
mi, przede wszystkim w trzech obszarach tematycznych: systemów edukacyjnych, 
rządowych i bibliotecznych. Rozpoczęły się także prace nad przygotowaniem zasad 
kodowania Dublin Core w RDF/XML i w XML bez użycia RDF. Kolejnym zagadnie
niem było przygotowanie sposobów tworzenia odsyłaczy do nazwy agenta (czynnika 
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działającego). Dotychczas uznawało się, że wartością wystąpienia danego elementu 
DC jest na ogół ciąg znaków (literał31). Wiele grup użytkowników zgłasza dodatkowe 
wymagania co do możliwości tworzenia odesłań do odrębnych wartości strukturalnych. 
Tymi strukturami mogą być np. kartoteki autorytarne takie jak LC Name Authority 
File. Stwierdzono potrzebę uzgodnienia zasad tworzenia odsyłaczy do podobnych 
struktur zewnętrznych jako alternatywy (lub uzupełnienia) do dotychczasowej praktyki 
umieszczania ciągu znaków jako wartości elementu.

31 Stała napisowa, literał (ang. string constant, literał constant), ciąg znaków kodu dostępnego 
wdanym komputerze (najczęściej ASCII). Metadane powinny zawierać odpowiedni literał, który 
odzwierciedla podstawową wartość jednostki metadanych. Np. dla wyrażeń creator="Public, John Q." 
i creator="http://authority.org/public-john-q-1234", wartość pierwszego przedstawiona jest jako 
literał, podczas gdy drugie zawiera (hipotetyczny) odnośnik do danych autorytarnych.

Szczególną uwagę poświęcono tzw. kwalifikatorom CCP (od ang. nazw elementów: 
dcxreator, dcxontributor i dc:publisher). Stwierdzono, że dla elementów dc:twórca, 
dc:współtwórca i dc:wydawca, które opisują ludzi lub organizacje, wymagana jest 
dokładna identyfikacja kwalifikatorów, uszczegółowiających np. rolę, jaką osoba lub 
organizacja odgrywa w tworzeniu źródła lub pozwalających na dołączenie dodatkowej 
informacji o nazwie osoby lub organizacji.

Za rozwój, standaryzację i promocję zestawu elementów metadanych Dublin Core 
odpowiedzialny jest Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Misją DCMI jest uła
twienie wyszukiwania zasobów poprzez Internet w efekcie następujących działań:

• rozwój standardów metadanych służących wyszukiwaniu informacji w różnych 
dziedzinach;

• stworzenie ram dla współdziałania zestawów metadanych;
• ułatwienie rozwoju zestawów metadanych specyficznych dla określonych grup 

użytkowników lub dziedzin, umożliwiających wyszukiwanie w wielu zastoso
waniach jednocześnie oraz współdziałanie metadanych.

Działania DCMI służące realizacji tej misji są następujące:

• Dokumentowanie i wymiana informacji:
■ utrzymanie strony Web DCMI jako autorytatywnego źródła standardów 

DCMI, dokumentów uzupełniających, źródeł związanych oraz nowości doty
czących działalności grup roboczych;

■ wspomaganie tworzenia podręczników i poradników oraz organizacja imprez 
ułatwiających rozpowszechnianie informacji o standardach DCMI;

■ wspomaganie współpracy z innymi społecznościami metadanych w celu 
promocji łączenia standardów tam, gdzie jest to przydatne oraz utworzenia 
konwersji między nimi tam, gdzie jest to potrzebne.

• Tworzenie i zarządzanie standardami:
■ organizowanie międzynarodowych warsztatów i spotkań grup roboczych 

w celu opracowania zasad obsługi istniejących rekomendacji DCMI 
i tworzenia dodatkowych elementów i kwalifikatorów dotyczących określo
nych dziedzin;

■ uczestnictwo w działalności związanej z międzynarodową normalizacją w celu 
promowania przyjęcia rekomendacji DCMI jako standardów światowych.

http://authority.org/public-john-q-1234
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• Narzędzia i usługi:
* rozwój infrastruktury oprogramowania (takiej jak rejestry metadanych DC- 

MI), które wspomagają zarządzanie i utrzymanie metadanych DCMI w wielu 
językach;

■ prowadzenie stabilnego dostępu do schematów metadanych dla osób je im
plementujących, aplikacji i użytkowników;

• konsultacje z projektantami systemów metadanych służące promocji jedno
litego sposobu wykorzystania metadanych DCMI.

• Efektem stałego wzrostu międzynarodowego i wielodziedzinowego zaintere
sowania działalnością Dublin Core jest potrzeba posiadania sformalizowanej 
struktury organizacyjnej i przestrzegania zasad podejmowania decyzji. DCMI 
będzie zarządzać DCMES w taki sposób, aby móc odzwierciedlić różnorodne 
interesy wielu udziałowców.

Struktura DCMI jest wynikiem kompromisu pomiędzy potrzebą kompetentnego za
rządzania pracami nad DC (brak takiego zarządzania w pierwszym okresie istnienia 
DC często zarzucali jego przeciwnicy), a demokracją w podejmowaniu decyzji i egali
taryzmem w szeregach DCMI (Iannella, Heery 1999).

5.4.1.1. Podstawowe elementy Dublin Core

Jak już wcześniej wspomniano, dotychczas uzgodniony został zestaw 15 podstawo
wych elementów (zob. tab. 6). W 1999 r podjęta została decyzja o zamknięciu prac nad 
zestawem podstawowym, co oznacza, że nie należy spodziewać się w tym zakresie 
żadnych zmian. Jeżeli istnieje potrzeba dodania nowego elementu, można wykorzystać 
następujący sposób. Każdy element przyjęty w lokalnej aplikacji musi być poprzedzo
ny znakiem „X-”. Jeżeli np. chcemy umieścić informację o cenie jako nowy element 
DC, można dodać szesnasty element o nazwie X-Cena (Hakala 1999). Ten sam me
chanizm może być wykorzystany dla dodawania nowych kwalifikatorów.

Tab. 6. Zestaw podstawowych elementów Dublin Core

Zawartość (Content) Własność intelektualna 
(Intellectual Property) Dookreślenie (Instantiation)

Tytuł (Title) Twórca (Creator) Data (Datę)
Opis rzeczowy (Subject) Wydawca (Publisher) Typ {Type)

Opis (Description) Współtwórca (Contributor) Format (Format)
Źródło (Source) Własność (Rights) Identyfikator (Identifler)

Język (Language)
Relacja (Relation)

Miejsce i Czas (Coverage)
Odbiorca (Audience)32

32 Element „Odbiorca” został przez DCMI uznany za element, ale nie część podstawowego ze
stawu. Elementu tego używa się wyłącznie pod warunkiem użycia kwalifikowanego Dublin Core.
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Dokładny opis powyższych elementów wraz z ich definicjami jest dostępny 
w Internecie (http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/), także w języku pol
skim (http://ebib.oss.wroc.pl/standard/dc.html).

Podstawowymi cechami charakteryzującymi Dublin Core są:

• prostota tworzenia i utrzymania metadanych,
• powszechnie zrozumiała semantyka,
• międzynarodowy zasięg wykorzystania,
• łatwość rozbudowy,
• współdziałanie pomiędzy zasobami i systemami indeksowania.

Jednoczesne osiągnięcie wszystkich wyżej wymienionych cech nie jest łatwe, gdyż 
są one do pewnego stopnia sprzeczne, w takim sensie, że realizacja jednych może 
utrudniać wykonanie innych. Wiele pracy podczas warsztatów DC włożono właśnie 
w minimalizowanie napięć pomiędzy postawionymi celami. Kłopoty te przenoszone są 
często także do lokalnych implementacji Dublin Core. Możliwe jest np. stworzenie 
bardzo prostego narzędzia do edycji podstawowego zestawu metadanych DC (odpo
wiedniego formularza) lub też podjęcie decyzji o budowie wielofunkcyjnego edytora 
umożliwiającego wprowadzanie metadanych nie tylko wykorzystujących pełny zestaw 
elementów, ale także dużą ilość kwalifikatorów. Oba te rozwiązania mają swoje dodat
nie i ujemne strony oraz odpowiadają interesom różnych społeczności.

S.4.1.2. Kwalifikatory Dublin Core

Wykorzystywanie samych piętnastu elementów podstawowych DC daje jedynie ogra
niczone możliwości opisu dokumentów elektronicznych. Dlatego też w celu zwiększe
nia elastyczności i możliwości rozbudowy schematu wprowadzono kwalifikatory ele
mentów (zob. http://dublincore.Org/documents/2000/07/l l/dcmes-qualifiers/ lub 
http://ebib.oss.wroc.pl/standard/dcq.html). W odróżnieniu od zestawu podstawowego, 
lista kwalifikatorów nie jest jeszcze zamknięta - jest ona stale rozbudowywana, nowe 
kwalifikatory tworzone są także na potrzeby lokalnych aplikacji.

Podczas tworzenia zestawu kwalifikatorów pierwszeństwo dano słownikom, wyka
zom i schematom, już wcześniej utworzonym przez wyspecjalizowane instytucje. Lista 
słowników tworzonych przez instytucje zewnętrzne, a przyjętych w dokumentach 
DCMES, także nie jest zamknięta. Istnieje wiele słowników kontrolowanych lub 
schematów klasyfikacji, które nie są dotąd uwzględnione w DCMES; nad implementa
cją wielu z nich pracują grupy robocze.

Nieuchronnie pojawiać się mogą sytuacje, gdy użytkownik spotka się z metadanymi 
zawierającymi nieznane dla niego kwalifikatory, stworzone przez osoby implementują
ce schemat dla zastosowań lokalnych. Poprawność interpretacji takich opisów DC 
zależna jest od zdolności aplikacji do pomijania nieznanych kwalifikatorów i przejścia 
do szerszego znaczenia elementu w formie niekwalifikowanej. Stosowaną zasadą pod
czas kwalifikowania elementów Dublin Core jest zdolność oprogramowania klienta do 
ignorowania każdego kwalifikatora i wykorzystywania opisu tak, jakby nie był on 
kwalifikowany (tzw. zasada Dumb-Down). Może to, co prawda, prowadzić do utraty 

http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/
http://ebib.oss.wroc.pl/standard/dc.html
http://dublincore.Org/documents/2000/07/l
http://ebib.oss.wroc.pl/standard/dcq.html
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szczegółowości opisu, jednak wartość elementu (bez kwalifikatorów) powinna być 
wystarczająca dla zapewnienia ogólnej poprawności i możliwości wyszukiwawczych.

Przyjmuje się, że osoby odpowiedzialne za stosowanie DC będą tworzyły dodatko
we kwalifikatory do użytku w lokalnych aplikacjach lub określonych dziedzinach 
szczegółowych. Kwalifikatory takie mogą nie być zrozumiałe dla innych aplikacji. 
Z tego powodu utworzono zasady kwalifikowania, przedstawione poniżej, których 
stosowanie powinno zapewnić współdziałanie metadanych pochodzących z różnych 
zastosowań.

W roku 2000 DCMI wyróżniało dwie ogólne klasy kwalifikatorów:

• Uszczegółowienie elementu. Te kwalifikatory zawężają znaczenie elementu 
lub je uszczegółowiają. Element uszczegółowiony posiada znaczenie elementu 
niekwalifikowanego, jednak w bardziej ograniczonym zakresie. Oprogramowa
nie klienta, które nie rozumie zasad uszczegółowiania określonego elementu, 
powinno mieć możliwość pominięcia kwalifikatora i traktowania wartości me
tadanych tak, jakby był to element niekwalifikowany (szerszy). Opis zasad 
uszczegółowiania elementów przez kwalifikatory powinien być ogólnie dostęp
ny.

• Schemat kodowania. Takie kwalifikatory identyfikują schematy służące inter
pretacji wartości elementu. Wśród schematów znajdują się słowniki kontrolo
wane oraz notacje formalne lub zasady gramatyki. Wartość wyrażona przy uży
ciu schematu kodowania będzie więc symbolem wybranym ze słownika kon
trolowanego (np. symbol z tablic klasyfikacji bądź zestaw haseł przedmioto
wych) lub ciągiem sformatowanym odpowiednio wg użytej formalnej notacji 
(np. „2001-01-01” jako standardowe wyrażenie daty). Nawet w przypadku gdy 
schemat kodowania nie jest rozumiany przez klienta, wartość może być jednak 
użyteczna dla człowieka. Opis definicji schematu kodowania lub kwalifikato
rów musi być jasno sformułowany i ogólnie dostępny.

Wszystkie kwalifikatory należą do jednej z tych dwóch kategorii. W przyszłości 
mogą powstawać nowe kategorie kwaifikatorów, wynikające z doświadczeń uzyska
nych podczas ich implementacji. Te kwalifikatory, które DCMI Usage Committee 
uznał za nie wchodzące w zakres tych dwóch kategorii lub które zostały odrzucone 
z innych powodów (np. niesprecyzowane definicje), pozostają przedmiotem dalszych 
dyskusji i będą w przyszłości powtórnie przedstawione do zatwierdzenia.

Wykazy kwalifikatorów nie tworzą zamkniętego zestawu, zaspokajającego wszyst
kie potrzeby związane z tworzeniem opisów przez użytkowników. Stanowią one raczej 
podstawę dla powstawania większej ilości kwalifikatorów proponowanych przez różne 
społeczności i przedstawiane DCMI Usage Committee dla przeglądnięcia i zatwierdze
nia. Użytkownicy używający tych kwalifikatorów mogą mieć pewność, że odpowia
dają one zasadzie Dumb-Down.

S.4.1.3. Gramatyka Dublin Core

Na podstawie tekstu przedstawionego w poprzednich rozdziałach, można Dublin Core 
określić jako rodzaj nowoczesnej formy karty katalogowej - czyli zestawu elementów 
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(oraz kwalifikatorów) opisujących źródło przez tworzenie pełnego pakietu danych. 
Czasem DC jest postrzegany jako format wymienny służący wymianie rekordów po
między różnymi zasobami. Podstawowa zasada mówiąca, że każdy element jest opcjo
nalny i powtarzalny, zmusza do traktowania opisu Dublin Core jako całości. Możliwe 
jest jednak zupełnie inne potraktowanie Dublin Core - jako języka (por. Zieliński 
2000). Dokładniej, można powiedzieć, że jest to język o ograniczonym słownictwie, 
jak inne języki informacyjno-wyszukiwawcze, służący do tworzenia określonej klasy 
zdań dotyczących źródeł informacji. Język ten, podobnie jak język naturalny posiada 
własny słownik terminów. Istnieją dwie klasy terminów, które odpowiadają dwóm 
funkcjom spełnianym przez nie w zdaniu - elementy i kwalifikatory. Odgrywają one 
podobną rolę do rzeczowników i przymiotników w języku naturalnym. Język DC po
siada także swoją uproszczoną syntaktykę służącą tworzeniu zdań z terminów.

Mówiąc dokładnie, element Dublin Core jest unikalnym identyfikatorem złożonym 
z nazwy (np. Tytuł), poprzedzonym przez URI przestrzeni nazwy, w której jest zdefinio
wany, np. http://purl.Org/dc/elements/l.l/title. W tym kontekście przestrzeń nazwy jest 
słownikiem, który został opublikowany w sposób formalny, zazwyczaj w Web; opisuje 
on terminy wraz z ich nazwami w języku naturalnym, definicjami i innymi odpowiedni
mi informacjami. Obecnie możemy określić dwie przestrzenie nazw dla Dublin Core: 
Dublin Core Metadata Element Set oraz Dublin Core Qualifiers, opisane wcześniej.

Piętnaście elementów zawartych w DCMES określa cechy Dublin Core jako języka. 
Odpowiadają one szeroko rozumianym właściwościom (cechom) źródeł. Cechy te 
służą do wyszukiwania informacji w wielu zasobach z różnych dziedzin. Kwalifikatory 
modyfikują właściwości zdań Dublin Core przez uszczegółowienie, w sposób zbliżony 
do przymiotników w języku naturalnym, określając rodzaj tematu, daty lub relacji.

Dla zobrazowania zależności pomiędzy elementami zdania Dublin Core w (Baker 
2000) używa się diagramów, w których zdanie jest podzielone na podmiot, czyli „to 
o czym się mówi” oraz orzeczenie, które orzeka o podmiocie. W obrębie orzeczenia 
wydziela się dopełnienie (w terminologii Dublin Core są to atrybuty) oraz dopełnienie 
bliższe (w Dublin Core wartości atrybutów). Taki sposób przedstawiania wyrażenia 
Dublin Core jest bardzo obrazowy, gdyż w łatwy sposób można graficznie przedstawić 
zależność kwalifikatorów od modyfikowanych przez nie atrybutów (zob. rys. 7).

Rys. 7. Ogólny wzorzec wyrażenia Dublin Core

http://purl.Org/dc/elements/l.l/title
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W efekcie Dublin Core określa składnię klasy zdań tworzonych wg wzoru „Źródło 
ma atrybut X”, gdzie „źródło” jest podmiotem; po nim następuje czasownik („ma”); 
dalej znajduje się jeden z piętnastu elementów Dublin Core, który stanowi atrybut, 
a następnie wartość atrybutu - odpowiedni literał: nazwa osobowa, data, słowa języka 
naturalnego lub URL. Opcjonalnie możliwe jest ściślejsze definiowanie znaczenia 
atrybutu za pomocą kwalifikatorów, z zachwaniem zasady Dumb-Down.

Podstawą wyboru wartości atrybutu jest jego „przydatność do wyszukiwania”. 
Wartość atrybutu powinna być ciągiem znaków określonego typu - np. zazwyczaj 
będzie to nazwa własna dla dc:twórca, dc:współtwórca, dc:wydawca czy dc:tytuł; URL 
dla dc:relacja, dc:identyfikator lub dc:źródło; zdania języka naturalnego dla dc:opis; 
krótkie ciągi znaków lub słowa kluczowe dla dc:opis rzeczowy, dc:typ, dc:format 
i dc:język; oraz rozpoznawalne oznaczenie lat, miesięcy i dni w dc:data. Zarówno 
w teorii jak i w praktyce zakres oczekiwanych typów danych różni się w zależności od 
atrybutu; to, który typ jest „odpowiedni” dla określonego atrybutu jest często kwestią 
interpretacji.

Zestaw elementów Dublin Core jest podobny do piętnastu dużych pojemników, 
a to, które rodzaje literałów mają trafić do jakiego pojemnika zależy od dość nieja
snych zasad. Ta niejasność jest zamierzona - Internet jest miejscem zróżnicowanym 
i chaotycznym, bardziej zdyscyplinowane i ustandaryzowane podejście w stosunku do 
niego jest nierealne, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę wielość zastosowań 
i używanych języków. Gdyby zasady Dublin Core były bardziej precyzyjne, użytkow
nicy z pewnością naginaliby je do swoich potrzeb. W związku z tym rodzaje terminów 
Dublin Core są bardzo urozmaicone. Wyszukiwarki mogą znaleźć tam różnorodne 
rodzaje informacji w dowolnym pojemniku - począwszy od URL przez ciągi nume
ryczne po pełne teksty w dowolnym języku naturalnym.

Wymogi poprawności dla literałów bywają sprzeczne. W sytuacji idealnej literał 
powinien być przydatny do wyszukiwania, jego treść ma więc posiadać sens dla prze
ciętnego użytkownika. Wyszukiwarki powinny przetwarzać je w sposób przewidywal
ny. Programiści muszą wiedzieć, np. kiedy spodziewać się ciągów znaków rozdziela
nych spacjami, kiedy oczekiwać URL, a kiedy alfanumerycznych ciągów danych. Nie
które elementy DC są w tym zakresie szczególnie niejednoznaczne. Na przykład 
dc:własność może zawierać zarówno wolny tekst, jak i URL. Dc:miejsce i czas może 
zawierać nazwę miejsca, nazwę okresu czasu, identyfikator numeryczny dla miejsca 
lub czasu lub nawet wartość złożoną - miniaturową DTD zawierającą elementy roz
dzielone średnikami lub etykietami XML. Możliwość stosowania danych o tak nie
określonym rodzaju powoduje powstanie wielu niejasności co do warunków użycia 
zasady Dumb-Down, czy użycia kwalifikatorów w ogóle.

Rozwiązaniem tego typu problemów wydaje się być możliwość tworzenia lokal
nych aplikacji. Aplikacje są w metadanych odpowiednikiem dialektów w językach 
naturalnych. Mogą one posiadać bogatsze słownictwo i strukturę zdań, które nadają 
sens stosowaniu DC w określonym kontekście. Osoby implementujące, potrzebujące 
języka bardziej rozbudowanego niż zestaw podstawowy mogą łączyć terminy z Dublin 
Core oraz innych przestrzeni nazw w większe słowniki lub też włączać je w bardziej 
rozbudowany syntaktycznie model danych. Tego typu innowacja lingwistyczna jest 
bardzo użyteczna, pod warunkiem że implementujący rozróżniają przestrzenie nazw, 
w których terminy i ich definicje są znane, od aplikacji, gdzie terminy z przestrzeni 
nazw są tylko wykorzystywane, łączone i przystosowywane, a ich zakres jest ograni
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czany. Aplikacja jest naturalnym miejscem dla istnienia pełnych opisów - kart katalo
gowych lub pakietów metadanych.

Języki metadanych, takie jak Dublin Core były dotychczas tworzone dedukcyjnie, 
w komitetach standaryzacyjnych, gdyż nie istniały dogodne sposoby dla uwzględniania 
lokalnych rozwiązań wypracowywanych indukcyjnie. Obecnie realizowanych jest 
kilka przedsięwzięć pozwalających na wspólne tworzenie słowników lub rejestrów 
metadanych. Standard RDF tworzony przez W3C udostępnia format dla schematów 
metadanych, które mogą być przeszukiwane przez internetowe wyszukiwarki metada
nych.

Języki typu Dublin Core są z natury ograniczone w zakresie tego, co mogą wyrażać, 
z drugiej strony jednak są one łatwe do przyswojenia i nadzwyczaj użyteczne. Zarówno 
prostota jak i złożoność są przydatne, w zależności od potrzeb użytkowników. Aplika
cje biblioteki cyfrowej również muszą działać w podobny sposób. Jeżeli Dublin Core 
jest za prosty lub ogólny dla określonej aplikacji, jego terminy można włączyć do bo
gatszego lokalnego słownika, z którego generowane lub pobierane mogą być w razie 
potrzeby proste wyrażenia DC. Wartości proste, czyste semantycznie, łatwe do kom
puterowego przetwarzania, mogą pomóc użytkownikowi znaleźć własną drogę przez 
różnorodny Internet.

5.4.I.4. Podstawowe zasady stosowane w Dublin Core

Podczas pierwszych warsztatów określono kilka podstawowych zasad stosowanych 
następnie w Dublin Core. Wszystkie dalsze prace nad rozwojem DC mają uwzględniać 
te zasady, co ma przynieść efekty w postaci utrzymania niewielkiej liczby zrozumia
łych i elastycznych elementów metadanych. Zasadami tymi są:

• Ukierunkowanie na obiekt: DC opisuje cechy będące częścią samego obiektu, 
które mogą być określone z autopsji. Przykładami mogą być zawartość inte
lektualna lub forma fizyczna obiektu. Dane nie ukierunkowane na obiekt opi
sują sposób użycia obiektu, np. możliwości dostępu do źródła lub koszty dostę
pu. Jeżeli zachodzi konieczność opisu tego typu danych, można tego dokonać 
przez rozszerzenie zestawu elementów.

• Rozszerzalność: rozszerzanie DC może być przydatne nie tylko dla opisu da
nych nie ukierunkowanych na obiekt, ale także dla opisu danych, dla których 
brak miejsca w zestawie elementów. Pozwala to użytkownikom na elastyczne 
używanie pól, zależnie od ich własnych potrzeb. Ponadto w przypadku potrzeby 
dodawania nowych elementów nie zostaną pominięte elementy pierwotne, 
dzięki czemu zachowana będzie kompatybilność wstecz.

• Niezależność od syntaktyki: DC powstawał z zamiarem wykorzystywania go 
w wielu różnych aplikacjach, co łączy się też z zastosowaniem różnych tech
nologii. Zdefiniowanie sztywnej, formalnej syntaktyki utrudniłoby realizację 
tego zamiaru, ograniczając możliwości implementacji zestawu elementów.

• Opcjonalność: wszystkie elementy są opcjonalne z dwóch powodów. Nie 
wszystkie elementy mogą być przydatne lub znane dla wszystkich rodzajów 
źródeł informacji. Drugim powodem jest potrzeba zachowania prostoty: osoba, 
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która nie jest bibliotekarzem i dla której nie wszystkie elementy wydają się po
trzebne, może także dokonać opisu źródła informacji. W ten sposób użytkownik 
może sam sobie ograniczyć zasób elementów do tych, które najlepiej odpowia- 
dąjąjego potrzebom.

• Powtarzalność: każdy element może być powtarzalny bez ograniczeń. Np. je
żeli opisywane źródło informacji posiada dziesięciu autorów, opis DC zawierał 
będzie dziesięć elementów Autor.

• Modyfikowalność: wszystkie elementy zdefiniowane podczas pierwszych 
warsztatów określone zostały w taki sposób, aby nie były potrzebne żadne dal
sze zmiany. Jednak elementy DC powinny umożliwiać różnym grupom opisy
wanie „ich” zasobów informacyjnych. W tym celu wykorzystuje się kwalifika
tory, które mogą modyfikować definicję każdego elementu. Użycie kwalifikato
rów ułatwia przenoszenie elementów DC do innych systemów metadanych 
i pozwala na bardziej precyzyjny opis źródła.

5.4.1.5. Model Warwick Framework

Dla realizacji postulatów przedstawionych w poprzednim rozdziale, dotyczących moż
liwości wykorzystania elementów z kilku schematów metadanych w jednej aplikacji, 
drugie warsztaty Dublin Core w Warwick (Wielka Brytania), w kwietniu 1996 r. wy
pracowały Warwick Framework, model konceptualny architektury metadanych, przed
stawiający modularne podejście do metadanych. Najogólniej polega on na tym, że dana 
aplikacja może wykorzystywać lokalne metadane lub elementy z innych zestawów 
elementów, mieszane i łączone w zależności od potrzeb funkcjonalnych aplikacji.

Warwick Framework nie jest implementowany w systemach komputerowych, ale 
służy jako schemat pojęciowy dla badania możliwości działania tych systemów. Idee te 
wpłynęły na prace nad Resource Description Framework (RDF), utworzony przez 
W3C, jako infrastruktura ułatwiająca korzystanie z ustrukturyzowanych zestawów 
metadanych.

Efektem analiz przeprowadzonych podczas warsztatów w Warwick jest architektura 
służąca agregacji różnorodnych zestawów metadanych. Warwick Framework posiada 
dwa podstawowe składniki. Kontener jest jednostką służącą agregacji zestawów me
tadanych, które nazywane są pakietami. Takie modułowe podejście do zagadnień 
metadanych posiada kilka istotnych cech:

• Pozwala ono projektantom poszczególnych zestawów metadanych skupić się 
na ich cechach specyficznych i pracować w obrębie ich dziedzin szczegóło
wych, bez potrzeby tworzenia uogólnień służących uniwersalizacji działań.

• Pozwala zróżnicować syntaktykę zestawów metadanych w zależności od po
trzeb semantycznych, praktyki działania w danym środowisku i wymogów 
funkcjonalnych dla określonego rodzaju metadanych.

• Pozwala na podział prac związanych z zarządzaniem i odpowiedzialnością za 
określony zestaw metadanych pomiędzy odpowiednie „grupy eksperckie”.
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• Promuje ono współdziałanie i rozszerzalność przez udostępnienie narzędzi 
i działań służących selektywnemu dostępowi i manipulacjom na wybranych, 
pojedynczych pakietach oraz pomijaniu innych.

• Pozwala na dostęp do różnych zestawów metadanych związanych z tym sa
mym obiektem w celu odrębnej kontroli.

• Przygotowuje podstawy dla elastycznego użycia zestawów metadanych po
wstających w przyszłości bez potrzeby tworzenia zmian w istniejących zesta
wach lub programach, które z nich korzystają.

Wydzielenie zestawów metadanych z pakietu nie powoduje całkowitego seman
tycznego wyodrębnienia tych pakietów. Istotną cechą Warwick Framework jest to, 
że pojedynczy kontener może zawierać pakiety posiadające wspólne części semantycz
ne pozwalające na rozwiązywanie problemów o wąskim zakresie, z których każdy jest 
zarządzany przez kogo innego.

Każdy pakiet jest obiektem o określonym typie; jego typ może być określony po 
uzyskaniu dostępu przez klienta lub agenta. Wyróżnia się trzy typy pakietów:

1. zestaw metadanych - są to pakiety zawierające bieżące metadane. Przykładami mo
gą być pakiety będące rekordami MARC, Dublin Core oraz zakodowane warunki 
i zasady. Potencjalnym problemem jest brak zdolności klienta i agenta do rozpo
znania i przetwarzania semantyki wielu zestawów metadanych. W dodatku klient 
i agent będą musieli przystosować się do pojawiających się nowych typów metada
nych, a przynajmniej do pomijania ich w rozsądny sposób czy kopiowania ich do 
innych aplikacji, które potrafiąje przetwarzać,

2. pośrednik - jest to pakiet który odsyła do innego obiektu w infrastrukturze informa
cyjnej. Pośrednictwo to możliwe jest dzięki stosowaniu URL, należy więc podkre
ślić potrzebę istnienia niezawodnej implementacji URL umożliwiającej uniknięcie 
problemów związanych ze ślepymi odesłaniami, które są plagą Web. Zwróćmy 
uwagę na trzy oczywiste, lecz ważne zagadnienia związane z tym pośrednictwem. 
Po pierwsze, celem pakietu pośrednika jest obiekt pierwszej klasy, który może po
siadać własne metadane i własne warunki i zasady dostępu. Po drugie, cel pakietu 
pośrednika może być także pośrednio wskazywany przez inne kontenery (oznacza 
to współużytkowanie obiektów metadanych). Na koniec cel pośrednictwa może 
znajdować się w innym zasobie lub serwerze niż kontener, który do niego odsyła,

3. kontener - jest to pakiet, który sam jest kontenerem. Nie wyznaczono ograniczeń dla
stopnia zawierania się kontenerów.

Mechanizmy służące łączeniu kontenera Warwick Framework z obiektem (tzn. do
kumentem) zależą od konkretnej implementacji. Na przykład kontener Warwick Fra
mework może być włączony w dokument lub też dokument HTML może posiadać 
odnośnik do kontenera przechowywanego w osobnym pliku. Z drugiej strony, kontener 
może być logiczną częścią tzw. obiektu cyfrowego, którym jest struktura danych służą
ca reprezentacji obiektów sieciowych.

Możliwe jest także odwrotne połączenie, konteneru z częścią treści intelektualnych. 
Każdy może stworzyć dane opisowe dla źródła sieciowego, bez potrzeby uzyskiwania 
zezwoleń ani nawet wiedzy właściciela lub zarządzającego źródłem. Takie metadane są 
całkowicie inne niż metadane, które właściciel źródła tworzy, aby połączyć je ze źró
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dłem lub do niego włączyć. W związku z tym wprowadza się rozróżnienie pomiędzy 
dwoma kategoriami kontenerów metadanych, które mają to samo zastosowanie:

• Wewnętrznie powiązany kontener metadanych: metadane, które autor lub za
rządzający obiektem wybrał dla opisania obiektu.

• Zewnętrznie powiązany kontener metadanych: metadane, które mogą być 
tworzone i zarządzane przez instytucję inną niż twórca lub zarządca obiektu. 
Może istnieć nieograniczona ilość takich zewnętrznie powiązanych kontenerów 
metadanych.

Koncepcja Warwick Framework rozwinięta została w (Daniel, Lagoze 1997). 
Przedstawiono tam model zwany Distributed Active Relationships (DARs), mający 
wiele podobieństw z RDF. Oparty jest on na czterech następujących zasadach:

• Nie istnieją zasadnicze różnice pomiędzy danymi a metadanymi. Oznacza to, 
że dane i metadane posiadają podobne charakterystyki i sposób działania. To, 
co jest uznawane za metadane, zależy wyłącznie od kontekstu, co oznacza, że 
o metadanych można mówić dopiero w przypadku, gdy istnieją dwa źródła in
formacji, pomiędzy którymi zachodzi określona relacja.

• Zasoby mogą być powiązane relacjami bez względu na ich lokalizację.
• Relacje nie występują pojedynczo. Pomiędzy źródłami informacji istnieje kilka 

różnych relacji.
• Moc obliczeniowa środowiska sieciowego umożliwia stwierdzenie istnienia 

aktywnych lub dynamicznych relacji pomiędzy zestawami danych. Żądane 
metadane nie muszą być zapisane w pliku, ale tworzone mogą być „w locie” 
przez narzędzia automatyczne. Można także zapewnić kilka poziomów dostępu 
do źródła, w zależności od wcześniej określonych zasad.

Model ten jest rozwinięciem koncepcji Warwick Framework w dwóch kierunkach. 
Po pierwsze, treść źródła informacji jest traktowana jak inny pakiet, a nie jak coś spoza 
modelu. Efektem jest to, że dostęp do pakietu treści może być zarządzany przez zasady 
określone w innym pakiecie. Drugim kierunkiem jest to, że relacje pomiędzy różnymi 
źródłami informacji są także zapisane w jednym lub kilku oddzielnych pakietach. Re
lacje te są źródłem informacji same w sobie. Dzięki temu możliwie jest automatyczne 
przetwarzanie ich zawartości. Jedną ze zdefiniowanych relacji mogą być warunki do
stępu do pakietu treści. W zależności od treści tego „pakietu relacji”, dostęp jest umoż
liwiany lub blokowany.





ROZDZIAŁ VI

NOWE I TRADYCYJNE SCHEMATY METADANYCH

W rozdziale 1 przedstawiono sposób rozumienia terminu „metadane” przez różnych 
autorów. Określenie to odnoszone jest nie tylko do nowych struktur danych, specjalnie 
utworzonych do opisu zasobów internetowych. Często metadanymi nazywa się nawet 
tradycyjne opisy katalogowe zawarte w katalogach kartkowych. Tym bardziej więc, 
metadane mogą powstawać w „tradycyjnych” strukturach danych, które przygotowane 
zostały do tworzenia komputerowych zasobów informacji w okresie, gdy nikt jeszcze 
nie słyszał o Internecie. Podstawowym formatem tego rodzaju są struktury typu 
MARC. Termin ten jest używany dla wspólnego określenia całej grupy formatów, jak 
USMARC, UKMARC, UNIMARC i innych narodowych wersji wzorowanych na ame
rykańskim pierwowzorze posiadających wspólną strukturę rekordu opartą na normie 
ISO 2709 (Format for Information Exchange, w skrócie INEX), co m.in. oznacza, że 
posiadają one 3-cyfrowe etykiety pól i podpola.

Od wielu lat trwają prace nad utworzeniem formatu mogącego zastąpić MARC. 
Obecnie NISO pracuje nad przygotowaniem nowego standardu. Jest to Z39.80, „Stan
dard format for downloading bibliographic records”, który zdefiniuje strukturę rekordu 
bibliograficznego dla potrzeb wymiany danych, podobną do MARC, ale uwzględniają
cą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie informatyki.

Formaty nowsze niż MARC ogólnie nazywane są DTD od angielskiego określenia 
document type definition. Termin ten pochodzi z SGML i jest powszechnie używany 
m.in. w XML.

Istnieje podstawowa różnica pomiędzy formatami tradycyjnymi i nowszymi: trady
cyjne, oparte na strukturze rekordu ISO 2709 używane są prawie wyłącznie dla danych 
bibliograficznych; nie dotyczą one nawet dokumentów pełnotekstowych. Dla nowych 
formatów tworzonych także z myślą o dokumentach nietekstowych, głównie multime
dialnych i nieznanych z wcześniejszej praktyki bibliotekarskiej dokumentach dyna
micznych, dane bibliograficzne to tylko jedno z wielu zastosowań.

Szybkie tempo starzenia się rozwiązań technicznych w informatyce jest rzeczą po
wszechnie znaną. Dotyczy to szczególnie sprzętu komputerowego, ale także 
w stosunku do oprogramowania mówi się o „starzeniu moralnym” W znacznie mniej
szym stopniu odnosi się to jednak do danych i standardów dotyczących ich struktur. 
Powszechna staje się świadomość, że w zastosowaniach informacyjnych prawdziwą 
wartość i majątek stanowią właśnie dane, a nie sprzęt i oprogramowanie służące do ich 
tworzenia, przechowywania i wykorzystywania. Z tej też przyczyny nowe modele 
sprzętu muszą umożliwiać wykorzystanie nie tylko wcześniejszych wersji oprogramo
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wania, lecz przede wszystkim danych przygotowanych w poprzednich wersjach for
matów. Błędnymi wydają się też opinie o trwaniu formatu MARC jako sztucznie pod
trzymywanego przy życiu tworu, funkcjonującego wyłącznie dzięki interesom 
i ambicjom małej grupy zainteresowanych osób (Górny 1998). Format ten funkcjonuje 
dzięki utworzonej w nim wielkiej i stale powiększającej się ilości danych.

MARC zaistniał oficjalnie w 1968 roku (prace nad nim zapoczątkowano niemal de
kadę wcześniej), a od lat osiemdziesiątych XX w. wróży mu się rychły koniec wyko
rzystywania. Jednak wciąż używa się go w systemach coraz nowszych generacji, co 
potwierdza wcześniej postawioną tezę o tym, że dane stanowią największy majątek 
systemów informacyjnych. MARC jest wciąż potrzebny, gdyż w nim przygotowane 
zostały miliony opisów bibliograficznych. Jednak od momentu powstania przechodzi 
on różnego rodzaju modyfikacje, które upodobniają go do współczesnych standardów 
(por. tworzenie DTD dla formatu MARC, opisane w dalszej części rozdziału).

Nie będzie tu prezentowany szczegółowy opis formatu MARC - na ten temat napi
sano już bardzo wiele prac, istnieją też publikacje polskojęzyczne poświęcone temu 
standardowi, choćby (Paluszkiewicz 1997) i (Radwański 1996). Przedstawiono nato
miast prace mające na celu upodobnienie formatu MARC 21 (dawniej USMARC) do 
nowych standardów metadanych. Mają one umożliwić wykorzystanie ich m. in. do 
opisu dokumentów elektronicznych. Prace te przebiegają dwutorowo: tworzenie DTD 
dla MARC oraz modyfikacja samej struktury formatu w celu umożliwienia zapisania 
wszystkich elementów opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych.

6.1. Formaty z rodziny MARC

MARC został utworzony jako struktura zapisu danych, służąca przekazywaniu 
i wymianie opisów bibliograficznych za pośrednictwem półcalowej taśmy magnetycz
nej. Jest to format wymienny, niestosowany na ogół jako format wewnętrzny zauto
matyzowanych systemów bibliotecznych.

Od roku 1985, gdy bibliotekarze zaczęli poszukiwać struktur mogących zastąpić 
MARC, wykonano wiele prac służących rozwojowi komputerowych systemów biblio
tecznych, głównie w USA i Europie Zachodniej. Jednak podejście do MARC na Sta
rym Kontynencie i w Stanach Zjednoczonych było różne. W Europie (także w Wielkiej 
Brytanii), nie zauważano potrzeby ciągłego rozwoju standardu. Bywa, że system na
zywa się kompatybilnym z MARC, nawet jeżeli oznacza to jedynie możność importu 
danych w MARC do bazy danych. Wśród dostawców oprogramowania bibliotecznego 
istniało przekonanie o braku potrzeby wykorzystania w większości bibliotek całej zło
żonej struktury formatu MARC, nie widziano też przyszłości dla tego standardu.

Inaczej było w USA, gdzie prawie wszystkie systemy, nawet te przeznaczone dla 
małych bibliotek, były kompatybilne z MARC. Pozwalało to m. in. na korzystanie 
z serwisów LC oraz OCLC i wymianę danych. Obecnie większość systemów biblio
tecznych powróciła do obsługi formatu MARC. Wiele z nich ułatwia pracę biblioteka
rzy, dostarczając interfejsów pozwalających na nieznajomość struktury MARC. Efekt 
ich pracy konwertowany jest jednak do tej struktury.
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MARC jest standardem dla struktury rekordów bibliograficznych, stąd opiera się na 
zasadach katalogowania dokumentów. MARC 21, UKMARC oraz wiele innych naro
dowych formatów opiera się na Anglo-American Cataloguing Rules (AACR). Europej
skie formaty typu MARC przejęły zasady International Standard Bibliographie De
scription (ISBD). MARC nie byłby tym, czym jest bez AACR i na odwrót, istnienie 
MARC zapewnia, że AARC i inne formaty katalogowania mogą być wykorzystywane 
w komputerowych systemach bibliotecznych. Tak więc AACR ma wielki wpływ na 
MARC, a ten z kolei wpływa na systemy stosujące AACR, zapewniając kompatybil
ność danych pomiędzy nimi. Innym elementem tego obrazu jest definiowanie struktury 
rekordu. Dzięki temu rekordy przechowywane w jednym bibliotecznym systemie 
komputerowym mogą być eksportowane jako określona struktura danych, czytelna dla 
innych systemów. Należy tu jednak zaznaczyć, że MARC początkowo nie zawierał 
wszystkich elementów opisu katalogowego dokumentów, gdyż był przeznaczony do 
tworzenia bibliografii narodowych. Do tej pory w wielu odmianach narodowych słabo 
reprezentowane są dane dotyczące egzemplarzy, co uwidacznia się podczas przekazy
wania danych pomiędzy systemami.

Można wyróżnić następujące zalety formatu MARC:

• MARC opiera się na normie ISO 2709, dzięki czemu posiada ściśle określoną 
strukturę rekordu, pozwalającą na używanie pól i podpól oznaczonych etykietami.

• Projektanci systemów mają do czynienia z niezmienną strukturą, dzięki czemu 
wiedzą dokładnie, co można zastosować, nawet jeśli te rozwiązania wyglądają nie
zwykle, szczególnie dla osób nie zaznajomionych z przetwarzaniem danych bi
bliograficznych.

• Na całym świecie istnieje olbrzymia ilość rekordów bibliograficznych utworzo
nych w formacie MARC. Większość z używających je systemów potrafi prowa
dzić wymianę rekordów w tym formacie dzięki posiadaniu odpowiedniego opro
gramowania. Jest to też zasługą wspólnego stosowania zasad normy ISO 2709. 
W razie zmiany wersji systemu rekordy w łatwy sposób mogą być również prze
niesione do nowej wersji. Podobnie jest w przypadku zmiany systemu; jeśli wybie- 
rzemy innego dostawcę zapewniającego obsługę MARC, z przeniesieniem danych 
nie powinno być problemów.

• Format nie jest obciążony prawami własności, gdyż został utworzony dla potrzeb 
projektu MARC Library of Congress, co zresztą wpłynęło na pewne decyzje doty
czące sposobu jego pracy i sprzętu, dla którego został zaprojektowany.

• Format uwzględnia potrzebę istnienia pól powtarzalnych i zmiennej długości.

Format posiada także pewne wady:

• Struktura rekordu jest skomplikowana, trudna do odcyfrowania dla niewtajemni
czonych. Tworzenie rekordów powinny wspomagać odpowiednie programy kom
puterowe. Jest to jednak niewielki problem tam, gdzie format jest używany tylko 
do celów wymiany danych (do czego zresztą głównie został stworzony).

• Ze względu na silne zinstytucjonalizowanie kontroli standardu bardzo trudno uzy
skuje się szybkie zmiany w formacie. Wprowadzanie wszelkich modyfikacji np. 
w USMARC trwało latami i wymagało szeroko zakrojonej koordynacji pomiędzy 
instytucjami, często międzynarodowymi, i przemysłem. Przykładem może być 
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wieloletnie oczekiwanie na zmianę zestawu znaków tak, aby możliwe stało się 
użycie tyldy ~, powszechnie stosowanej w URL. Bez niej niemożliwe było po
prawne wykorzystanie pola 856.

• Struktura rekordu jest trudna do oprogramowania. Programowanie ułatwia zasto
sowanie opisu INEX, który jest częścią dokumentacji MARC.

• Struktura rekordu wymaga użycia znaków kontrolnych trudnych do uzyskania (np. 
ASCII 31 jako identyfikator podpola). Istnieje możliwość wewnętrznego użycia 
innych znaków lub nawet systemu zróżnicowanych okien, w których wpisywane 
są różne wartości.

• Wielkie pliki trudne są do obsługi.
• MARC nie obsługuje połączeń pomiędzy rekordami bibliograficznymi. Możliwość 

taka została co prawda włączona do nowszej wersji ISO 2709:1981, ale nie została 
wykorzystana. Zastosowano ją w podobnym do MARC formacie CCF (Common 
Communication Format) UNESCO. Przyczyną tego jest fakt, że rekordy odpowia
dają dziełu, a połączenia tworzone są poprzez hasła wzorcowe i indeksy powstają
ce na podstawie określonych elementów danych rekordu MARC, ujednolicanych 
w efekcie intelektualnej pracy człowieka. Jak piszę Padziński, formaty określają 
sytuacje, w których tworzy się powiązania, ale nie wskazują sposobów ich realiza
cji, decyzje w tej sprawie pozostawiając twórcom komputerowych systemów bi
bliotecznych (Padziński 2000, s. 56).

Wielość odmian formatów MARC zmniejsza jego wartość jako standardu. Z drugiej 
strony struktura ta jest dobrze sformalizowana; została ona najpierw uznana za stan
dard amerykański (ANSI Z39.2:1971, obecnie N1SO Z39.2-1994), następnie jako stan
dard ISO 2709:1973 (obecnie ISO 2709:1996 - polskim odpowiednikiem tej normy 
jest PN-ISO 2709:1998 Informacja i dokumentacja. Format do wymiany informacji).

Gdy powstawał standard amerykański, uzgodniono włączenie definicji elementów 
danych w formie załącznika do standardu, co odzwierciedlało pogląd, że różne dzie
dziny zastosowań informacyjnych będą miały różne wymagania co do szczegółowych 
rozwiązań elementów danych. W efekcie powstała ciekawa sytuacja, w której używano 
jednolitej, uzgodnionej struktury, a definicja elementów danych nie została uzgodniona 
w tym samym stopniu. W rezultacie spowodowało to wiele problemów.

Kiedy MARC uznany został już za sprawdzoną koncepcję, wiele bibliotek narodo
wych zdecydowało o potrzebie wykonania niewielkich (zazwyczaj) poprawek do ory
ginału MARC Library of Congress lub UNIMARC. Powstawały w ten sposób narodo
we formaty MARC. Większość z tych modyfikacji i wynikających z nich różnic jest 
drobna i nie stwarza problemów podczas przesyłania danych pomiędzy różnymi sys
temami używającymi różnych odmian MARC. Dylematy typu czy pole UKMARC 
„513 Summary note” jest tym samym, co USMARC „520 Summary etc.” można roz
wiązać umawiając się, że ich zawartość sobie odpowiada. Wówczas importowanie 
danych pomiędzy tymi systemami wymaga jedynie zamiany etykiet pól. Inne różnice 
mogą być bardziej subtelne. Np. nazwa osobowa w UKMARC zapisywana jest jako 
$aMickiewicz$hAdam, w UNIMARC jako $aMickiewicz$bAdam lub $aMickie- 
wicz,$bAdam, a w USMARC jako SaMickiewicz, Adam. Oznacza to, że dwuznakowy 
kod posiadający unikalne znaczenie w jednym formacie MARC jest odpowiednikiem 
dalece nie unikalnego ciągu znaków („przecinek spacja’” w innym formacie. Takich 
przykładów można podawać więcej.
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Sytuacja ta spowodowała próby tzw. harmonizacji pomiędzy formatami USA, Ka
nady i Wielkiej Brytanii. Udały się one tylko do pewnego stopnia, gdyż o ile pomiędzy 
USMARC i CANMARC nastąpiła pełna harmonizacja, w efekcie której powstał 
MARC 21, to pomiędzy MARC 21 i UKMARC osiągnięto tylko częściową odpowied- 
niość.

Transfer danych pomiędzy porównywalnymi organizacjami na ogół nie powoduje 
większych problemów. Podobnie jest z wymianą danych w obrębie jednego kraju, gdyż 
zazwyczaj wszystkie biblioteki przejmują format narodowy (np. USMARC w Polsce). 
Problemy powstają na poziomie wymiany międzynarodowej. Dla ich rozwiązania 
utworzono UNIMARC, pomyślany jako pomost łączący różne formaty narodowe. 
W Unii Europejskiej problem różnic pomiędzy formatami uznano za na tyle poważny, 
że może on wpłynąć na efektywność projektów bibliotecznych, dlatego też nałożono 
obowiązek używania formatu UNIMARC.

Zasadą działania UNIMARC jest to, że dla umożliwienia powszechnej wymiany 
danych w tym formacie każdy kraj musi tylko utworzyć oprogramowanie konwertujące 
dane w dwie strony - do i ze swojego formatu w kierunku UNIMARC. Niestety, takie 
rozwiązanie nie pomoże użytkownikowi, który znalazł w Internecie dane w nieznanym 
sobie formacie. Transfer danych na tym poziomie jest łatwiej realizowany za pomocą 
nowszych formatów.

Kłopoty powstają także podczas prowadzenia wyszukiwania w wielu systemach 
jednocześnie. Tego rodzaju wyszukiwanie jest realizowane przez systemy wykorzy
stujące standardy typu Z39.50 określone normą ANSI/NISO Z39.50:1995 Information 
retrieval. Application service and protocol specification. Wykorzystanie standardu 
Z39.50 zależy od wyboru zestawu atrybutów, z których tworzone są indeksy. Różne 
systemy biblioteczne umożliwiają lub wymuszają różną selekcję pól MARC przy bu
dowie indeksów. Do prowadzenia wyszukiwania w więcej niż jednym systemie jedno
cześnie wymagana jest standaryzacja, której dostarcza Z39.50. Po wyszukaniu rekor
dów bibliograficznych Z39.50 żąda, aby system wysłał wyszukany rekord MARC. 
Oprogramowanie, którego używa wyszukujący (klient) musi jednak wiedzieć, z którym 
formatem MARC ma do czynienia. Jednak dzięki temu, że struktura rekordu jest stan
dardowa, program, który potrafi odczytać jeden format MARC, może odczytać także 
inny. Powinien także wyświetlić rekordy danych, chociaż mogą zdarzać się błędy 
w etykietach lub interpunkcji. Wykorzystanie rekordów z różnych formatów typu 
MARC w systemach z zaimplementowanym Z39.50 wymaga dalszych prac. Jak piszę 
Padziński, żadna z firm oferujących komputerowe systemy biblioteczne nie jest 
w stanie zaimplementować całego protokołu. Warunkiem poprawnej komunikacji po
między systemami z wykorzystaniem Z39.50 jest ustalenie podstawowych elementów 
protokołu, które powinny być zaimplementowane we wszystkich współpracujących ze 
sobą systemach (Padziński 2000, s. 90).

Problemy wynikające z istnienia wielu różnych wersji narodowych są prawdę mó
wiąc, największą słabością formatu MARC.

W rozwoju formatu MARC w ostatnich latach można określić dwie metody jedno
cześnie stosowane przez twórców formatu w celu dostosowania go do tworzenia in
formacji o zasobach elektronicznych.

Pierwszy sposób polega na uzupełnianiu struktury rekordu bibliograficznego 
MARC o dodatkowe pola. W tym przypadku te same techniki katalogowania użyte są 
dla opracowania zbiorów zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Zastosowano 



138 Metadane. Sposób na uporządkowanie Intemetu

m.in. pole umożliwiające sieciowy dostęp do dokumentu przy użyciu e-mail, ftp czy 
http. Najpierw pojawiło się ono w USMARC, a od 1996 r. stosowane jest też 
w UNIMARC. Jego główną zaletą jest to, że umożliwia ono w jednym katalogu 
współistnienie odesłań zarówno do dokumentów tradycyjnych, jak i elektronicznych.

Druga metoda jest związana ze standardami komunikacyjnymi i międzynarodowym 
środowiskiem internetowym. Obsługa dokumentów i ich opisów w formie elektronicz
nej została znacznie ulepszona przez wykorzystanie SGML i jego odmian, np. HTML. 
Dokumenty posiadają etykiety zgodne z DTD, gdzie opisuje się elementy dokumentu 
i zachodzące pomiędzy nimi relacje. Dane dokumentu mogą być bezpośrednio wyko
rzystane do tworzenia tak struktury rekordu katalogowego jak i samego rekordu, gdyż 
dane MARC mogą być także definiowane w DTD. Tego typu struktury przygotowane 
zostały w Library of Congress dla USMARC.

6.1.1. MARC w SGML

Przed omówieniem zagadnień związanych z MARC i SGML, warto przedstawić po
równanie terminologii używanej w obu środowiskach. Terminy stosowane w SGML 
różnią się znacznie od tych z MARC, pomimo, iż oznaczają porównywalne pojęcia.

SGML jest jedynie ogólną strukturą danych, formalnie opisaną w normie ISO 
8879:1986, Information processing - Text and office systems - Standard Generalized 
Markup Language (SGML). Porównywalnym standardem używanym w MARC jest 
wspomniana już norma ISO 2709. Oczywiście pomiędzy SGML a INEX istnieją po
ważne różnice. SGML jest językiem służącym do tworzenia wielu różnych struktur 
danych, z których każda zależna jest od potrzeb konkretnego zastosowania. INEX jest 
przykładem struktury ściśle dostosowanej do obszaru zastosowań, do którego została 
przeznaczona. Pierwotnie INEX nie miał nic wspólnego z SGML, ale struktura ta może 
zostać zapisana także za pomocą tego języka. Jednak ani SGML ani INEX nie mogą 
być implementowane w żadnych zastosowaniach, zanim nie ustali się etykiet i zasad 
odpowiednich z punktu widzenia tych norm. Zestaw etykiet w strukturze INEX nazy
wany jest „formatem” (np. formatem MARC), natomiast w strukturze SGML jest na
zywany DTD. Wynika z tego, że formaty i DTD są pojęciami porównywalnymi. 
W wyniku zapisywania (kodowania) opisu bibliograficznego przy użyciu etykiet okre
ślonych w formacie lub DTD powstaje twór, który nazywany jest rekordem 
w środowisku INEX, a w środowisku SGML wystąpieniem dokumentu. Dla uprosz
czenia zamiast mówić o INEX, formacie INEX czy rekordzie INEX, użyte zostaną 
terminy MARC, format MARC i rekord MARC. Podobnie uproszczone zostaną poję
cia związane z SGML - mowa będzie odpowiednio o SGML, SGML DTD i rekordzie 
SGML, przy czym „rekord SGML” oznacza zawartość bibliograficzną, podczas gdy 
„dokument SGML” zarezerwowany jest dla dokumentu pełnotekstowego. Rekordem 
jest zapis (kodowany) danych bibliograficznych. Zawartość rekordu jest nazywana 
w różny sposób; mogą to być dane katalogowe, metadane, dane bibliograficzne lub 
dane MARC. Terminów tych używać można niezależnie od zastosowanych narzędzi, 
a więc bez względu na to, czy użyte są etykiety formatu MARC czy SGML DTD.
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ISO 2709 (czyli także MARC) reprezentuje słownikowe podejście do etykietowa
nia. Cechą charakterystyczną struktury danych MARC jest zwracanie szczególnej 
uwagi na umożliwienie szczegółowego kodowania elementów danych o zmiennej dłu
gości (jednak nie nadzwyczajnie długich) - pozwala to na złożone indeksowanie i sor
towanie, co z kolei umożliwia m. in. efektywny dostęp do danych i wykonywanie na 
nich różnego rodzaju manipulacji, tworzenie różnych połączeń podzbiorów danych. 
Etykiety pól, wskaźniki, podpola, a w szczególności struktura katalogu określone 
w ISO 2709 pozwalają na realizację tych wymogów.

Struktura danych określona w ISO 8879, czyli SGML, ukierunkowana jest na ko
dowanie dokumentów, które posiadają dowolną długość, choć zazwyczaj są to doku
menty pełnotekstowe. Zawartość tych dokumentów musi być przedstawiona w porząd
ku liniowym, ale zachowywana jest też struktura hierarchiczna określona dla danych. 
Metoda przyjęta dla tworzenia etykiet i atrybutów w SGML umożliwia wypełnienie 
tych wymagań. Brak dostępu do danych poprzez słownik, który możliwy jest 
w MARC, jest akceptowany dla dokumentów o wielkich (choć zmiennych) rozmiarach 
segmentów danych. Główny nacisk podczas tworzenia etykiet położony jest raczej na 
charakterystyki strukturalne i sposób prezentacji niż na możliwości wyszukiwania czy 
sortowania.

Jak już wspomniano, zarówno MARC jak i SGML są formalnymi standardami 
określającymi strukturę danych. Szczegółowe formaty oparte na tych strukturach mu
szą być wykonane przez społeczności użytkowników.

SGML jest nowszym przedsięwzięciem niż MARC, co powoduje, że wciąż rozwi
jane są jego różnorodne zastosowania dla danych tekstowych. Jednym z głównych 
schematów kodowania używającym SGML jest schemat metadanych TEI, Guidelines 
for Electronic Text Encoding and Interchange (http://www.uic.edu/orgs/tei/). TEI po
czątkowo został utworzony dla ułatwienia konwersji starszych tekstów na formę elek
troniczną. Dokumenty drukowane często posiadają strukturę liniową i nie mogą być 
przedstawiane za pomocą etykiet schematu hierarchicznego. Każdy tekst zgodny z TEI 
zawiera „elektroniczną stronę tytułową” - nagłówek TEI, który nie jest substytutem 
drukowanej strony tytułowej, a raczej interpretacją znajdujących się na niej informacji 
bibliograficznych wykonaną przez jej twórcę. Informacja zawarta w nagłówku TEI 
opisuje i dokumentuje kodowaną pozycję, jej źródło, proces kodowania i modyfikacje. 
Oprócz TEI istnieje także kilka innych sposobów kodowania dokumentów opartych na 
SGML. Wymienić tu można np. EAD (Encoding Archivai Description 
http://lcweb.loc.gov/ead/), standard metadanych służący definiowaniu struktury 
i wzajemnych relacji elementów danych w zbiorach archiwalnych.

Podstawą prac nad MARC DTD jest przekonanie o istnieniu w przewidywalnej 
przyszłości potrzeby tworzenia katalogów zawierających rekordy bibliograficzne, na
wet jeżeli będą one wykorzystywane dla nowych, niekatalogowych zastosowań. Prze
konanie takie jest efektem następujących założeń:

• W przyszłości nadal będą istniały obok siebie zarówno publikacje elektroniczne, 
jak i wielka ilość materiałów drukowanych. Dokumenty SGML mogą być rozpo
wszechniane zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej.

• Najważniejszą formą katalogu będzie ta, która pozwoli na łączenie informacji 
o dokumentach publikowanych na wszelkiego rodzaju nośnikach, w tym drukowa
nych i elektronicznych. Jest to o tyle ważne, że użycie SGML utrudnia rozróżnię- 

http://www.uic.edu/orgs/tei/
http://lcweb.loc.gov/ead/
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nie pomiędzy samym dokumentem a metadanymi o tym dokumencie. Błędne jest 
mniemanie, iż metadane włączane do dokumentów elektronicznych sprawią, że 
niepotrzebne będzie tworzenie odrębnych katalogów zawierających metadane. 
Potwierdza to szybki rozwój portali internetowych.

• Dane katalogowe nadal będą zawierać: 1) informację pochodzącą bezpośrednio 
z dokumentu, 2) informację o treści dokumentu, powstałą w wyniku analizy tej tre
ści, 3) znormalizowaną informację służącą selekcji i późniejszemu wyszukiwaniu 
wraz z danymi katalogowymi.

Jednym ze sposobów wykorzystania MARC DTD jest włączenie rekordu MARC 
do dokumentu elektronicznego. Jeżeli dane MARC będą posiadały standardową repre
zentację w SGML, to stanie się możliwe przekazywanie danych MARC wraz 
z dokumentem elektronicznym.

Istnieje także możliwość pełnotekstowego przeszukiwania dokumentów elektro
nicznych, jednak jest ono obarczone znaczną niedokładnością. Dlatego też MARC 
może służyć do zwiększenia ilości kontrolowanych punktów dostępu używanych do 
wyszukiwania wraz z pełnym tekstem dokumentu wspomagając wyszukiwanie pełno- 
tekstowe i ograniczając ilość błędów.

Szczególnie przydatne jest włączenie rekordu katalogowego (rekordu metadanych) 
do elektronicznych dokumentów będącymi cyfrowymi dokumentami graficznymi. 
Dane MARC towarzyszące takim dokumentom mogą być pobierane i konwertowane 
z katalogów MARC, a następnie przechowywane w pliku SGML dokumentu elektro
nicznego.

Eksperymentalne prace nad stworzeniem MARC DTD trwały od początku lat 90. 
Pod koniec roku 1995 prace te podjęte zostały także w Library of Congress przez spe
cjalny zespół, który po intensywnych dyskusjach utworzył zestaw ogólnych wymagań 
i wskazówek dla stworzenia DTD. W połowie 1996 r. powstała pierwsza testowa wer
sja DTD. W 1998 r. przygotowano oprogramowanie służące konwersji danych pomię
dzy MARC 21 i SGML.

O ile SGML można traktować jako język programowania wysokiego poziomu, to 
DTD może być uważane za program napisany w tym języku. MARC DTD zawiera 
ponad 20.000 wierszy kodu i odwołuje się do 12 elementów zewnętrznych.

Powołany w LC zespół przedstawił podstawowe zasady tworzenia DTD:

• DTD musi zapewnić konwersję pomiędzy strukturą USMARC i kodami SGML 
bez utraty danych MARC. SGML jest wystarczająco elastyczny do przejęcia 
wszystkich danych MARC, włącznie ze wskaźnikami i polami kodowanymi. 
Możliwe jest przy tym tworzenie rekordów zarówno przy użyciu formatu MARC 
jak i systemu MARC DTD. Rekord tworzony w środowisku SGML może być 
konwertowany na strukturę MARC.

• Niezbędne jest utworzenie tylko dwóch DTD. DTD dotyczące danych bibliogra
ficznych łączy w sobie trzy formaty USMARC: dla rekordu bibliograficznego, re
kordu zasobu i rekordu danych faktograficznych. DTD dotyczące kartotek autory
tarnych zawiera hasła wzorcowe formalne i przedmiotowe oraz rekordy symboli 
klasyfikacyjnych.

• Elementy struktury MARC nie muszą być przenoszone do rekordu SGML, gdyż 
mogą one być obliczone i utworzone podczas konwersji rekordu MARC z SGML.



Rozdział VI. Nowe i tradycyjne schematy metadanych 141

• Etykiety DTD powinny odzwierciedlać etykiety pól MARC, a nie nazwy elemen
tów danych.

• Identyfikatory podpól są definiowane jako unikalne elementy.
• Opcjonalność elementów danych powinna mieć pierwszeństwo przed powtarzal

nością. Trudno wykonać strukturę elementów w SGML w taki sposób, aby były 
one opcjonalne i niepowtarzane bez wymuszenia porządku wśród nich. MARC 
wykazuje podejście bardziej zbliżone do struktur baz danych, w których dane zapi
sywane są w rekordach.

• Przestarzałe dane MARC powinny być gromadzone i odpowiednio oznaczone. 
Nieaktualne elementy danych w USMARC są problemem, ponieważ tworzenie re
kordów trwa już od 30 lat, w ciągu których następowały zmiany w formacie, 
a w tym czasie powstało miliony rekordów w tysiącach systemów. Na szczęście 
elementów takich nie jest wiele i na ogół nie używa się ich często. Jednak dla za
chowania kompatybilności nie należy usuwać tych elementów, w momencie gdy 
staną się przestarzałe; ich użycie w nowych rekordach jest blokowane.

Sally McCallum przedstawiła przykładowy fragment formatu MARC (pole 245) 
i jego odpowiednik określony w MARC DTD w SGML. Pole 245 w MARC i SGML 
wygląda następująco:

• MARC:
-245 10 SaSGML $b an author’s guide to the standard generalized markup
language / $c Martin Bryan

• SGML:
- <mrcb245il=l i2=0> <mrcb245-a>SGML <mrcb245-b>an author’s guide to 
the standardized generalized markup language / <mrcb245-c>Martin Bryan. (Mc
Callum 1997)

Zauważmy, że SGML z powodu swojej linearnej struktury wymaga, aby etykieta 
była częścią pola, podczas gdy w MARC jest ona zewnętrzna w stosunku do pola.

Po utworzeniu XML rozpoczęto prace nad wykorzystaniem również tego języka do 
konwersji formatu MARC. Wydaje się, że XML dostarcza właściwego rozwiązania 
problemów, które wcześniej wydawały się zbyt trudne. Dzięki wykorzystaniu XML 
w systemach bibliotecznych oraz formatach typu MARC będzie można w sposób nie
skrępowany skoncentrować się na rozwoju ich funkcjonalności i pełnej integracji po
między systemami (por. system CORC - Cooperative Online Resource Catalog - 
http://purl.oclc.org/CORC/). Utworzenie takiego otwartego, uniwersalnego formatu 
może spowodować transformację starego MARC, który w taki sposób uniknie losu 
innych moralnie zużytych elementów systemów komputerowych.

Od 1998 roku trwają prace nad konwersją rekordów MARC do XML. Wymienić tu 
można takie projekty, jak Medlane realizowany przez Lane Medical Library 
(http://xmlmarc.stanford.edu/), mający na celu konwersję rekordów MARC do XML, 
aby zintegrować je z innymi zasobami Web czy francuski BiblioML 
(http://culture.fr/BiblioML), w którym konwertowany jest UNIMARC do XML, 
a także Logos Research Systems pozwalający na obustronną konwersję MARC - XML 
(http://www.logos.com/marc).

http://purl.oclc.org/CORC/
http://xmlmarc.stanford.edu/
http://culture.fr/BiblioML
http://www.logos.com/marc
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Najpoważniejsze jednak badania prowadzone są w Library of Congress 
(http://www.loc.gov/standards/marcxml/). Tworzone są tam podstawy do pracy 
zdanymi w formacie MARC 21 w środowisku XML. Stworzono system na tyle ela
styczny i rozszerzalny, że umożliwia on pracę użytkownika w sposób dostosowany do 
jego indywidualnych potrzeb.

Zasadniczą częścią MARC XML jest schemat XML, zawierający dane MARC, któ
ry może być wykorzystywany do tworzenia pełnych rekordów MARC lub służyć jako 
środek do przetwarzania rekordów, np. do formatu Dublin Core, lub też jako sposób na 
prowadzenie procesów, takich jak walidacja danych. Schemat MARC XML nie musi 
być modyfikowany w celu odzwierciedlenia drobnych zmian w MARC 21. Zachowuje 
on semantykę MARC.

Wszystkie podstawowe dane rekordu MARC są konwertowane i wyrażane w XML. 
Elementy strukturalne MARC, takie jak długość pola i pozycja początku pola w rekor
dzie XML, są zbędne. Dzięki możliwości konwersji MARC do MARC XML bez 
utraty danych, możliwe jest także odtworzenie rekordu MARC z informacji zawartej 
w rekordzie MARC XML.

Architektura MARC XML przedstawiona została na rys. 8 (za http://www.loc. 
gov/standards/marcxml/marc-xml-architecture.html).

Rys. 8. Architektura MARC XML

Według twórców MARC XML, zaletami tego rozwiązania są:
• Możliwość obsługi wszystkich danych typu MARC bez względu na użyty format;
• MARC XML umożliwia użytkownikom wykorzystywanie różnych własnych pro

gramów komputerowych dla tworzenia lokalnych rozwiązań.
Wadą tego rozwiązania jest to, że walidacja MARC nie jest wykonywana przez 

schemat, lecz przez oprogramowanie zewnętrzne.

http://www.loc.gov/standards/marcxml/
http://www.loc
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6.1.2. Opis dokumentów elektronicznych w MARC

Wykorzystanie SGML i XML to nie jedyna metoda dostosowania MARC do wymo
gów opracowania dokumentów elektronicznych, szczególnie tych dostępnych zdalnie. 
Dokonano tego również poprzez modyfikację struktury formatu. Dodano pola 
z odpowiednim zestawem wskaźników i podpól umożliwiających wprowadzenie in
formacji specyficznych dla dokumentów elektronicznych. W efekcie w katalogach 
online pojawiają się coraz liczniej opisy bibliograficzne, z których można bezpośrednio 
przejść do pełnych tekstów dokumentów. Powstało wiele poradników ułatwiających 
tworzenie rekordów bibliograficznych e-dokumentów, w Polsce pierwszym takim był 
zamieszczony na stronie Biblioteki Jagiellońskiej tekst autorstwa Krystyny Sanetry 
(Sanetra 1999). Należy także wspomnieć o opracowanej przez Marię Janowską publi
kacji wydanej przez Bibliotekę Narodową (Janowska oprać. 2001), gdzie zawarto re
guły adaptacji formatu USMARC do zasad katalogowania obowiązujących w naszym 
kraju oraz polskie odpowiedniki anglojęzycznych terminów używanych w formacie 
USMARC. W roku 2003 ukazała się w serii „Formaty, Katalogi” praca Krystyny Sa
netry (Sanetra 2003). Jest to bodaj najpełniejsza z istniejących w Polsce instrukcji two
rzenia rekordów dla e-dokumentów, dlatego autor książki czuje się zwolniony z obo
wiązku dokładnej prezentacji budowy takiego rekordu. Wspomnieć jedynie można, że 
w związku z katalogowaniem dokumentów elektronicznych zwykle mówi się o kilku 
polach MARC 21. Są to: Etykieta pozycja znakowa 06, pola 006/09, 007, 008/26, 256 
¡856.

Modyfikacjom uległy jednak także inne pola formatu MARC 21. W polu uwag 538 
(Wymagania techniczne) uwzględniono możliwość podania wymagań systemowych 
takich, jak: model komputera, wielkość pamięci, nazwa systemu operacyjnego, opro
gramowanie (w tym język programowania), urządzenia peryferyjne lub modyfikacje 
sprzętu komputerowego. Dla dokumentów o dostępie zdalnym w polu tym podaję się 
też informacje o trybie dostępu. Pola: 256 (Cechy pliku) i 516 (Uwaga dotycząca typu 
pliku) stały się polami obowiązkowymi dla opisu bibliograficznego zasobów interne
towych. Wszystkie te zmiany wprowadzono jako odpowiedź na potrzeby opracowania 
zasobów Intemetu, a bibliotekarze szybko je przyswoili.

W rezultacie realizacji projektu InterCat (http://purl.org/net/intercat/), w OCLC 
powstał katalog zawierający rekordy MARC posiadające pole 856. W 2000 r. ich licz
ba przekroczyła 80.000. Mimo tego, że jest to tylko drobna część całych zasobów In
temetu, które warto opracować, projekt ten wykazuje możliwość użycia formatu 
MARC do tworzenia opisów zasobów internetowych.

6.1.3. ISBD(ER) i PN-N-01152-13:2000

International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources - ISBD(ER) 
(ISBD(ER) 1997), opublikowany został w 1997 r. jako kontynuacja prac nad 
ISBD(CF), który funkcjonował od 1990 r. głównie dla dwóch rodzajów plików kom
puterowych: programów komputerowych i baz danych. Zasady ISBD wywodzą się 

http://purl.org/net/intercat/
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z AACR i MARC, dlatego też rozwiązania przyjęte we wszystkich tych standardach są 
bardzo zbliżone, a strefy opisu ISBD łatwo dają się przełożyć na określone pola for
matu MARC por. (Sanetra 1999).

Dla celów katalogowania w ISBD(ER) wyróżnia się dwa rodzaje źródeł elektro
nicznych w zależności od sposobu dostępu - lokalnego lub zdalnego. Lokalny dostęp 
jest rozumiany jako posiadanie określonego nośnika fizycznego. Taki nośnik (np. dysk, 
kaseta, catridge) musi być przez użytkownika włożony do komputera lub urządzenia 
peryferyjnego dołączonego do komputera. Dostęp zdalny rozumiany jest jako sytuacja, 
w której użytkownik nie może posiadać nośnika fizycznego - zazwyczaj dostęp może 
być uzyskiwany przez wykorzystanie urządzeń wejścia-wyjścia (np. terminali) lub 
przez połączenie z systemem komputerowym (np. źródło udostępniane w sieci), bądź 
przez wykorzystanie źródeł przechowywanych na twardym dysku albo innym urządze
niu służącym przechowywaniu.

Zasoby elektroniczne są czasem cyfrowymi odpowiednikami tradycyjnych doku
mentów, takich jak teksty drukowane, zapisy dźwięku, prace artystyczne, fotografie 
czy materiały kartograficzne, zapisanymi w różnych formatach (np. pliki bitmapowe 
czy pliki .gif, .tif lub .pdf). Materiały elektroniczne mogą być fizycznie zapisywane 
częściami, powtórnie scalanymi w celu wyświetlenia logicznej całości. Powoduje to 
potrzebę użycia metadanych administracyjnych lub strukturalnych mających za zada
nie opisanie dostępnych formatów i części tak, aby obraz mógł być zrekonstruowany 
przed wyświetleniem lub drukowaniem. Metadane te stosuje się także po to, by przy
gotować prezentację i umożliwić przeglądanie dokumentu.

Dla dokumentów elektronicznych problem stanowi rozróżnienie wydań. Za kolejne 
wydanie można uznać dokument, w którym stwierdzono znaczące różnice treści inte
lektualnych lub artystycznych. W takich wypadkach tworzony jest odrębny rekord 
bibliograficzny. Pozycja, dla której nie stwierdzono znaczących zmian zazwyczaj nie 
wymaga tworzenia dodatkowego rekordu. W przypadku często modyfikowanych zaso
bów dostępnych zdalnie proponuje się pominięcie oznaczenia wydania w strefie 2 
i umieszczenie odpowiedniej uwagi w strefie 7.

Jeśli dokument jest dostępny w różnych rodzajach i/lub formatach nośnika fizycz
nego lub w różnych formatach i nośnikach prezentacji, można zastosować jedną 
z dwóch metod opisu:

• każdy rodzaj nośnika fizycznego może być opisany w tym samym rekordzie bi
bliograficznym; wówczas każdy nośnik opisuje się w odrębnym wierszu lub 
umieszcza je wszystkie w jednym wierszu,

• każdy rodzaj nośnika fizycznego może być opisany w odrębnym rekordzie biblio
graficznym. Jednak w przypadku interaktywnych dokumentów multimedialnych, 
umieszczonych na dwóch lub więcej nośnikach fizycznych, każdy nośnik opisy
wany jest za pomocą poprzedniej metody.

Problem nośników fizycznych nie został w ISBD(ER) przedstawiony jasno. Kło
poty z anglojęzyczną terminologią ISBD(ER) dotyczącą nośników fizycznych przed
stawił Dariusz Grygowski (Grygrowski 2001, s. 60).

ISBD(ER) stał się podstawą do opracowania polskiej normy dotyczącej zasad ka
talogowania zasobów elektronicznych. Jest to PN-N-01152-13:2000 Opis bibliogra
ficzny. Dokumenty elektroniczne. Używać jej należy wraz z innymi arkuszami normy, 
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dotyczącymi opracowania poszczególnych rodzajów dokumentów. Odbiega to nieco 
od wymogów samego ISBD(ER), gdzie zalecane jest, aby twórca opisu bibliograficz
nego najpierw użył wszystkich rozwiązań zawartych w ISBD(ER) i dopiero w razie 
potrzeby wykorzystywał rozwiązania z innych ISBD. ISBD(ER) nie wyklucza jednak 
również sytuacji odwrotnej, gdy źródła elektroniczne opisywane są głównie przy uży
ciu innych części ISBD, a opis w następnej kolejności jest uzupełniany przez rozwią
zania ISBD(ER).

6.2. Zastosowanie formatów MARC i Dublin Core

Bibliotekarze tradycyjnie podchodzili do metadanych z punktu widzenia formatu 
MARC/AACR. Podejście to przewiduje zastosowanie jednego formatu dla opracowa
nia wszystkich rodzajów dokumentów i obsługi wszystkich grup użytkowników. 
W przypadku pojawienia się nowego rodzaju dokumentów (np. dokumentów elektro
nicznych), do struktury MARC dodawane są nowe pola, albo zmieniane są zasady 
używania tych już istniejących. Podobnie reaguje się na nowe potrzeby użytkowników 
w zakresie metadanych. Podstawą filozofii działania formatu MARC jest to, że jeden 
duży schemat powinien obsłużyć wszystkie potrzeby użytkowników w zakresie 
wszystkich typów dokumentów. Jak już wspomniano, krytycy takiego podejścia zarzu
cają, iż w ten sposób powstała niezwykle skomplikowana struktura, którą dla tworzenia 
metadanych potrafią wykorzystać tylko wysoko specjalizowani bibliotekarze opraco
wujący zbiory biblioteczne.

Twórcy Dublin Core reprezentują inną filozofię. Opiera się ona na zasadach War- 
wick Framework, w których mówi się o oddzielnych kontenerach i pakietach metada
nych zarządzanych przez pojedyncze grupy użytkowników. Według tych zasad, każda 
grupa może wykorzystywać takie pakiety metadanych, jakich potrzebuje dla realizacji 
własnych, partykularnych celów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości współ
działania z pakietami metadanych innych grup użytkowników. W ten sposób Dublin 
Core funkcjonuje jako zunifikowany zestaw metadanych umożliwiający wyszukiwanie 
informacji w jej uniwersum. Tego typu filozofia prowadzi do powstawania pakietów 
metadanych, które są modularne, rozszerzalne i ukierunkowane na zaspokajanie lokal
nych potrzeb.

Bez względu na to, które podejście uważa się za bliższe własnym poglądom, każdy 
zbiór dokumentów powoduje potrzebę rozwiązania problemu sposobu tworzenia meta
danych dostępnych dla zarządzających innymi zbiorami dokumentów i dla zewnętrz
nego oprogramowania służącego wyszukiwaniu informacji. W tradycyjnym modelu 
bibliotecznym eksportowano rekordy MARC do systemów bibliograficznych, takich 
jak OCLC lub RLIN. Wszyscy użytkownicy otrzymywali dostęp do metadanych po
przez te systemy. Taki sposób dostępu funkcjonuje poprawnie dla rekordów typu 
MARC, jednak obecnie użytkownicy chcą dojścia do znacznie szerszych zasobów 
informacji nie opisanych rekordami bibliograficznymi (takich jak strony Web, doku
menty pdf, obrazy, bazy danych itp.). Stąd większość zarządzających zasobami cyfro
wymi rozpoczęło starania o tworzenie skróconych rekordów i przekazywanie ich 
w miejsce, gdzie mogą być dostępne dla wyszukiwarek internetowych. Dla rekordów 
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typu MARC oznacza to potrzebę utworzenia uproszczonego rekordu (najlepiej 
w formacie DC) na podstawie pełnego rekordu MARC i jego wyeksportowanie. Za
równo dla zwolenników filozofii Warwick Framework jak i MARC oznacza to potrze
bę określenia metod pobierania przez wyszukiwarki metadanych pozwalających na 
wyszukanie eksportowanych rekordów.

Po przedstawieniu obu najbardziej rozpowszechnionych schematów opisu doku
mentów elektronicznych oraz systemu CORC, będącego przykładem ścisłej koegzy
stencji obu formatów można spróbować przewidzieć przyszłe ich zastosowania 
w funkcjonujących bibliotekach. Tak samo jak dotychczas ma to miejsce w wielu bi
bliotekach, pewne źródła internetowe będą nadal opisywane w formacie MARC 
i dostępne w OPAC-u. Zasoby te będą zapewne składały się głównie ze źródeł kupo
wanych przez biblioteki, takich jak czasopisma elektroniczne czy bazy danych dostęp
ne zdalnie. Niezbędne będzie uzupełnianie rekordów bibliograficznych danymi doty
czącymi procesów gromadzenia, które muszą być dołączane do nadrzędnego rekordu 
bibliograficznego. Tak więc zakupy zasobów dostępnych w Internecie spowodują 
obecność ich opisów bibliograficznych w katalogach komputerowych gromadzących je 
bibliotek.

Tab. 7. Porównanie formatów Dublin Core i USMARC

Element Dublin Core Etykieta MARC
Tytuł Tytuł (245 $a)

Twórca Nazwa osobowa - hasło główne (100,110, 111)

Opis rzeczowy Słowa kluczowe niekontrolowane (653 $a)
Hasło przedmiotowe LCSH (600, 610, 611, 650, 651)

Opis Adnotacja wyjaśniająca (520 $a)
Wydawca Wydawca (260 $b)

Współtwórca Nazwa osobowa - hasło dodatkowe (700, 710, 711)
Data Data wydania (260 $c)
Typ Typ / forma dokumentu (655 $2)

Format Typ formatu elektronicznego (856 $q)
Identyfikator Lokalizacja elektroniczna (856 $u)

Źródło Źródło wprowadzonych danych (786 $n)

Język Uwaga dot. języka (546 $a) 
Kod języka (041 $a)

Relacja Uwaga dot. relacji nieokreślonej (787 $n) 
ID relacji nieokreślonej (787 $o)

Miejsce i czas Uwaga ogólna (500 $a)
Własność Warunki wykorzystania (540 $a)

Inaczej sytuacja wygląda z zasobami Intemetu dostępnymi bezpłatnie, takimi jak 
strony Web organizacji i przedsiębiorstw, wcześniej katalogowanymi w tradycyjnym 
MARC, dla których zapewne nie będzie już wymagany pełny opis bibliograficzny. 
Tego typu zasoby są głównym przedmiotem zainteresowania twórców rekordów meta
danych zgodnych ze standardem Dublin Core. Podobnie metadane Dublin Core będą 
włączane do kodu źródłowego dokumentów elektronicznych tworzonych przez same 
biblioteki. W efekcie nie będzie potrzeby tworzenia list „ważnych odnośników” na 
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stronach Web, gdyż baza danych rekordów Dublin Core przejmie ich funkcje. Nie
zbędne wydaje się też budowanie wspólnych słowników kontrolowanych dla obu ty
pów baz (OPAC w MARC i Dublin Core), gdyż ułatwi to przyszłe jednoczesne wy
szukiwania we wszystkich zasobach i łączenie baz danych.

W tab 7. przedstawiono porównanie formatów Dublin Core i USMARC (Howarth 
2000, Nahotko 2002). Zestawienie to pomoże zorientować się w możliwości konwersji 
tych formatów. Porównanie ma charakter ogólny, nie obejmuje np. kwalifikatorów DC 
ani pewnych, szczególnych przypadków przewidzianych w formacie USMARC33

33 Tłumaczenie części etykiet pól USMARC przez autora.

Zarówno tradycyjne sposoby opisu dokumentów elektronicznych, jak i te powstałe 
w ostatnich latach, oparte na metadanych mają swoje wady i zalety. Tradycyjne sche
maty opracowania zbiorów są podstawą tworzenia wysoce autorytarnych katalogów 
bibliotecznych typu OPAC. Metadane służą tworzeniu opisów rozproszonych zasobów 
sieciowych przez osoby niebędące zawodowymi bibliotekarzami. Dla biblioteki cyfro
wej wybiera się taki schemat, który najlepiej odpowiada ich zasobom i celom opraco
wania zbiorów. Jednym z najważniejszych celów jest osiągnięcie wysokiego stopnia 
współdziałania, gdyż zasoby biblioteki cyfrowej dostępne są poprzez dużą liczbę zróż
nicowanych portali i interfejsów wyszukiwawczych (Kimberly, Ridgway 2003).





ROZDZIAŁ VII

POZIOM SYNTAKTYCZNY METADANYCH

Pierwotna wersja Web, którą zaprojektował Tim Berners-Lee w CERN na początku 
lat dziewięćdziesiątych, oparta była na trzech elementach architektonicznych:

• formacie danych (HTML 1.0, który został rozwinięty do HTML 4.0, a obecnie jest 
zastępowany przez XML i CSS),

• protokole transferu (HTTP),
• adresowaniu (początkowo URL).

Rozwój wszystkich tych elementów przebiegał następująco.
HTML Hypertext Markup Language pierwotnie posiadał mechanizm służący de

finicji prostych elementów strukturalnych, wspólnych dla wielu dokumentów, takich 
jak paragrafy (akapity - element <P>), nagłówki (<H1>, <H2> itd) czy krój czcionki 
(<B>wytłuszczona</B>, <\>kursywa<A> itp.).

W połowie lat 90., wraz ze wzrostem popularności Web, nastąpiła walka o wpływy 
pomiędzy największymi producentami przeglądarek internetowych: Netscape 
i Microsoftem, która przyniosła także zmiany w HTML. Dodano m.in. etykiety 
<FONT> (pozwala zdefiniować krój czcionki), <CENTER> (pozwala wyśrodkować 
tekst lub element graficzny) czy <BLINK> i <MARQUEE> (pozwalają na wykorzy
stanie efektów specjalnych).

Częste realizacje nowych funkcji przeglądarek (obsługujących nie tylko zestawy 
nowych etykiet HTML, ale także pozwalających na tworzenie zakładek, używanie 
poczty elektronicznej i bramek dziedzinowych itp.) początkowo wzbudzały zaintere
sowanie wielu użytkowników Web. Rozszerzanie możliwości kodowania w HTML 
zbiegło się jednak z wieloma zjawiskami ujemnymi, takimi jak: (a) komercjalizacja 
przeglądarek, (b) trudności z rozwojem narzędzi autorskich, zawierających nowe roz
wiązania, (c) niebezpieczeństwo wynikające z używania standardów obwarowanych 
prawami autorskimi, a nie otwartych, i (d) błędy w architekturze wielu nowych wersji 
HTML, w których nadmierną rolę przypisano definiowaniu wyglądu źródeł Web, a nie 
wyrażaniu struktury dokumentu.

Bardzo szybkie rozpowszechnienie się Intemetu spowodowało, że zainteresowało 
się nim wiele firm komercyjnych. Okazało się, że dotychczasowe rozwiązania hamują 
dalszy rozwój. Firmy funkcjonujące w e-biznesie naciskały na tworzenie nowych na
rzędzi. Także twórcy przeglądarek uświadomili sobie słabości architektury dokumen
tów Web, wynikające z używania HTML do ich budowy. Obaj główni dostawcy prze
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glądarek (Netscape i Microsoft) zgłosili swój akces do dwóch ważnych projektów 
związanych z rozwojem formatów danych: Cascading Style Sheet (CSS) i XML.

Cascading Style Sheet (CSS) został utworzony w celu uzupełnienia HTML. 
HTML, jako aplikacja SGML, pierwotnie był utworzony dla definiowania struktury 
dokumentu. CSS dostarczył mechanizmu do opisu sposobu wyświetlania dokumentu 
HTML. Pomimo początkowych problemów związanych z błędami Netscape, produ
centa przeglądarki, obecnie CSS jest obsługiwany przez Netscape od wersji 4 i Internet 
Explorera.

Wykorzystanie CSS daje następujące korzyści w porównaniu z używaniem samego 
HTML:

• Możliwość odseparowania struktury dokumentu od jego wyglądu, co pozwala na 
odrębne traktowanie aspektów strukturalnych i prezentacji.

• Dzięki temu, że CSS może być zapisany w zewnętrznym pliku, możliwe jest uży
wanie niewielkiej ilości plików CSS opisujących strukturę wielkiej ilości plików 
HTML. Powoduje to redukcję niezbędnych zasobów służących obsłudze wyglądu 
dokumentów, gdyż zmiana wykonana w pojedynczym pliku CSS natychmiast jest 
uwidoczniona we wszystkich plikach HTML związanych z plikiem CSS.

• Możliwość niezależnego rozwoju formatów danych HTML i CSS.

Pomimo bardzo szerokiego wykorzystania HTML 4.0 i w mniejszym zakresie CSS 
2.0 do budowy stron WWW, narzędzia te nadal mają poważne ograniczenia. Jednym 
z nich jest niemożność lub duże problemy z dodawaniem nowych elementów do tego 
języka przez dostawców przeglądarek. Wiele elementów HTML jest używanych w tak 
specyficznych zastosowaniach, że zapewne nigdy nie byłyby one dodane do standar
dowego HTML (np. elementy służące do tworzenia wyrażeń matematycznych). Głów
na instytucja zarządzająca Internetem, W3C ogłosiła, że nie będzie dalej prowadziła 
prac nad modernizacją HTML.

Rozwiązaniem tych problemów okazał się XML (Extensible Markup Language), 
w którym można definiować nowe, własne elementy. W 1998 r. otrzymał on rekomen
dację W3C. Jak napisano w podręczniku poświęconym temu językowi (Zieliński 2000, 
s.18), XML łączy najlepsze cechy SGML (rozszerzalność i kompletność) i HTML 
(prostota) - języków, które odniosły ogromny sukces, lecz które posiadały istotne wa
dy-

Zasoby Web są adresowane za pomocą URL - Uniform Resource Locator. Jak 
już wcześniej stwierdzono, URL stwarza problemy przez to, że myli on nazwę źródła 
z jego lokalizacją. W środowisku bibliotekarskim jesteśmy przyzwyczajeni do rozróż
nienia pomiędzy ISBN, który identyfikuje dokument, a numerem inwentarzowym czy 
sygnaturą, która określa lokalizację dokumentu w bibliotece. Jednak w Web nie ma 
możliwości łatwego adresowania np. wielu lokalizacji tego samego dokumentu.

W związku z tym zaproponowano realizację mechanizmu URN służącego identyfi
kacji źródeł. Źródło identyfikowane przez URN może znajdować się w kilku lokaliza
cjach, może także zmieniać lokalizację lub być w danym momencie niedostępne. Apli
kacją URN jest DOI. Jego celem jest umożliwienie zarządzania treściami intelektual
nymi, tworzenie połączeń pomiędzy klientami i wydawcami, umożliwienie handlu 
elektronicznego i automatycznej obsługi praw autorskich.
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HTTP (Hypertext Transfer Protocol) zarządza przekazywaniem zasobów pomię
dzy przeglądarką Web a serwerem Web. Standardowo kliknięcie na odnośnik hipertek
stowy w przeglądarce Web powoduje przesłanie rozkazu HTTP ‘GET‘ do serwera. 
Serwer odpowie przez wysłanie żądanego źródła (jeżeli istnieje) wraz z zestawem na
główków.

W drugiej połowie lat 90. nastąpił dalszy rozwój podstawowych narzędzi interne
towych. Dokonał się postęp w takich dziedzinach jak filtrowanie treści źródeł, cyfrowe 
podpisy, zaawansowana nawigacja stron Web, wyszukiwanie zasobów i tworzenie 
kolekcji źródeł Web. O części tych prac wspomniano już poprzednio:

• PICS (http://www.w3.org/PICS/) służy filtrowaniu niepożądanych treści, np. por
nografii.

• MCF (Meta Content Framework - http://www.w3.org/TR/Note-MCF-XML), 
utworzony przez Apple służy do dostarczania różnych interfejsów użytkownika do 
stron Web.

• Dublin Core zawiera zestaw atrybutów pozwalających na opis i wyszukiwanie 
zasobów Web.

• Web Collections (http://www.w3.org/TR/NOTE-XMLsubmit.html) jest propozy
cją przedstawioną W3C przez Microsoft. Jest to mechanizm służący grupowaniu 
podobnych źródeł Web w kolekcje.

Wszystkie wymienione inicjatywy związane są z zagadnieniami bezpośrednio doty
czącymi metadanych. W związku z tym, W3C utworzyło specjalną grupę roboczą dla 
skoordynowania realizowanych prac (http://www.w3.org/Metadata/). Grupa ta, 
uwzględniając opisane działania, opracowała syntaktyczne ramy dla tworzenia meta
danych znane jako Resource Description Framework (RDF http://www. 
w3.org/RDF/), o którym mowa będzie w dalszej części rozdziału. Miejsce RDF 
w stosunku do pozostałych elementów Intemetu, zarządzanych głównie przez W3C 
przedstawione zostało na rys. 9.

Rys. 9. Konieczność włączenia metadanych do struktury Intemetu

Pomimo tego, że specyfikacja formatu RDF powstała stosunkowo niedawno, już 
obecnie można znaleźć wiele dokumentów i aplikacji lokalnych stworzonych przy jego 
pomocy. Jak przedstawiono na rys. 10 (pochodzącym z Berners-Lee 1997 b), W3C 
uważa RDF za podstawę syntaktyki metadanych. Jest to zestaw specyfikacji, które 
pozwalają na łączenie różnych aplikacji metadanych. RDF jest kolejnym poziomem 
ponad XML.

Celem RDF jest umożliwienie zapisywania dokumentów za pomocą połączeń 
wcześniej istniejących, standardowych zestawów elementów z nowymi, eksperymen
talnymi zestawami. Nowe zestawy elementów powinny zawierać szczegółową defini
cję elementów niezbędnych, elementów możliwych do pominięcia oraz informację, 

http://www.w3.org/PICS/
http://www.w3.org/TR/Note-MCF-XML
http://www.w3.org/TR/NOTE-XMLsubmit.html
http://www.w3.org/Metadata/
w3.org/RDF/
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w jaki sposób stare oprogramowanie powinno interpretować nowy zestaw. Pozwoli to 
na połączenie różnych aplikacji, np. podczas tworzenia dokumentów, w których za
warte zostaną w sposób dobrze zdefiniowany (tzn. zgodnie z przyjętymi zasadami) 
pojęcia np. z zakresu bankowości, techniki czy prawa.

Rys. 10. Stosunki pomiędzy SGML a XML i RDF wg W3C

Istnieje także możliwość wykorzystywania XML bez RDF, przy użyciu tzw. DTD 
(Document Type Definition). DTD służy wówczas do wykonania własnego modelu 
metadanych.

W dalszej części rozdziału opisane zostały właściwości RDF. Nie zostały natomiast 
przedstawione inne schematy syntaktyczne, również mogących służyć tworzeniu meta
danych (SGML, HTML, XML), gdyż na ich temat istnieje bardzo dużo innych opra
cowań. Nie brakuje też wśród nich pozycji na poziomie popularnym i poradnikowym, 
w tym również specjalnie przeznaczonych dla bibliotekarzy (np. Zieliński 2000).

7.1. Resource Description Framework (RDF)

Resource Description Framework (RDF) powstał w celu ułatwienia przetwarzania 
metadanych; pozwala on na współdziałanie pomiędzy poszczególnymi aplikacjami 
wymieniającymi się informacją czytelną dla maszyn w Web. W RDF duży nacisk kła
dzie się na możliwości automatycznego przetwarzania zasobów Web. RDF może być 
wykorzystany do wielu zastosowań, np.:

• w wyszukiwaniu informacji dla zwiększenia efektywności pracy wyszukiwarek,
• w katalogowaniu do opisu treści źródeł i relacji z innymi źródłami dostępnymi na 

określonej stronie Web, w serwisie lub bibliotece cyfrowej,
• do ułatwienia rozpowszechniania i wymiany wiedzy przez inteligentne oprogra

mowanie,
• do opisywania zestawów stron stanowiących jeden „logiczny” dokument,
• do oceny treści źródeł,
• do opisu praw własności intelektualnej stron Web,
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• do wyrażania osobistych preferencji użytkowników oraz polityki właściciela stro
ny Web,

• do zapewnienia bezpieczeństwa i zaufania w transakcjach w Web przy wykorzy
staniu podpisu cyfrowego.

Syntaktyka RDF wykorzystuje XML; jednym z celów RDF jest umożliwienie wy
specyfikowania semantyki dla danych zbudowanych na zasadach XML w sposób stan
dardowy i umożliwiający wymianę rozwiązań. RDF i XML uzupełniają się nawzajem. 
RDF jest modelem dla metadanych, natomiast w wielu sprawach dotyczących przesy
łania i zapisu plików (takich jak np. zestaw znaków itp.) odsyła się do XML. Syntakty
ka XML jest tylko jedną z możliwych do wykorzystania przez RDF, mogą więc po
wstawać inne alternatywne sposoby reprezentacji modelu danych RDF.

Ogólnie mówiąc celem RDF jest określenie mechanizmu pozwalającego na opis za
sobów niezależnie od dziedziny zastosowań, bez określania a priori semantyki jakiej
kolwiek z tych dziedzin. Mechanizmy funkcjonowania RDF powinny być niezależne 
od dziedziny zastosowań, z czego wynika, że RDF jest odpowiedni dla opisania infor
macji dotyczącej każdej dziedziny.

Do definiowania metadanych w RDF wykorzystuje się system klas, bardzo podob
ny do funkcjonujących w wielu systemach obiektowego programowania i modelowa
nia. Zestaw klas (zazwyczaj utworzony dla określonego celu lub dziedziny) nazywany 
jest schematem. Klasy są organizowane hierarchicznie i mogą być rozbudowywane 
przez podział na podklasy. Dzięki temu, kiedy trzeba utworzyć schemat różniący się 
nieznacznie od istniejącego, nie ma potrzeby rozpoczynania pracy od początku, ale 
wystarczy wprowadzić modyfikacje w schemacie podstawowym. Tego typu wspólne 
wykorzystywanie schematów RDF umożliwia wielokrotne użycie definicji metada
nych. Możliwość rozbudowy i rozwoju schematu RDF pozwala także autorom metada
nych na wykorzystanie wielu wcześniejszych prac dla „mieszania” specyfikacji sche
matów metadanych, dopuszcza wiele punktów widzenia na dane i wywiera wpływ na 
funkcje i czynności wykonywane przez inne aplikacje. Dodatkowo możliwe jest two
rzenie własnych schematów danych RDF w oparciu o wiele schematów pochodzących 
z różnych źródeł (tzn. „sklejanie” różnych rodzajów metadanych). Same schematy 
mogą być pisane w RDF.

7.1.1. Podstawowy model RDF

Podstawą RDF jest model służący reprezentacji nazwanych cech i wartości tych cech. 
Model RDF przedstawia zestaw dobrze określonych zasad przestrzeganych przez różne 
grupy użytkowników Intemetu posługujących się różnego rodzaju reprezentacjami 
danych. Cechy RDF mogą być postrzegane jako atrybuty źródeł i w tym sensie odpo
wiadają tradycyjnemu modelowi par atrybut-wartość. Cechy RDF przedstawiają także 
relacje pomiędzy źródłami, w efekcie czego model RDF może przypominać diagram 
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ER. W terminologii modelowania obiektowego źródła odpowiadają obiektom, a cechy 
odpowiadają zmiennym wystąpienia34

34 Zmienna wystąpienia (ang. instance variable) - inne określenie atrybutów obiektu.

Model danych RDF jest syntaktycznie neutralnym sposobem reprezentacji wyrażeń 
RDF. Reprezentacja modelu danych jest wykorzystana do oceny ekwiwalentów zna
czeniowych. Dwa wyrażenia RDF są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy ich repre
zentacje w modelu danych są te same. Tak zdefiniowana równoważność pozwala na 
pewną syntaktyczną różnorodność wyrażeń bez różnicowania ich warstwy semantycz
nej.

RDF identyfikuje zasoby przy użyciu URI. Wykorzystywany jest jednak tzw. kwa
lifikowany URI, tzn. URI zawierający opcjonalny identyfikator części (tekst dodany do 
URI po znaku Identyfikator części dostarcza cech danych będących rezultatem 
wyszukiwania. Z drugiej strony RDF traktuje każdy kwalifikowany URI (zawierający 
identyfikator części lub nie) jako samodzielne źródło samo w sobie.

W RDF można wyróżnić trzy rodzaje pojęć: podstawowe, definiujące schemat 
(używane do definiowania nowych słowników) i przydatne (pojęcia, które nie są nie
zbędne, ale mogą być przydatne w niektórych zastosowaniach). Pojęcia te posiadają 
swoje URI. URI te są rozumiane jako identyfikatory części dokumentów W3C defi
niujących RDF. Dla zachowania przejrzystości zapisu często używa się notacji nieroz- 
winiętej XML.

Podstawowy model danych zawiera trzy rodzaje obiektów:

• Zasoby (rdfiResource) - wszystkie obiekty opisywane w wyrażeniach RDF. Zaso
bem może być pojedyncza strona Web, albo część strony, np. określony element 
HTML lub XML w obrębie dokumentu. Zasób może być także całą kolekcją stron, 
np. cała witryna Web lub obiektem, który nie jest bezpośrednio dostępny poprzez 
Web, np. książka drukowana. Nazwa zasobu zawsze jest tworzona przy użyciu 
URI wraz z opcjonalnym identyfikatorem.

• Cechy (rdfiProperty) - jest to określony aspekt, cecha charakterystyczna, atrybut 
lub relacja wykorzystana do opisania zasobu. Każda cecha ma swoje specyficzne 
znaczenie, określa wartości dozwolone, rodzaje zasobów, które może opisywać 
oraz relacje z innymi cechami.

• Wyrażenia (rdf:Statement) - jest to konkretny zasób wraz z nazwaną cechą oraz 
wartością tej cechy dla tego zasobu. Te trzy części wyrażenia nazywane są pod
miotem (subject), orzeczeniem (predicate) i dopełnieniem (object). Dopełnienie 
wyrażenia (tzn. wartość cechy) może być innym zasobem lub literałem, tzn. może 
być zasobem (określonym przez URI) bądź prostym ciągiem znaków albo też in
nym prostym rodzajem danych zdefiniowanym w XML.

Pojęcia definiujące schemat opisywane są w słownikach zasobów używanych 
w RDF. W definiowanych schematach możliwe jest określanie nowych zasobów jako 
specjalizację wcześniej istniejących. Schematy ograniczają też zakres użycia definio
wanych zasobów poprzez określanie walidacji schematu. Znajdują się tu takie obiekty, 
jak:
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• rdfs:SubPropertyOf każda cecha denotuje relację pomiędzy zasobami. 
rdfs:SubPropertyOf jest interpretowana jako podzbiór relacji w obrębie relacji, któ
re denotuje. Np. jeżeli „autor korporatywny” jest podcechą „autor”, to 
w przypadku, gdy danego źródła dotyczy cecha „autor korporatywny”, to dotyczy 
go też cecha „autor”. Cecha ta jest ważna dla współdziałania pomiędzy oprogra
mowaniem używającym RDF. Oprogramowanie nie znające znaczenia „autora 
korporatywnego” może przynajmniej traktować go jako „autora” (zakładając, że 
zna ono znaczenie „autora” - por. zasada „Dumb-Down” w DC),

• rdfs:Class, rdfitype i rdfs:subClassOf - klasy są zasobami denotującymi zestawy 
zasobów przy użyciu cechy rdf:type. Klasy są ustrukturyzowane w ten sam sposób 
jak cechy, tzn. za pomocą hierarchii podzestawów denotowanej przez 
rdfs:subClassOf,

• rdfs:domain i rdfsirange - stosowane są do cech i muszą być wartościowane przez 
klasy. Używane są do ograniczenia zestawu zasobów, które mogą posiadać daną 
cechę (zastosowanie - ang. domain cechy) i zestawu dozwolonych wartości cechy 
(zakres - ang. rangę cechy),

• rdfs:Literal.

Pojęcia przydatne mogą być definiowane w zewnętrznych schematach, ponieważ 
jednak używa się ich bardzo często, zostały one zdefiniowane jednorazowo 
w schemacie podstawowym.

• rdfs:Container - kontenery są zbiorami zasobów. Określane są przez jedną z trzech 
podklas rdfs:Container: rdfiBag (zbiory nieuporządkowane), rdf:Seq (zbiory upo
rządkowane) lub rdfrAlt (alternatywny),

• rdfs:ConstraintResource i rdfs:ConstrainProperty - służą do informowania agenta 
RDF o tym, że nieznany zasób (czy raczej dokładnie cecha) definiuje ograniczenie 
wartości. Zestawem tych zasobów jest rdfs:ConstraintResource,

• rdfs:seeAlso i rdfs:isDefinedBy - dany zasób może być opisywany w więcej niż 
jednym miejscu w Internecie. Rdfs:seeAlso może być użyte do wskazania alterna
tywnych opisów zasobu. Rdfs:isDefinedBy wskazuje bardziej szczegółowo na opis 
pierwotny lub autorytarny,

• rdfs:label i rdfs:comment - służą do opisu zasobu za pomocą tekstów czytelnych 
dla człowieka, będących uzupełnieniem czystego kodu RDF. Pierwszy z nich służy 
do podania nazwy zasobu, drugi do wprowadzania dłuższych tekstów.

7.1.2. Podstawy syntaktyki RDF

Model danych RDF stanowi abstrakcyjne, pojęciowe ramy dla definiowania 
i wykorzystywania metadanych. Dla tworzenia i wymiany metadanych niezbędne jest 
także określenie syntaktyki. Do tych celów wykorzystywana jest syntaktyka XML. 
RDF wymaga także użycia narzędzia przestrzeni nazw dla precyzyjnego powiązania 
każdej cechy ze schematem definiującym tę cechę.
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Wyróżniono dwa elementy syntaktyki XML służące kodowaniu modelu danych 
RDF. Syntaktyka serializacji (ang. serialization syntax) wyraża pełne możliwości mo
delu danych w bardzo ujednolicony sposób. Syntaktyka skrócona (ang. abbreviated 
syntax) zawiera dodatkowe konstrukcje, które pozwalają na osiągnięcie reprezentacji 
podzestawu modelu danych w skróconej formie. Oczekuje się, że interpretery RDF 
używać będą obu tych syntaktyk. W efekcie autorzy metadanych mogą swobodnie 
wykorzystywać ich kombinacji.

Pojedyncze wyrażenie RDF rzadko występuje w izolacji od innych; zazwyczaj 
łącznie podawanych jest kilka cech zasobu. Syntaktyka RDF w XML została tak za
projektowana, aby w łatwy sposób można było osiągnąć grupowanie wielu wyrażeń 
dla tego samego zasobu w elemencie Description. Element Description nazywa zasób, 
do którego stosuje się każde wyrażenie w atrybucie about. Jeżeli zasób jeszcze nie 
istnieje (tzn. nie posiada jeszcze identyfikatora źródła), to wówczas element Descrip
tion może utworzyć identyfikator dla zasobu przy użyciu atrybutu ID.

Podstawowa syntaktyka serializacji przyjmuje formę (por. Lassila, Swick 1999):

[1) RDF ::= [,<rtffRDF>’] description*  ['</rctf RDF»']
[2) description ::= '<rdf.Description' idAboutAttr? '»' propertyElt*  '<lrdf.Description»'
[3) idAboutAttr ::= idAttr | aboutAttr
[4) aboutAttr ::= 'about-'' URI-reference ""
[5) idAttr ::= 'ID='" IDsymbol ""
[6) propertyElt ::= ’<’ propName '»' value '</' propName ’>' | '<' propName resour- 
ceAttr '/>'
[7) propName ::= Qname
[8) value ::= description | string
[9) resourceAttr ::= ’resource-" URI-reference ""
[10) Qname ::= [ NSprefix ':' ] name
[11) URI-reference ::= string, interpreted per [URI]
[12) IDsymbol ::= (any legal XML name symbol)
[13) name ::= (any legal XML name symbol)
[14) NSprefix ::= (any legal XML namespace prefix)
[15) string ::= (any XML text, with and "&" escaped)

Element RDF jest rodzajem „okładki”, która wyznacza granice w dokumencie 
XML, pomiędzy którymi znajdują się treści odpowiadające modelowi danych RDF. 
Element ten jest opcjonalny, jeżeli w kontekście aplikacji wiadomo, że treść jest wyra
żona w RDF.

Description zawiera pozostałe elementy, za pomocą których tworzone są wyrażenia 
w wystąpieniu materializacji modelu. Element Description może być rozumiany (dla 
celów podstawowej syntaktyki RDF) jako miejsce do przechowywania identyfikacji 
opisywanego zasobu. Zazwyczaj istnieje więcej niż jedno wyrażenie dotyczące zasobu; 
Description pozwala na jednorazowe nadanie nazwy dla zasobu używanej w wielu 
wyrażeniach.

Jeżeli atrybut about jest umieszczony wraz z elementem Description, wyrażenia 
w Description dotyczą zasobu, którego identyfikator jest określony przez about. War
tość atrybutu about jest interpretowana jako URI. Odpowiedni identyfikator zasobu 
otrzymuje się przez odniesienie odesłania URI do formy ogólnej. Element Descrip- 
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tion bez atrybutu about tworzy nowy zasób, mogący być surogatem dla innego zasobu 
fizycznego nie posiadającego rozpoznawalnego URI. Wartość atrybutu ID elementu 
Description, jeżeli występuje, jest identyfikatorem zakotwiczonym wskazywanego 
zasobu.

Jeżeli inny element Description lub wartość cechy ma odsyłać do wskazywanego 
zasobu, użyta zostanie wartość ID tego zasobu w jego własnym atrybucie about. Atry
but ID sygnalizuje tworzenie nowego zasobu, a atrybut about odsyła do istniejącego 
zasobu. Dlatego też zarówno ID jak i about mogą zostać określone w Description, ale 
nie oba razem w tym samym elemencie. Wartości dla każdego atrybutu ID nie mogą 
występować w więcej niż jednym atrybucie ID w pojedynczym dokumencie.

Pojedynczy element Description może zawierać więcej niż jeden element property- 
Elt z tą samą nazwą cechy. Każdy propertyElt dodaje jedną krawędź do grafu. Sposób 
interpretacji grafu jest zdefiniowany przez twórcę schematu.

W obrębie propertyElt artykuł resource określa, że inny zasób jest wartością tej ce
chy; znaczy to, że obiekt wyrażenia jest innym zasobem identyfikowanym przez URI, 
a nie literałem. Identyfikator zasobu tego obiektu jest otrzymywany przez pozyskanie 
atrybutu resource odsyłacza URI w taki sam sposób, jak podany wcześniej dla atrybutu 
about. String musi być dobrze zdefiniowanym kodem XML; w przypadku gdy ciąg 
zawiera sekwencje znaków (np. „<” i „&”), które naruszają zasady dobrego definiowa
nia lub z innego powodu mogą wyglądać jak znaki specjalne, można wykorzystać ty
powy mechanizm cudzysłowów i escape XML.

Nazwy cech muszą być związane ze schematem. Można to wykonać za pomocą 
kwalifikacji nazw elementów przez prefiksy przestrzeni nazw w celu jednoznacznego 
połączenia definicji cechy z odpowiednim schematem RDF lub przez deklarację stan
dardowej przestrzeni nazw.

Pomimo, że syntaktyka serializacji przedstawia strukturę modelu RDF w sposób 
najbardziej czytelny, to jednak często przydatne jest użycie skróconej formy XML. 
Służy do tego syntaktyka skrócona RDF. Dodatkową korzyścią z używania skróconej 
syntaktyki jest możliwość bezpośredniej interpretacji dokumentów spełniających pew
ne wymogi dobrze uformowanych XML DTD, jako modelu RDF.

Dla podstawowej syntaktyki serializacji zdefiniowano trzy formy wersji skróco
nych. Pierwsza z nich użyteczna jest dla cech, które nie są powtarzane w Description w 
przypadku, gdy wartości tych cech są literałami. W tym przypadku cechy mogą być 
zapisane jako atrybuty XML elementu Description.

Druga forma skrócona RDF funkcjonuje w zagnieżdżonych elementach Description 
i może być używana dla wyrażeń, w których obiekt wyrażenia jest innym zasobem, 
a wartości dowolnych cech dla drugiego zasobu są ciągami znaków. W tym przypadku 
wykorzystuje się podobną transformację nazw elementów XML w atrybutach XML: 
cechy zasobu w zagnieżdżonym elemencie Description mogą być zapisane jako atry
buty XML elementu propertyELT, w którym zawarty jest ten Description.

Gdy piszemy zdanie w języku naturalnym, używamy słów, które przekazują pewne 
znaczenie, odgrywające podstawową rolę dla zrozumienia wyrażeń oraz, w przypadku 
aplikacji RDF, dla prawidłowego przetwarzania danych. Bardzo istotne jest, aby za
równo twórca, jak i odbiorca wyrażenia, rozumieli w taki sam sposób znaczenie uży
tych terminów, takich jak Creator, approvedBy, Copyright itp. Inaczej dojdzie do nie
porozumień. W medium o zasięgu światowym, takim jak World Wide Web, nie wy
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starczy polegać na powszechnym rozumieniu pojęć takich jak „twórczość”; konieczne 
jest zapewnienie maksymalnej precyzji definiowania ich zakresu semantycznego.

Znaczenie w RDF jest wyrażane przez odesłanie do schematu, który można wy
obrazić sobie jako rodzaj słownika. Definiuje on terminy, które mogą być wykorzy
stywane w wyrażeniach RDF i nadaje im specyficzne znaczenie. Pracując z RDF moż
liwe jest użycie schematów różnego rodzaju, w tym form definiowanych w odrębnych 
dokumentach zawierających charakterystyki wspomagające automatyczne wykonywa
nie zadań z użyciem RDF.

Często wartość cechy zawiera dodatkową informację kontekstową postrzeganą ja
ko część tej wartości. Innymi słowy istnieje potrzeba kwalifikowania wartości cech. 
Przykładami takiego kwalifikowania są nazwy jednostek miar, słowniki kontrolowane 
o ograniczonym zasobie, czy inne spisy. Dla pewnych celów właściwe jest użycie 
wartości cech bez kwalifikatorów.

W modelu RDF kwalifikowane wartości cech są po prostu innymi wystąpieniami 
ustrukturowanych wartości. Obiekt w wyrażeniu pierwotnym jest wartością ustruktury- 
zowaną a kwalifikatory są kolejnymi cechami tych wspólnych zasobów.

7.1.3. Wyrażanie elementów Dublin Core przy użyciu RDF

Największą siłą zarówno XML jak i RDF jest możliwość zadeklarowania własnych 
sposobów wyrażania opisów zasobów istotnych dla społeczności tworzących 
i rozpowszechniających treści dokumentów. Dzięki zastosowaniu XML i RDF, zamiast 
tworzyć odrębne systemy opisujące wszystkie aspekty zasobów odpowiednie dla każ
dej społeczności, można używać wyrażeń, w których pojedynczy opis łączy elementy 
pochodzące z dowolnej ilości systemów. W systemach tych praktykuje się różne zasa
dy zapisu. Taki sposób pracy ułatwia wymianę danych.

Środkiem umożliwiającym takie rozróżnienie, dającym wielkie możliwości 
i pozwalającym na współdziałanie, jest mechanizm znany jako przestrzeń nazw XML, 
konstrukcja przejęta także przez RDF.

W swojej formie podstawowej przestrzeń nazw w XML może być uważana za na
rzędzie umożliwiające zrozumienie przez człowieka, jak i uczynienie czytelnym dla 
maszyny, każdego elementu opisującego źródło. Np. termin „Twórca” może oznaczać 
różne pojęcia dla różnych społeczności. Jeżeli jednak będzie powszechnie wiadome, że 
jest to element Dublin Core dcztwórca, wówczas znaczenie i sposoby użycia tego ele
mentu staną się bardziej oczywiste.

Używając w celu jednoznacznej identyfikacji globalnie unikalnych określeń wska
zujących na miejsce przechowywania definicji, takich jak http://purl.org/dc/ docu- 
ments/rec-dces- 19990702.htm, RDF/XML umożliwia traktowanie terminów ze słow
nika metadanych jako obiektów opisanych w sposób wiarygodny. Daje to możliwość 
wyrażania wzajemnych relacji pomiędzy terminami i pojęciami pochodzącymi z róż
nych struktur, czasem ze sobą współzawodniczących. Istnienie tego rodzaju unikalnych 
związków terminów (wyrażonych w dowolnym języku) z pojedynczym obiektem auto
rytarnym pozwala na prowadzenie prac standaryzujących w skali globalnej, dzięki

http://purl.org/dc/
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którym etykieta (np. w języku polskim) może być połączona z autoiytamą definicją 
związanego z nią elementu metadanych. Prace takie realizowane są w Dublin Core.

W celu dokonania rozróżnienia pomiędzy terminami pochodzącymi z różnych pa
radygmatów opisu, czyli „przestrzeni nazw”, mechanizm przestrzeni nazw XML wy
maga, aby wszystkie elementy nie należące do podstawowego XML były poprzedzane 
skrótowym identyfikatorem przestrzeni nazw, z której pochodzą. Aby jasne było, że 
Twórca jest elementem Dublin Core, nazwa ta zostanie poprzedzona prefiksem „dc:” 
W XML duże litery odróżniane są od małych, więc ważne jest, aby prefiks ten wpro
wadzany był w takiej właśnie formie, gdyż „Dc:”, ‘DC:’ i „dC:” interpretowane będą 
jako skrócone nazwy zupełnie innych przestrzeni nazw.

Niezbędne jest utworzenie połączenia pomiędzy „dc:” i Dublin Core zrozumiałego 
dla człowieka, możliwego do zinterpretowania także przez oprogramowanie. W tym 
celu opis RDF, w którym użyto konstrukcji przestrzeni nazw XML, rozpoczyna się od 
zadeklarowania używanych przestrzeni nazw, określenia lokalizacji, w której mogą one 
być odnalezione przez utworzone w tym celu oprogramowanie, oraz formy skróconej, 
za pomocą której mogą one być rozpoznawane w dalszej części opisu RDF.

Np. aby powiązać „dc:” z Dublin Core, opis RDF wyrażony w XML może rozpo
czynać się od:

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3 .org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/l. l/">

Odpowiednio przygotowane oprogramowanie może zinterpretować to wyrażenie 
w taki sposób, aby połączyć dc:Creator z URL: <„http://purl.Org/dc/elements/l.l/ cre- 
ator”>, a za pomocą tego odnośnika zarówno człowiek jak i maszyna mogą odtworzyć 
znaczenie elementu „Creator” (Twórca).

Od początku rozwoju DCMES koncentrowano się głównie na rozbudowie seman
tyki opisu zasobów. Problemy syntaktyki pozostawiono w znacznym stopniu do roz
strzygania przez poszczególnych implementatorów, a społeczność użytkowników DC 
była skupiona na zwiększaniu efektywności semantycznej DC.

Utworzenie RDF powoduje powstanie sytuacji, w której przy zachowaniu seman
tycznych koncepcji Dublin Core możliwe jest równoczesne określenie odpowiedniej 
syntaktyki przy użyciu XML. Użytkowanie wielu innych syntaktyk będzie również 
kontynuowane, jednak należy stwierdzić, że jedynie połączenie RDF i XML pozwala 
na uzyskanie dostępu do wielu możliwości niezbędnych do pełnego i jednoznacznego 
wyrażenia bogactwa zarówno kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych elementów 
Dublin Core.

Mikael Nilsson przedstawił charakterystykę RDF wynikającą z doświadczeń pole
gających na użyciu tego języka dla specyfikacji metadanych:

• Użycie RDF znacznie zwiększa poziom współdziałania z innymi standardami. Jest 
to efekt tego, że RDF jest wspólnym modelem zapisu danych stosowanym dla bar
dzo różnych typów danych i schematów. Uproszczone jest tworzenie wyrażeń za
wierających zależności pomiędzy elementami metadanych pochodzących z róż
nych schematów.

• Uproszczone zostało wielokrotne użycie istniejących standardów metadanych.
• Niektóre terminy nie posiadają dokładnych odpowiedników w innych standardach 

metadanych, jednak związane są relacją z pewnymi istniejącymi terminami po

http://www.w3
http://purl.org/dc/elements/l
http://purl.Org/dc/elements/l.l/
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przez np. relację szerszy-węższy. Relacje pomiędzy różnymi schematami metada
nych mogą być sformalizowane w formie czytelnej dla maszyny, nie ma wówczas 
potrzeby dokonywania konwersji pomiędzy tymi schematami.

• Łatwość tworzenia i dystrybucji słowników kontrolowanych. Słowniki są zasadni
czą częścią specyfikacji schematu RDF. Istnieje standardowy sposób tworzenia 
wykazów (wyliczenia) pozycji słownika, można także w sposób standardowy mo
delować zależności między nimi. W przypadku, gdy te możliwości są niewystar
czające, wykorzystuje się narzędzia służące modelowaniu słowników w postaci 
ontologii wyrażonych w RDF, realizowane w ramach prac nad DAML i OIL.

• Możliwe jest tworzenie rozszerzeń RDF bez powodowania problemów ze współ
działaniem.

• RDF posiada już środki dla opisu meta-metadanych (na dowolnym poziomie), 
który może być równie bogaty jak dla typowych metadanych (Nilsson 2001).

7.2. Profile aplikacyjne - łączenie różnych schematów metadanych

Przez długi czas w środowiskach związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem me
tadanych istniały rozbieżne opinie co do potrzeby tworzenia wielu różnych schematów 
metadanych ogólnych lub szczegółowych, specyficznych dla określonego zastosowa
nia lub dziedziny. Wkrótce jednak powszechna stała się opinia, że niekontrolowane 
tworzenie różnych schematów ogranicza ich sumaryczną funkcjonalność. W efekcie 
powstał Warwick Framework. Jego utworzenie było wynikiem zrozumienia kolejnego 
faktu, że nie ma możliwości stworzenia uniwersalnego zestawu metadanych. 
W Warwick Framework stwierdzono, że najlepszym sposobem na połączenie różnych 
potrzeb w zakresie metadanych jest podejście modularne, w którym wiele różnych 
pakietów metadanych, na ogół odrębnie tworzonych i administrowanych, jest agrego
wanych w jeden logiczny kontener.

Koncepcja przedstawiona w Warwick Framework, a polegająca na łączeniu wielu 
pakietów metadanych z pojedynczym obiektem cyfrowym, powoduje potrzebę rozwią
zania dwóch ważnych problemów. Pierwszym jest ustanowienie punktu granicznego 
pomiędzy możliwością rozbudowy pojedynczych form metadanych a ich logiczną 
wymiennością. W każdym schemacie metadanych istnieją mechanizmy służące se
mantycznemu uszczegółowieniu znaczenia elementów. W obrębie Dublin Core do 
uszczegółowiania służy mechanizm kwalifikowania podstawowych elementów DC. 
Jednak kwalifikacja pozwalająca na semantyczne uszczegółowienie ma ujemny wpływ 
na możliwości semantycznego współdziałania zestawu elementów. Rozwiązaniem tego 
problemu ma być zasada Dumb-Down, jednak nie zawsze jasna jest różnica pomiędzy 
uszczegółowieniem a redefinicją poszczególnych elementów, a z pewnością istnieją 
przypadki naruszenia, podczas kwalifikowania elementów, możliwości łatwego współ
działania podstawowego zestawu elementów Dublin Core.

Drugim problemem są stosunki wzajemne - pokrywanie pól semantycznych wielu 
pakietów metadanych związanych z danym obiektem cyfrowym. Pomimo że pakiety 
metadanych są w pewnym sensie logicznie odrębne, to mogą one posiadać elementy 
semantyki, które pokrywają się w złożony sposób. Pokrywanie to może występować na 
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wielu poziomach. Istnieje możliwość pokrywania się poziomego pomiędzy dwoma 
zestawami metadanych bezpośrednio włączonymi do obiektu cyfrowego. Prostym 
przykładem jest obiekt cyfrowy zawierający dwa rekordy opisu bibliograficznego: 
jeden MARC i jeden Dublin Core. Istnieje także możliwość pokrywania się pionowego 
pomiędzy dwoma zestawami metadanych, z których jeden włączony jest bezpośrednio 
do obiektu cyfrowego, a drugi jest logicznie połączony za pomocą odnośnika od 
obiektu cyfrowego do obiektów zewnętrznych.

Semantyka metadanych związanych z obiektem cyfrowym musi być zrozumiała dla 
użytkowników metadanych - klientów i agentów programowych, które uzyskują do
stęp do obiektów oraz osób konfigurujących klientów i agentów. Podstawowym za
gadnieniem staje się odnalezienie odpowiednich mechanizmów zapewniających rów
nowagę podczas łączenia ze sobą wielu różnych zestawów metadanych związanych 
z określonym obiektem cyfrowym.

Poniżej przedstawiono przykład łącznego użycia różnych schematów metadanych 
(na co wskazują użyte przestrzenie nazw). Opis ten, wykonany w RDF jest zgodny 
z modelem Warwick Framework:
<? xml Version-’1.0” ?>
<RDF xmlns=”http:/w3 .org/TR/1999/PR-rdf-syntax-l 9990105#”

xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/l. 1./”
xmlns :agls=”http ://naa.gov.au/AGLS#” >

<Descriptoin about=”http://dstc.com.au/report.html” >
<dc:Title>The Future of Metadata</dc:Title>
<dc:Creator>Jacky Crystal</dc:Creator>
<dc:Date> 1998-01 -01 </dc:Date>
<dc:Subject>Metadane, RDF, Dublin Core</dc:Subject>
<agls:Function>Information Management - Intemet</agls:Function> 

</Description>
</RDF>

Profile aplikacyjne jako rodzaj schematu metadanych stały się popularnym zagad
nieniem od roku 2000, jednak koncepcja ta nie jest nowa. Użytkownicy Z.39.50 
(http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/) wykorzystują „profile” dla tworzenia potencjal
nych opcji i wartości parametrów w przypadku, gdy są one pominięte przez standardy, 
a potrzebne w określonych zastosowaniach (np. GILS lub WAIS), dla realizacji okre
ślonych funkcji (np. proste wyszukiwanie wg nazwy autora, tytułu, opisu treści) lub dla 
określonych grup użytkowników (np. chemików lub muzyków). Zgodnie z „Frame
work and Taxonomy of International Standardized Profiles” (ISO TR 10000), profile 
określają sposób, w jaki standardy, w szczególności protokoły, łączone są dla realizacji 
tych wymagań.

W komitetach normalizacyjnych IEEE „profil standardów” jest to technika refero
wania (w odróżnieniu od definiowania) specyfikacji technicznych, pozwalających na 
tworzenie zestawu standardów, z których każdy jest dostosowany do potrzeb komitetu 
tworzącego profil standardów. Zasadą wykorzystywaną w profilach standardów jest 
wykorzystanie treści istniejących standardów bez potrzeby tworzenia nowych treści.

Dla użytkowników DOI Profil aplikacyjny DOI jest funkcjonalną specyfikacją apli
kacji (lub zestawu aplikacji) systemu DOI dla klasy jednostek własności intelektualnej, 
posiadających wspólny zestaw atrybutów, utworzoną w celu umożliwienia realizacji 

%25e2%2580%259dhttp://purl.org/dc/elements/l
://naa.gov.au/AGLS%2523%25e2%2580%259d
http://dstc.com.au/report.html%25e2%2580%259d
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/
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funkcji określonej aplikacji, od prostego wyszukiwania do złożonego zarządzania pra
wami autorskimi.

Hunter i Lagoze stwierdzają, że ważne nowe inicjatywy, takie jak TV-Anytime, 
MPEG-21 oraz OA1 wymagają profili aplikacyjnych, które łączą elementy z wielu 
różnych istniejących standardowych schematów metadanych, jednocześnie zachowując 
możliwości współdziałania i zapewniając realizację specyficznych potrzeb tych inicja
tyw, poprzez uszczegółowienie, rozszerzenie lub dodawanie elementów (Hunter, La
goze 2001).

W europejskim projekcie DESIRE, z którego wyrósł projekt SCHEMAS profilem 
aplikacyjnym nazywano zestaw elementów metadanych wraz z informacją o sposobach 
wykorzystania związanych z nimi wartości elementów, schematów lub słowników 
kontrolowanych stosowanych w określonych projektach, programach komputerowych, 
formatach wymiennych lub usługach informacyjnych. W rozumieniu DESIRE profil 
aplikacyjny nie może zawierać nowych elementów metadanych; musi on pobierać 
każdy element ze związanych przestrzeni nazw. Profil może grupować elementy meta
danych z wielu słowników oraz określać schemat dozwolonych wartości elementów 
odpowiednich dla określonego zastosowania.

Na bazie tych doświadczeń Rachel Heery i Manjula Patel przedstawiły koncepcję 
tzw. profili aplikacyjnych. Określają one profile aplikacyjne jako schematy metada
nych, które zawierają elementy danych pochodzące z jednego lub kilku schematów 
przestrzeni nazw, łączone ze sobą przez osoby tworzące zastosowania lokalne i opty
malizowane do ich specyficznych potrzeb. Autorki stwierdzają, że profile aplikacyjne 
powinny być tworzone z zachowaniem kilku zasad:

• Opierać się należy na jednym lub kilku istniejących przestrzeniach nazw: dopusz
czalne jest wykorzystanie tylko elementów istniejących schematów metadanych. 
Przestrzeń nazw jest definiowana jako funkcjonujący schemat metadanych.

• Nie można wprowadzać nowych elementów metadanych. Jeżeli istnieje potrzeba 
użycia elementów nie zdefiniowanych przez żadną istniejącą przestrzeń nazw, 
użytkownik musi sam stworzyć i utrzymywać nową przestrzeń nazw dla tych ele
mentów.

• Wyspecyfikowane mogą być dozwolone schematy i wartości elementów. Profil 
aplikacyjny może określać używany format danych np. dla dat lub nazw. Określić 
można także słownik kontrolowany zawierający dozwolone wartości elementów.

• Modyfikacja standardowych definicji. Definicja elementów metadanych użytych 
w przestrzeni nazw maże być modyfikowana. Profil aplikacyjny nie może rozsze
rzać definicji, a jedynie ją zawężać.

Dokonano rozróżnienia pomiędzy terminami „przestrzeń nazw” i „profil aplikacyj
ny”. Przestrzenie nazw zawierają wszystkie elementy, które zdefiniowane zostały przez 
instytucje lub organizacje zarządzające (bez względu na to, jakiego są rodzaju) dla 
danej przestrzeni nazw; są one stabilnymi punktami odniesienia podczas wyszukiwa
nia. Profile aplikacyjne są dostosowane do określonego zastosowania i zazwyczaj za
wierają kombinacje podzestawów kilku schematów przestrzeni nazw. Tak więc prze
strzenie nazw są specyfikacjami elementów, zaś profile je tylko wykorzystują (Heery, 
Patel 2000).



Rozdział VII. Poziom syntaktyczny metadanych 163

Istnieją dwa możliwe do wykorzystania, alternatywne języki schematów, w których 
tworzyć można profile aplikacyjne: są to schemat RDF i schemat XML (Baker et al. 
2001), opisane wcześniej. XML DTD nie jest brane pod uwagę, gdyż nie obsługuje on 
przestrzeni nazw wprost. Obie przedstawione możliwości mają swoje zalety, np.:

• Schemat RDF umożliwia tworzenie opisów o bogatej semantyce.
• Schemat XML umożliwia tworzenie opisów o sprecyzowanej strukturze, dużej 

jednoznaczności i ścisłych zasadach tworzenia danych.

Projekt SCHEMAS (http://www.schemas-forum.org/), utworzony przez Unię Euro
pejską wykorzystuje RDF zarówno do definicji przestrzeni nazw jak i do tworzenia 
rejestrów definicji profili aplikacyjnych, gdyż jednym z celów projektu jest automa
tyczne wyszukiwanie profili aplikacyjnych. Jednakże niektórzy autorzy zwracają uwa
gę na to, że RDF nie posiada wielu zalet XML, co naraża na szwank realizację celów 
o podstawowym znaczeniu, takich jak różnorodność i współdziałanie:

• W porównaniu do XML, RDF ogranicza możliwości specyfikacji lokalnych roz
wiązań dotyczących wykorzystania lub doskonalenia istniejących elementów prze
strzeni nazw.

• W wielu zastosowaniach wykorzystuje się XML dla zdefiniowania standardów 
opisu metadanych. Wykorzystanie czystego RDF automatycznie uniemożliwia 
opublikowanie tych standardów w rejestrze.

• Podczas automatycznego wyszukiwania metadanych powinna istnieć możliwość 
rozumienia przez oprogramowanie indeksujące zarówno opisów przestrzeni nazw 
i profili aplikacyjnych tworzonych w RDF, jak i w XML.

Ponieważ nie ma obecnie jasno zdefiniowanego mechanizmu pozwalającego na 
komunikację lub współdziałanie pomiędzy RDF i XML (Hunter, Lagoze 2001), to - 
każdorazowo - wykorzystanie XML wymaga zdefiniowania przestrzeni nazw przy 
użyciu XML dla każdego lokalnego zestawu elementów metadanych, z którego utwo
rzono profil aplikacyjny. Np. aby umożliwić zdefiniowanie w profilu aplikacyjnym 
XML wykorzystanie elementów Dublin Core, niezbędne jest zdefiniowanie reprezen
tacji DCMES w XML w przestrzeni nazw DCMES.

Poniżej przedstawiono przykład opisu, w którym wykorzystano elementy metada
nych trzech schematów: Dublin Core, MPEG-7 i IMS (por. (Hunter 2000):

<myDescriptionl xmlns=”http://www.dstc.edu.au”
xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/l. 1./” 
xmlns:mpeg7=”http://www.mpeg.org/MPEG7/2000/” 
xmlns:ims=”http://ltsc.ieee.org/doc/wgl2/” 
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2000/10/ZMLSchema-instance” 
xsi:schemaLocation=”http://www.dstc.edu.au

http://purl.Org/dc/elements/l .1/ 
http://www.mpeg.org/MPEG7/2000/ 
http://ltsc.ieee.org/doc/wgl 2/” 

about=”um:isbn:0-89887-l 13-1 ”>

http://www.schemas-forum.org/
http://www.dstc.edu.au%25e2%2580%259d
%25e2%2580%259dhttp://purl.org/dc/elements/l
%25e2%2580%259dhttp://www.mpeg.org/MPEG7/2000/%25e2%2580%259d
%25e2%2580%259dhttp://ltsc.ieee.org/doc/wgl2/%25e2%2580%259d
%25e2%2580%259dhttp://www.w3.org/2000/10/ZMLSchema-instance%25e2%2580%259d
%25e2%2580%259dhttp://www.dstc.edu.au
http://purl.Org/dc/elements/l
http://www.mpeg.org/MPEG7/2000/
http://ltsc.ieee.org/doc/wgl
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<dc:title>Where the Wild Things Are</dc:titie> 
<dc:creator>Maurice Sendak</dc:creator>
<mpeg7:Rights>

<mpeg7:RightsId IdOrganization=’University of Cambridge’/>
</mpeg7:Rights>
</mpeg7 :UsageMetaInformation> 
<ims:LeamingContext>Primary Education</ims:LeamingContext>

</myDescription 1 >

Jak widzimy, takie zastosowanie RDF umożliwia łatwe i jednoznaczne wykorzy
stanie kilku dobrze zdefiniowanych schematów metadanych w jednym, konkretnym 
zastosowaniu szczegółowym. Powstaje więc nowy, również dobrze zdefiniowany 
schemat metadanych.



ROZDZIAŁ VIII

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE 
DLA METADANYCH

Podczas realizacji wielu projektów dotyczących metadanych, ujawniły się potrzeby 
efektywnego i wydajnego zarządzania procesami tworzenia, pobierania, badania po
prawności, transformacji i przesyłania metadanych. Dla właściwej realizacji tych pro
cesów, niezbędne jest posiadanie różnego rodzaju narzędzi (oprogramowania), które 
służyć może wymienionym celom.

Proces doboru odpowiedniego narzędzia składa się zazwyczaj z całej serii decyzji. 
Większość z nich ma charakter organizacyjny, a nie techniczny. Podstawowy wybór 
polega na określeniu, czy:

• potrzebne jest szybkie, jednorazowe rozwiązanie dla tworzenia zasobu informacji, 
czy też

• stale potrzebne są rozwiązania służące ciągłym procesom realizowanym efektyw
nie i wydajnie.

W rzeczywistości, trzeba w jakimś stopniu godzić oba te rozwiązania. Kluczowym 
zagadnieniem jest też postanowienie o tym, na ile skomplikowane ma być narzędzie, 
czemu ma ono służyć i kiedy ma być wdrożone. Pomocna tu może być analiza kosztów 
i zysków, pozwalająca odpowiedzieć na następujące pytanie: jakie jest najlepsze roz
wiązanie techniczne, które wymaga najniższych kosztów w stosunku do zysków 
w określonych warunkach i przy oznaczonych potrzebach. Należy zdecydować, czy:
• wiedza o danych systemu jest adekwatna do rzeczywistości - czy - jest nieade

kwatna,
• pobieranie danych jest jednorazowe - czy - wielokrotne/powtarzalne,
• główny nacisk jest położony na jakość metadanych - czy - właściwe dostarczanie 

metadanych,
• zagadnienia jakości danych dotyczą określonych elementów danych (np. adres lub 

nazwa osobowa) - czy - wszystkich elementów danych,
• czy istnieje odpowiednie narzędzie - czy - narzędzia muszą być pozyskane albo 

utworzone,
• czy pobieranie danych i ich przesyłanie jest zarządzane centralnie - czy - zarzą

dzane poprzez kontrolę rozproszoną.
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Większość narzędzi umożliwia automatyzację czynności, które mogą być wykona
ne ręcznie lub za pomocą mniej specjalizowanych narzędzi. Na ogół trzeba zadecydo
wać, czy samodzielnie wykonać oprogramowanie, czy je zakupić. Decyzja powinna 
być poparta odpowiednimi wyliczeniami kosztów i zysków. Należy jednak stwierdzić, 
że dostępne na rynku wyspecjalizowane narzędzia wydają się spełniać większość, jeśli 
nie wszystkie potrzeby użytkowników.

Jedną z podstawowych decyzji związaną z wyborem narzędzi dla obsługi metada
nych jest wybór pomiędzy przechowywaniem metadanych w bazie danych 
a zapisywaniem ich w sposób dyskretny, jako pojedynczych dokumentów metadanych 
(np. w sekcji <META> źródła). Wybór ten zależy od zróżnicowania i ilości danych, 
a także od częstotliwości modyfikacji danych (i co za tym idzie, metadanych).

Niektórzy autorzy (Hart, Phillips 1997) proponują, aby metadane przechowywane 
były w bazie danych wtedy, gdy dane często ulegają zmianom lub gdy metadane są 
wspólne dla wielu zbiorów danych. W przypadku zastosowania bazy danych dla meta
danych niezbędne może się okazać stworzenie specjalizowanego generatora raportów. 
Jeżeli natomiast dane nie mają zbyt wielu wspólnych elementów metadanych, to wów
czas prostym sposobem utrzymywania metadanych jest tworzenie dyskretnych doku
mentów metadanych; można wówczas użyć do tego celu dowolnego, powszechnie 
dostępnego narzędzia.

Hart i Phillips przedstawili następujący podział narzędzi dla metadanych, biorąc 
pod uwagę sposób działania i realizowane funkcje:

• Narzędzia inteligentne. Narzędzia te pobierają pewną informację z zestawu da
nych (dokumentów) bez potrzeby ingerencji człowieka i zapisująjąoddzielnie.

• Narzędzia oparte na formularzach. Narzędzia takie stanowią interfejs użytkow
nika wspomagający go w realizacji procesu dokumentacyjnego, ich podstawą są 
formularze zawierające rubryki do wypełnienia lub listy opcji do wyboru. Czasem 
określa się tam elementy opcjonalne i obowiązkowe, dołączone może być też na
rzędzie pomocy (help). Formularze te bywają wbudowane w strukturę bazy da
nych, co ułatwia powielanie części metadanych, które powtarzają się w różnych 
zestawach danych.

• Formularze ASCII i edytorów tekstu. Nie są to narzędzia metadanych w ścisłym 
tego słowa znaczeniu; standardowy edytor tekstów używany jest do edycji stan
dardowych dokumentów zawierających wszystkie lub większość elementów meta
danych i do dodawania treści odpowiednich elementów. Elementy zbędne są usu
wane, natomiast te powtarzalne muszą być wpisane ponownie. Formularze ASCII 
są proste w użyciu, nie wymagają wykorzystania żadnego specjalizowanego opro
gramowania i umożliwiają powielanie metadanych o treści wspólnej dla kilku ze
stawów danych. Główną wadą takich formularzy jest brak jest wbudowanej kon
troli struktury metadanych; podczas powielania części danych łatwo jest uszkodzić 
strukturę formularza. Istnieje wiele takich formularzy, związanych z różnymi 
edytorami tekstu i formularzami ASCII.

• Usługi różnego rodzaju. W tej kategorii mieszczą się narzędzia i usługi, które nie 
są wykorzystywane dla tworzenia oryginalnych metadanych, ale stosuje się je do 
innych celów, głównie do przetwarzania ich w jakiejś formie. Są to np. narzędzia 
do wyszukiwania metadanych, do ich przeformatowania i wartościowania (Hart, 
Phillips 1997).
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W (MetaWeb Project Analysis of Metadata Creation Tools 2001) wyróżniono dwa 
rodzaje narzędzi służących tworzeniu metadanych (chodziło w szczególności o meta
dane Dublin Core). Są to:

• Edytory, które pozwalają na tworzenie metadanych przez udostępnianie formula
rza umożliwiającego wprowadzanie wartości nowych elementów metadanych. 
Oprogramowanie wspomagające umieszcza te treści w etykietach <META> języka 
HTML, można je następnie wkleić do nagłówka opracowywanego dokumentu.

• Generatory, które pobierają metadane z istniejących dokumentów HTML 
i umieszczają ich zawartość w obrębie etykiet <META> HTML. Umożliwiają one 
wybór standardu, w którym tworzone są metadane. Pozwalają wybierać pomiędzy 
HTML v.3.2 lub HTML v.4.0, niektóre z nich mogą generować metadane w XML.

Nowsze narzędzia, bardziej rozwinięte, pozwalają na łączenie w tym samym opro
gramowaniu cech zarówno edytorów jak i generatorów metadanych.

W praktyce spotyka się informacje o następujących narzędziach, służących do pra
cy z metadanymi:

• Narzędzia służące selekcji (pełnej lub wstępnej) obiektów do opracowania (plano
wane w projekcie ROADS - http://www.roads.lut.ac.uk/).

• Narzędzia jakościowe dla „gromadzenia” danych i ich przetwarzania (np. meto
dologia i kryteria jakościowe projektu DESIRE - http://www.desire.org/).

• Narzędzia do tworzenia metadanych (formularze); tu istnieje wielka ilość formula
rzy, głównie dla metadanych Dublin Core, np. dla projektu Nordic Metadata DC 
(http://www.lib.helsinki.fi/meta/index.html), zawierający także generator URN 
(Hansen 2001).

• Narzędzia dla tworzenia/modyfikacji formularzy.
• Automatyczne pobieranie/gromadzenie metadanych, np. w popularnym narzędziu 

DC-dot, które pozwala na pobieranie metadanych ze źródeł HTML i plików MS 
Office oraz umieszczanie ich w formularzach ROADS.

• Automatyczne tworzenie metadanych, np. w projekcie Unii Europejskiej pn. ME
TADATA ENGINE (http://meta-e.uibk.ac.at/), czasem wraz automatyczną klasy
fikacją źródeł, np. wg UKD lub KDD.

• Konwersja pomiędzy różnymi formatami metadanych, np. często tworzy się kon
wertery z/do DC i MARC oraz pomiędzy różnymi formatami metadanych.

• Narzędzia wspomagające tworzenie opisów rzeczowych, np. w projekcie Nordic 
Metadata istnieje oprogramowanie pozwalające na korzystanie z dużej ilości słow
ników w odrębnych oknach.

• Narzędzia wspomagające wyszukiwanie rzeczowe.
• Systemy pomocy (help) - teksty wyjaśniające znaczenie i zastosowanie elementów 

metadanych w formularzu, podręczniki itp.
• Narzędzia ułatwiające kodowanie np. w RDF/XML.
• Narzędzia syntaktyczne - niektóre narzędzia pozwalają na eksport metadanych 

w kilku schematach syntaktycznych, np. HTML 3.2, HTML 4.0, XML/RDF.
• Narzędzia ułatwiające walidację syntaktyki; dostępnych jest wiele narzędzi wali- 

dujących np. kod HTML.

http://www.roads.lut.ac.uk/
http://www.desire.org/
http://www.lib.helsinki.fi/meta/index.html
http://meta-e.uibk.ac.at/
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• Narzędzia służące do opisu schematów, semantyki oraz dla organizacji rejestrów, 
głównie opartych na RDF.

• Wymiana lub przesyłanie metadanych, np. we wspomnianym projekcie META- 
DATA ENG1NE planuje się automatyczne pobieranie metadanych w formacie 
MARC 21 z istniejących bibliotecznych rekordów bibliograficznych.

• Indeksowanie zasobów internetowych.
• Wyszukiwanie w bazach danych metadanych (lokalnie, zdalnie, równolegle) od

dzielnie lub w integracji z wyszukiwaniem pełnotekstowym. Możliwe jednoczesne 
wyszukiwanie w kilku bazach danych z wykorzystaniem standardu Z39.50.

• Struktury przeglądania (browsing) dla baz danych metadanych służące tworze- 
niu/manipulacjom w strukturach przeglądanych danych.

Federal Geographic Data Committee (FGDC - http://www.fgdc.gov/) wypracował 
własne zasady oceny oprogramowania narzędziowego do pracy z metadanymi. Dla 
określenia wartości narzędzi dokonuje się analizy następujących czynników:

• Wymiana metadanych
* Możliwości importu
- Czy narzędzie może importować istniejące metadane dla ich skontrolowania?
- Czy formaty wejściowe są elastycznie akceptowane?
- Ile formatów jest akceptowanych?
- Czy narzędzie umożliwia import elementów metadanych ze źródeł zewnętrz

nych?
- Czy utworzono miejsca umożliwiające połączenie narzędzia z zewnętrznymi

źródłami informacji?
■ Możliwości eksportu.
- W jakim formacie narzędzie eksportuje dane?
- Czy istnieje możliwość wykorzystywania wielu formatów wyjścia?

* Kompletność/zgodność.
- Czy dane wyjściowe są kompletne/zgodne z przyjętym standardem elementów

metadanych?
- Czy dane wyjściowe są akceptowane przez kompilator metadanych?
- Jeżeli nie, czy istnieje prosty sposób na dostosowanie danych wyjściowych,

tak aby kompilator metadanych je akceptował.
• Użyteczność

■ Interfejs użytkownika
- Czy narzędzie posiada interfejs użytkownika?

Czy interfejs użytkownika jest zgodny ze stosowanym sprzę- 
tem/oprogramowaniem?

* Informowanie użytkownika
- Czy użytkownik może wybierać pozycje metadanych z listy lub menu?
- Czy doświadczony użytkownik może pominąć te listy?

* Minimalizacja duplikacji wprowadzanych danych
- Czy informacje powtarzające się w zestawie danych mogą być wielokrotnie

używane?

http://www.fgdc.gov/
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■ Integracja tworzenia danych
- Czy baza metadanych jest bezpośrednio dostępna dla aplikacji służących ma

nipulacjom danymi?
- Czy narzędzie umożliwia planowanie działań?

■ Wycinanie i wklejanie (ang. Cut and Pastę)
- Czy standardowe pozycje metadanych mogą być wklejone z zewnętrznego

źródła?
- Czy elementy metadanych są zachowywane do użytku w innych dokumentach

metadanych?
■ Odtwarzalność
- Czy narzędzie umożliwia zapisywanie metadanych etapowo?
- Czy umożliwia ono modyfikację przyrostowo?

■ Dokumentacja
- Czy dokumentacja jest dostępna?
- Jak szczegółowa jest dokumentacja?
- Czy narzędzie dostarcza pomocy online?
- Jak szczegółowa jest pomoc online?
- Czy funkcje pomocy pozwalają na tworzenie wersji narodowych?

■ Różne
- Czy narzędzie pozwala na kontrolę pisowni?
- Czy można dodawać nowe terminy?

Administrowanie
■ Platformy/Instalacja

-Na jakich platformach sprzętowych/programowych działa narzędzie?
- Czy narzędzie pracuje w więcej niż jednej kombinacji sprzętu / oprogramowa

nia?
- Ile przestrzeni dyskowej i pamięci operacyjnej wymaga narzędzie?
- Jak łatwo można narzędzie zainstalować?

■ Niezależność
- Czy narzędzie jest zależne od innego oprogramowania?
- Czy oprogramowanie to jest dostępne?
- Czy narzędzie powoduje konflikty z innym oprogramowaniem?
- Czy narzędzie jest dostępne publicznie?
- Czy jest ono utrzymywane (ang. maintenance)
- Jaki jest koszt otrzymania narzędzia

■ Aktualizacje
- Czy istnieje mechanizm modyfikacji/aktualizacji narzędzia?
- Czy administrator może zmieniać pozycje menu lub kolejność wyświetlania

informacji?
- W jaki sposób narzędzie będzie aktualizowane?
- Czy administratorzy mogą dokonywać właściwych modyfikacji narzędzia?
- Spodziewana łatwość modyfikacji
- Czy dostarczany jest kod źródłowy?

Niezawodność narzędzia
■ Odporność
- Jak bardzo narzędzie odporne jest na wystąpienia błędu?

■ Mechanizm odtwarzania
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- Czy istnieją punkty kontrolne dla wprowadzanej informacji?
- Do jakiego stopnia możliwe jest odzyskanie wprowadzonych danych?

■ Spójność
- Czy narzędzie umożliwia spójne wyjście danych?

Na podstawie przedstawionych zestawień można stwierdzić, że wymogi stawiane 
narzędziom dla metadanych są podobne do warunków, jakim powinny odpowiadać 
współczesne oprogramowania, w szczególności te służące pracy z danymi tekstowymi 
i bazami danych.

8.1. Wyszukiwarki internetowe - metodologia działania

Narzędzia zwane potocznie wyszukiwarkami internetowymi lub szperaczkami obecnie 
składają się zazwyczaj z dwóch elementów: bazy danych (katalogu) oraz oprogramo
wania służącego do wyszukiwania dokumentów w tej bazie danych. Dane w bazach są 
gromadzone w różny sposób: automatycznie, za pomocą specjalnego oprogramowania 
(robot, spider, crawler) lub ręcznie przez ludzi. Wielkość baz danych jest różna; zależ
nie od wyszukiwarki może objąć od mniej niż 1% do ponad 50% zasobów interneto
wych. Również programy służące gromadzeniu danych mają różne możliwości wyszu
kiwawcze.

Narzędzia wyszukiwawcze dzieli się w zależności od sposobu gromadzenia infor
macji na:

• wyszukiwarki,
• katalogi tematyczne,
• multiwyszukiwarki (metawyszukiwarki).

Różnice pomiędzy tymi narzędziami są z praktycznego punktu widzenia niewielkie 
i wciąż się zacierają. Coraz częściej wyszukiwarkom towarzyszą własne katalogi, 
obejmujące zazwyczaj ok. 5% najczęściej odwiedzanych zasobów zawartych w danej 
bazie. Z drugiej strony katalogi, posiadając coraz głębszą strukturę hierarchiczną, są 
dodatkowo zaopatrywane w mechanizm wyszukiwawczy. Multiwyszukiwarki nato
miast przeszukują jednocześnie wiele wyszukiwarek i scalają wyniki wyszukiwania. 
W tab. 10 przedstawiono zestawienie podstawowych charakterystyk tych trzech ro
dzajów narzędzi (za Derfert-Wolf 2000).

Porównując efekty wyszukiwania najbardziej popularnych wyszukiwarek (np. Al
taVista, HotBot, GO, Excite), można zauważyć, że zbiory wyszukanych przez nie do
kumentów są zwykle w dużej części rozłączne. Wynika to głównie z różnych strategii 
działania robotów, tzn. różnych zbiorów dokumentów przeglądanych na początku, 
a także preferowanej strategii działania (algorytmów) robotów.
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Tab. 8. Cechy wyszukiwarek

Wyszukiwarki Katalogi tematyczne Mu Iti wy szu ki war ki

Baza danych

- tworzona automatycznie,
- dużo stron WWW

- tworzona przez ludzi,
- niewielki rozmiar bazy

- nie posiadają bazy 
danych,
- korzystają z innych 
zasobów

Kiedy 
korzystać?

- wyszukiwanie bardzo 
specyficznych 
szczegółowych informacji 
np. konkretnych osób, 
instytucji albo tematów

- wyszukiwanie ogólnych 
zagadnień np. biblioteki 
w Polsce, - zawierają mniej 
informacji niż wyszukiwar
ki, ale są to informacje 
lepszej jakości, prawie 
zawsze związane 
z poszukiwanym tematem

- wyszukiwania, 
w których spodzie
wana jest bardzo 
duża liczba doku
mentów

Plusy

- baza danych jest większa 
i bardziej aktualna

- łatwe do korzystania,
- informacje zamieszczone 
w bazie są recenzowane
i indeksowane w celu za
gwarantowania wysokiej 
jakości

- akceptują nieścisłe 
zapytania

Minusy

- niedokładne sposoby 
indeksowania i wyszukiwa
nia informacji,
- utrudnione wyszukiwanie 
relewantnych dokumentów

- ograniczona liczba doku
mentów, ponieważ recen
zowanie i indeksowanie 
zabiera dużo czasu,
- niezadowalająca aktuali
zacja

- niska efektywność 
w przypadku złożo
nych zapytań

Wyszukiwanie

- formularz (jeden lub dwa 
poziomy zaawansowania),
- podręczny katalog tema
tyczny

- kategorie tematyczne,
- pomocniczy formularz do 
wyszukiwania wg słów 
kluczowych

- formularz (jeden 
lub dwa poziomy 
zaawansowania),
- podręczny katalog 
tematyczny

Przykładowe 
narzędzia

AltaVista 
FastSearch 
Google 
NorthemLight.com 
HotBot
GO (dawniej Infoseek) 
Lycos 
Excite 
polskie:
Arena.pl (polski Infoseek) 
Onet.pl

Yahoo! 
LookSmart
Open Directory 
WWW Virtual Library 
Argus Clearinghouse 
polskie:
Wirtualna Polska 
WOW

Dogpile 
MetaCrawler 
SawySearch 
MetaFind 
polska: 
Emulti

Podstawowymi czynnikami określającymi użyteczność wyszukiwarki wykorzystu
jącej etykiety <META> są:

NorthemLight.com
Arena.pl
Onet.pl
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• Ilość i rodzaj wyszukiwarek, do których wysyłane są terminy wyszukiwawcze 
użytkownika; wyniki wyszukiwania powstają jako efekt łączenia wielu wyszuki
wań.

• Sposób pracy z terminami wyszukiwawczymi użytkownika i wyrażeniem wyszu
kiwawczym (operatory Boole’a, frazy i narzucone wartości standardowe).

• Sposób wyświetlania wyników (ranking, łączenie w jedną listę lub wyświetlanie 
odrębne wyników z różnych źródeł).

Wyszukiwarka rozpoczyna przeszukiwanie miejsca w Internecie zazwyczaj od jego 
strony głównej, czyta tę stronę podobnie jak przeglądarka Web, a następnie podąża za 
odnośnikami do innych stron. Oprogramowanie przechodzi od strony do strony, dopóki 
nie wykona wszystkich odnośników. Niektóre wyszukiwarki wykonują także odnośniki 
do innych, zewnętrznych stron, jednak większość pozostaje w obrębie tej samej nazwy 
serwera sieciowego lub nazwy domeny, w zależności od ustawień administrowania 
wyszukiwaniem. Sposób indeksowania dokumentów HTML określony jest w tab. 9.

Tab. 9. Sposób indeksowania stron w etykietach <META>

Zadanie Element <META> Uwagi

Brak indeksowania, 
przeszukiwanie 
linków

<meta name-’ROBOTS" 
content="NOINDEX">

Używa się dla stron z wieloma linkami, stron 
z niewielką ilością użytecznych danych (np. 
obraz wielkiej mapy), lub dla danych zmie
niających się bardzo często, np. wiadomości. 
Ponieważ wartość „FOLLOW” jest standar
dowa, nie trzeba jej umieszczać.

Indeksowanie, ale 
bez przeszukiwania 
linków

<meta name-’ROBOTS" 
content="NOFOLLOW">

Używa się dla stron mających użyteczną 
zawartość, lecz linki mogą być nieodpowied
nie lub nieaktualne.

Bez indeksowania 
ani przeszukiwania 
linków

<meta name="ROBOTS" 
content="NOINDEX, N0- 
FOLLOW”

Używa się dla stron których nie należy 
w ogóle indeksować. Jeżeli umieści się tą 
wartość na każdej stronie, strony nie będą 
indeksowane.

Indeksowanie
i przeszukiwanie 
linków

<meta name-’ROBOTS" 
content="INDEX, FOLLOW"

Jest to działanie standardowe; nie ma potrze
by wprowadzania tej wartości.

Wyszukiwarki wykorzystują etykiety <META> języka HTML. Pozwalają one na 
identyfikację cech dokumentu, takich jak nazwa autora, data zachowania ważności 
treści lub wykaz słów kluczowych oraz na określanie wartości tych cech. Dokument 
HTML będzie poprawnie udostępniany (wyświetlany), nawet jeżeli nie będzie miał 
żadnej etykiety <META>. Oprócz najczęściej wykorzystywanych etykiet <META> 
(zob. tab. 11) każdy użytkownik może zdefiniować także własne etykiety, odpowiednie 
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dla realizacji lokalnych potrzeb. Na podobnej zasadzie funkcjonują standardy metada
nych typu Dublin Core.

Tab. 10. Etykiety <META> w HTML

Najczęściej wykorzystywane etykiety <META>
Etykieta Zastosowanie

Description Używana do tworzenia abstraktu dokumentu, wyświetlanego wraz z wynika
mi wyszukiwania. W przypadku gdy etykiety tej nie ma, abstrakt będzie 
tworzony ze słów znajdujących się na początku dokumentu, co nie zawsze 
daje właściwe efekty.

Keywords Słowa, które użytkownik może wprowadzić jako słowa kluczowe służące do 
wyszukiwania.

Locale Np. „English - US”.
Content-type Typ dokumentu i kodowania znaków.
Reply-to Adres e-mail, na który użytkownik może wysłać komunikat.
Generator Aplikacja, przy pomocy której utworzony został dokument. Duża część apli

kacji (np. Microsoft FrontPage) tworzy tą etykietę automatycznie.
Author Nazwa autora dokumentu.
Distribution Dystrybucja, np. „globalne”, „wewnętrzne”, „osobiste”.

Etykiety <META> mogą ułatwiać wyszukiwarkom, takim jak np. AltaVista 
(http://altavista.digital.com) realizację właściwego wyszukiwania i przygotowanie 
odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Możliwe jest określenie własnych etykiet 
<META>, które wyszukiwarka wykorzystywać będzie jako elementy wyszukiwawcze. 
Dzięki odpowiedniej edycji plików konfiguracyjnych dodaje się definicje etykiet 
<META> odpowiednich dla dokumentów indeksowanych lokalnie. Plik konfiguracyj
ny jest zwykłym plikiem tekstowym zawierającym definicje etykiet <META>. Pro
gram indeksujący odczytuje go i indeksuje dokument HTML w kolejności, w jakiej 
etykiety występują w pliku. W AltaVista możliwe jest określenie do 300 własnych 
definicji etykiet <META>, z zachowaniem następujących zasad:

• Definicja każdej etykiety <META> musi zawierać mniej niż 100 znaków.
• Definicje etykiet mogą składać się z więcej niż jednego słowa, np. „numer części”, 

mogą także zawierać znaki specjalne jak np.
• Dla zawartości elementu name=”” odróżniane są małe i wielkie litery.
• Po każdej zmianie dokonanej w pliku konfiguracyjnym należy przeładować kom

puter, aby możliwe było uruchomienie zmiany.
• Nie można używać etykiet <META> w definicjach HTTP-EQUIV35

35 Serwery Web automatyczne tłumaczą znaczniki Meta HTTP-EQUIV na nagłówki HTTP tak, 
aby przeglądarka użytkownika widziała je jak zwykłe elementy nagłówka. Znaczniki Meta HTTP- 
EQUIV sterują zachowaniem się przeglądarek internetowych oraz dostarczaniem dodatkowych in
formacji. Są to takie etykiety jak:<MET A HTTP-EQUIV=Expires CONTENT="Sun, 28 Oct 2002 
16:18:35 GMT"> - informuje o terminie ważności dokumentu. <META HTTP-EQUIV=”Content- 
Script-Type" CONTENT-'text/javascript"> - ustawia po stronie klienta język skryptów na Java
Script. <META HTTP-EQUIV="Content-Style-Type" CONTENT="text/css"> - ustawia styl 

http://altavista.digital.com


174 Metadane. Sposób na uporządkowanie Intemetu

Tab. 11. Stosowanie etykiet <META> przez wybrane wyszukiwarki

Wyszukiwarka META Tagi?
AltaVista Так
Google Nie
Excite Так
HotBot Так
Infoseek Так
Lycos Nie
Spidemet Так
Yahoo Nie

Część wyszukiwarek indeksuje wszystkie słowa ze strony Web, jednak zazwyczaj 
główny nacisk kładzie się na kilka pierwszych słów dokumentu. Np. w przypadku 
braku wartości etykiety „description” AltaVista podczas wyświetlania wyników wy
szukiwania wykorzystuje pierwsze słowa z przeszukanej strony WWW.

W (Westera 2002) przedstawiono zestawienie stopnia wykorzystania metadanych 
przez wybrane wyszukiwarki internetowe. Najczęściej wykorzystywanymi etykietami 
<META> są „keywords” i „description”, jednak nie jest to nienaruszalną zasadą. Np. 
wyszukiwarka Excite nie indeksuje słów kluczowych z przeszukiwanych stron. Używa 
ona elementu „description” do wykonania rodzaju abstraktu strony WWW. Wykorzy
stywane są także element ALT (jest to krótki opis grafiki umieszczonej na stronie 
WWW) i tekst URL. Natomiast wyszukiwarka Northem Lights indeksuje pola metada
nych, jednak traktuje je tak samo, jak każdy inny tekst.

To, co napisano powyżej, dotyczy standardowych możliwości tworzenia metada
nych, które są dostępne w języku HTML. Powstaje pytanie, czy w podobny sposób 
można wykorzystywać zestawy standardowych elementów metadanych, np. standardu 
Dublin Core.

Zgodnie z zapewnieniami środowiska twórców Dublin Core istnieje kilka wyszu
kiwarek, które poprawnie indeksują elementy metadanych DC. Czasem do osiągnięcia 
tego celu niezbędne są niewielkie zmiany w konfiguracji oprogramowania. Wyszuki
warkami tymi są:

• Ultraseek (http://www.inktomi.com/)
• Swish-E (http://swish-e.org/)

wyświetlania zawartości strony na CSS. <META HTTP-EQUIV="Content Type” CON- 
TENT="text/html;charset=iso-8859-2"> - ustawia sposób kodowania czcionek na polski standard iso- 
8859-2. <META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="10; URL=http://www.se.pl/"> - instruuje 
przeglądarkę, aby załadować stronę http://www.se.pl/ 10 sekund po załadowaniu bieżącej strony. 
<META HTTP-EQUIV="Window-target" CONTENT="top"> - zapobiega umieszczeniu bieżącej 
strony w ramce innego dokumentu (Frame). <META HTTP-EQUIV=" Creation-date" CON- 
TENT-'[data utworzenia]">. <META HTTP-EQUIV="Reply-to" CONTENT-'[adres e-mail 
autora]">. <META HTTP-EQUIV="PICS-Label" CONTENT="(PICS-1.1 "http://www.rsac. 
org/ratingsvOl.html" 1 gen true comment "RSACi North America Server" for "http://austria. 
kdw.pl")"> - identyfikuje treść strony PICS.

http://www.inktomi.com/
http://swish-e.org/
http://www.se.pl/
http://www.se.pl/
http://www.rsac
http://austria
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• Microsoft Index Server
• Metabrowser (http://metabrowser.spirit.net.au)
• Autonomy Knowledge Server (http://www.autonomy. com/Content /IDOL/ 

APPOLS/AutonomyServer/)
• Blue Angel Technologies MetaStar (http://www.blueangeltech.com/)
• Verity Search 97 Information Server (http://hannibal.codet.net/docs/bv/ onetoo- 

ne/5.0/install/configl 6.htm)
• IllumiNet Corpus (http://www.illuminet.se)

Niestety, żadna duża wyszukiwarka (może oprócz Ultraseek) nie znajduje się na tej 
liście. Jest to spowodowane niewielką do niedawna ilością stron WWW wykorzystują
cych Dublin Core. W efekcie nie opłacało się modernizować dużego oprogramowania, 
jakim są najbardziej znane wyszukiwarki. Z drugiej strony, jeżeli standardy metada
nych nie będą implementowane w wyszukiwarkach, to nikt nie zechce używać stan
dardów metadanych do opisu swoich dokumentów w Web. Należy przypuszczać, że 
sytuacja ta zmieni się znacznie w najbliższej przyszłości, szczególnie wraz z upo
wszechnieniem się wykorzystania XML i RDF. Dzięki bowiem mechanizmowi prze
strzeni nazw w XML wyszukiwarki nie muszą być bezpośrednio dostosowane do pracy 
z określonym standardem metadanych; standard ten każdorazowo jest określany 
w przestrzeni nazw. Problemem natomiast pozostaje obsługa samego XML przez zna
czące wyszukiwarki, co również nie jest ostatecznie rozwiązane.

Inną przyczyną ignorowania metadanych jest brak zaufania do takiej metody opisu 
dokumentów ze strony twórców wyszukiwarek. Nawet wykorzystanie prymitywnych 
metod opisu dokumentów HTML, przedstawione w tab. 11, powoduje wiele nadużyć 
w dążeniu do zapewnienia tworzonej stronie WWW wysokiej „oglądalności”, przez 
wpisywanie popularnych słów nie mających nic wspólnego z zawartością strony (np. 
słowa „sex”).

Kolejnym powodem są trudności w implementacji nowych standardów: XML 
i RDF. W porównaniu z używanym wcześniej HTML, za pomocą nowych standardów 
jest o wiele trudniej opisywać i tworzyć metadane.

Obecnie można zauważyć, że małemu zainteresowaniu metadanymi ze strony wiel
kich wyszukiwarek i serwisów internetowych towarzyszy duża ilość lokalnych pro
jektów stosujących metadane w XML do zapewnienia dostępu do lokalnych zasobów 
informacji, szczególnie w serwisach specjalizowanych (portale, intranety). Przy tej 
okazji powstają też własne narzędzia służące tworzeniu i wyszukiwaniu metadanych. 
Przykładem może być wyszukiwarka przystosowana do wyszukiwania metadanych 
Dublin Core nazwana MetaSearch (Iannella 1999; Wood, Zhan 2001) 
(http://purl.org/dstc/hotmeta/). Powstała ona w Australii i połączona jest z edytorem 
metadanych o nazwie Reggie.

8.2. Portale

Portal w informatyce to wielotematyczny serwis internetowy oferujący usługi takie, 
jak zamieszczanie wiadomości - politycznych, gospodarczych, sportowych, bezpłatne 

http://metabrowser.spirit.net.au
http://www.autonomy
http://www.blueangeltech.com/
http://hannibal.codet.net/docs/bv/
http://www.illuminet.se
http://purl.org/dstc/hotmeta/
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konta poczty elektronicznej, udostępnianie programów do ściągnięcia z Intemetu, gru
py dyskusyjne, pogawędki internetowe (chat), sprzedaż przez Internet, wyszukiwanie 
i katalog zasobów internetowych, usługi dla zarejestrowanych użytkowników (perso
nalizacja). Można spotkać się także z wcześniejszym pojęciem „hub”; różnica między 
„hubem” a „portalem” nie jest jasna. Do niedawna także w powszechnym użyciu był 
termin „bramka tematyczna” (ang. subject gateway) (Neuroth, Koch 2001). Trudno tu 
dociekać wzajemnych zależności pomiędzy bramkami i portalami; na użytek tego roz
działu można przyjąć, że portal to bramka oferująca większy zakres usług, w związku 
z czym w dalszej części rozdziału mówić będziemy wyłącznie o portalach.

Mianem portalu określa się serwis internetowy, który oferuje dwa rodzaje informa
cji: własne oraz odnośniki do innych miejsc w Internecie. Zawsze znajduje się tam 
obszerna baza tematycznie pogrupowanych odsyłaczy, uzupełniona zazwyczaj syste
mem wyszukiwawczym (którego rdzeń stanowi duża, znana wyszukiwarka).

Wg terminologii RDN (Resource Discovery Network - http://www.rdn.ac.uk/) 
portal jest to usługa sieciowa pozwalająca na dostęp do wielu innych, zróżnicowanych 
usług sieciowych, lokalnych i zdalnych, ustrukturyzowanych i nieustruktu- 
ryzowanych36 Portale obsługują ludzi - użytkowników końcowych używających po
wszechnie znanych „standardów” Web, takich jak HTTP, HTML, Java i JavaScript 
(Miller 2002).

36 Paweł Wimmer wyszczególnił następujące usługi: darmowa poczta elektroniczna, darmowe 
strony WWW, poczta oparta na WWW, tematyczny katalog zasobów, wyszukiwarka, teleadresy, 
bazy tematyczne, serwisy informacyjne (np. pogoda, program TV, wiadomości), pogawędki, giełdy 
ogłoszeń, biuletyny wysyłane pocztą przegląd prasy, encyklopedią sklep, muzyką serwis dla dzieci, 
reklamy (Wimmer 1999).

Portale oferują najrozmaitsze kombinacje usług i informacji. Sam fakt oferowania 
usług jednak nie wystarczy; miejsce w Internecie, które chce być traktowane jako por
tal, musi być bardzo znane w sieci i często odwiedzane. Ideę portalu internetowego 
przedstawia już sama jego nazwa: ma to być swojego rodzaju brama do Internetu, 
miejsce, do którego kierują swe kroki użytkownicy sieci, gdy chcą coś znaleźć, czegoś 
się dowiedzieć, może także coś kupić. Ma to być skrzyżowanie biblioteki z placem 
targowym.

Indeksowanie zasobów Intemetu, które przyrastają w potwornym tempie (o ok. 10 
milionów stron tygodniowo), jest tak ogromną pracą, że nie poradziliby sobie z nią 
wszyscy bibliotekarze świata. W efekcie użytkownicy sieci rozległych szukają pomocy 
w portalach Web, zamiast polegać na bardzo niekompletnym katalogu bibliotecznym. 
W przewodniku po portalach Traffick (http://www.traffick.com) znaleźć można 
stwierdzenie, że to wyszukiwarki były poprzednikami portali. Jako pierwsze zaczęły 
one przyjmować zapytania milionów użytkowników dziennie. Portale internetowe 
powstały, by pełnić funkcje bibliotekarzy Web. Pierwszy utworzony został ok. 1996 r. 
dla skatalogowania treści dostępnych w Internecie. Działał jako „centrum”, poprzez 
które użytkownicy mogli zlokalizować dokument i połączyć się z żądanymi treściami. 
Portale zarabiają jedynie na udostępnianiu banerów reklamowych i kierowaniu prze
szukujących zasoby Web do właściwych miejsc komercyjnych, zwiększając obroty 
handlowe. Obecnie są one czymś więcej niż łącznikiem z treściami znajdującymi się 
w innych miejscach w Web. Oferują dostęp do zasobów online i szeroki wachlarz 
usług.

http://www.rdn.ac.uk/
http://www.traffick.com
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Portale są miejscami, w których już na pierwszej stronie można uzyskać dostęp do 
potrzebnych informacji. Są szybkie - z oszczędnymi projektami układu strony, bez 
dużej ilości grafiki. Są również podobne do siebie, co wprawdzie ułatwia korzystanie 
z proponowanych przez nie usług, ale też może znużyć i utrudnić rozróżnienie ich 
ofert.

Mianem portalu określane są też rozbudowane serwisy o charakterze tematycznym 
- jak portal geograficzny czy komputerowy. Dla takich portali dziedzinowych używa 
się określenia „wortal”. Ostatnio także spotyka się pojęcie „portal pionowy”, ang. ver- 
ticalportal (Krichel, Warner 2001); jest to nazwa portalu specjalizującego się w jakiejś 
kategorii informacji, np. w zakresie wybranej dyscypliny lub grupy użytkowników (np. 
pracowników naukowych).

Pomimo tego, że nie udało się jeszcze żadnemu dostawcy zaoferować w pełni satys
fakcjonującego rozwiązania portalu, można zaobserwować znaczne postępy w tej dzie
dzinie. Postęp ten dokonuje się dzięki połączeniu ośmiu różnych technologii. Za ich 
sprawą portale osiągają nowy paradygmat funkcjonowania, który staje się podstawą 
zaspokajania potrzeb uzyskiwania dostępu do informacji przez użytkowników techno
logii informacyjnej. Połączenie tych technologii jest „synergiczne” - wartość całości 
jest znacznie większa niż suma wartości poszczególnych części.

Wśród ośmiu technologii stosowanych w portalach wyróżnia się:

• Personalizacja - można mówić o dobrowolnej personalizacji, gdy użytkownicy 
mogą decydować, jakiej informacji potrzebują i personalizacji narzuconej, gdy 
system determinuje to, co użytkownik może zobaczyć poprzez portal (Hicks, To- 
chtermann 2001).

• Wyszukiwanie/nawigacja - tworzą podstawę sukcesu portali Web. Są równie waż
ne w wewnętrznych portalach przedsiębiorstw (intranet). Ostatnio udostępnia się 
funkcje wspomagające użytkowników w tworzeniu map wiedzy wykorzystywa
nych do odnalezienia niezbędnej informacji.

• Powiadamianie pozwala na szybkie powiadomienie zarządzających 
o przekroczeniu ustalonych granic wartości wybranych wskaźników.

• Współpraca - wspomaganie współpracy na różnych poziomach jest podstawowym 
wymogiem dla portali wiedzy.

• Automatyzacja zadań - portal powinien umożliwiać informowanie użytkowników 
o zadaniach do wykonania i wspomagać ich w realizacji tych zadań.

• Aplikacje - wiele portali istnieje głównie w celu dostarczania dostępu do aplikacji.
• Infrastruktura - związana z portalem ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo 

i dostępność.
• Integracja - wartość portalu zależy w dużym stopniu od jego zdolności do łączenia 

informacji pochodzących z rozproszonych źródeł.

Zarówno technologia wyszukiwarek, jak i portali tworzonych na ich bazie, przydat
na jest (io świadczenia usług typu bibliotecznego. Wiele bibliotek, także polskich, już 
obecnie wykorzystuje te możliwości (Gawroński, Dynkowski 2000). Można zadać 
pytanie, czy wkrótce biblioteki zmienione zostaną w portale świadczące usługi dla 
swoich użytkowników.

Portale różnią się znacznie od katalogów bibliotecznych w kilku kluczowych spra
wach. Podobnie jak katalogi są one tworzone dla określonej grupy użytkowników, ale 
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grupa ta jest zwykle znacznie szersza niż ta wykorzystująca katalogi biblioteczne. 
Portale, inaczej niż katalogi biblioteczne, gromadzą zasoby informacji bez względu na 
ich formę, nie koncentrując się jedynie na informacji „publikowanej” Zazwyczaj 
funkcjonują one jako przedsięwzięcie komercyjne, z dużą ilością reklam i ogłoszeń, co 
często ma wpływ na sposób wyświetlania wyników wyszukiwania. Wszystkie one 
używają wyszukiwarek, które penetrują Internet w celu pobrania adresów w postaci 
URL do interesujących miejsc (stron Web). Proces wyszukiwania informacji przynosi 
w odpowiedzi na zapytanie użytkownika wielkie zestawy danych, często nawet tysiące 
stron Web. Niestety, wyszukane pozycje bardzo często zawierają powtórzenia, czasem 
wyniki nie są relewantne do zapytania lub wypaczone przez umyślne manipulacje ter
minami wyszukiwawczymi wykonywanymi przez autorów stron Web, a udostępniane 
materiały mogą być podejrzanej proweniencji. Duża ilość wyszukanych URL prowadzi 
donikąd. Zdarza się to w przypadku, gdy strona zmieniła adres, została usunięta lub 
zaprzestano jej aktualizacji. Użytkownicy spędzają bardzo wiele czasu selekcjonując 
pożyteczne informacje spośród wyświetlanych odpowiedzi, często przy okazji pomija
jąc lokalizację najlepszych źródeł.

Portale internetowe mają mnóstwo wad. Brak im wielu cech, które stanowią o za
letach katalogów. Z drugiej strony ich wartość polega na tym, że mają to, czego brak 
katalogom bibliotecznym. Informacja, którą udostępniają, prowadzi do kolejnych in
formacji i zwykle jest bardzo aktualna. Dzięki hiperlinkom w Web łatwo jest prze
mieszczać się od dokumentu do dokumentu, a wielka ilość zasobów pełnotekstowych 
pozwala na wykorzystanie podczas wyszukiwania bardzo szczegółowych terminów. 
Dostępnych jest nieporównywalnie więcej danych audialnych i wizualnych. Użytkow
nik może prowadzić wyszukiwanie w komfortowych warunkach, bez oddalania się od 
własnego komputera (również domowego), a wyniki można łatwo włączyć do wła
snych dokumentów elektronicznych. Efekty wyszukiwań są przedstawiane wraz z ran
kingiem relewancji i mogą być dostosowane do osobistych wymagań. Wymienione 
cechy, wraz z wieloma innymi zaletami samego Intemetu, zwiększają entuzjazm dla tej 
usługi wśród użytkowników bibliotek tradycyjnych.

Bibliotekarze podejmują próby połączenia zalet zarówno katalogów bibliotecznych, 
jak i portali. Jedną z nich jest tzw. scholars portal (portal naukowy), projekt zapropo
nowany przez Jerry’ego Campbella dla bibliotek naukowych USA (Campbell 2000). 
Uważa on, że portal ten będzie promował i udostępniał treści Web najwyższej jakości, 
popierał rozwój standardów i pozwalał na jednoczesne wyszukiwanie w wielu bazach 
danych. Oprócz tego, dla potrzeb badań naukowych będzie on proponował dodatkowe 
usługi, np. informacyjne. Portal ten znajdzie się w wyraźnej opozycji do portali komer
cyjnych. Dotyczy to zwłaszcza popularnych treści zawartych w tych ostatnich i ich 
komercyjnego otoczenia, które zostaną wyeliminowane w portalu naukowym.

Różne są poglądy co do możliwości wykorzystania bibliotecznego OPAC jako 
portalu Web. Niektórzy uważają, że nie może on wykonywać funkcji jedynej bramki 
do wszystkich zasobów Intemetu. Nawet przedsięwzięcia przewidujące szeroką współ
pracę między bibliotekami, takie jak CORC nie mogą spełniać tej roli, gdyż ilość 
i różnorodność zasobów Web uniemożliwiają osiągnięcie pełnego sukcesu tych pro
jektów, rozumianego jako osiągnięcie pełnej kompletności zasobów. Zamiast dążyć do 
zapewnienia pełnej reprezentacji piśmiennictwa, celem portalu jako katalogu musi być 
zwiększenie możliwości realizacji potrzeb wyszukiwawczych użytkowników przez 
zapewnienie dostępu do rozproszonych zasobów w jednym miejscu. Dzięki stworzeniu 
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możliwości dostępu do zasobów Web poprzez swoje katalogi, biblioteki przeniosą na 
wybrane zasoby internetowe ten sam wysoki poziom kontroli, jaki charakteryzuje ka
talogi biblioteki tradycyjnej. W efekcie zintegrowane w katalogu online opisy doku
mentów tradycyjnych i elektronicznych będą cechować się wiarygodnością nabywaną 
dzięki procesom selekcji wykonywanym przez istotę inteligentną. Istnienie opisu 
w katalogu oznacza dla użytkownika, że wyszukane źródło jest łatwo dostępne; że 
zostało ono wybrane z powodu jego relewancji do byłych i obecnych zainteresowań 
grupy użytkowników, do której należy także wyszukujący; że materiał jest autentycz
ny, w tym zasady selekcji zapewniają w jakimś stopniu jego wartość naukową; oraz że 
dokument, do którego dotarliśmy dziś, będzie stale dostępny w przyszłości. Użytkow
nicy wiedzą, iż teksty i dokumenty opisywane w katalogu reprezentują różne punkty 
widzenia, dzięki czemu przedstawiono w nim uniwersum publikacji na określony temat 
(lub jakąś część tego uniwersum) przez wyselekcjonowanie tych pozycji, które trady
cyjnie posiadają największą wartość dla określonej grupy użytkowników. W systemach 
tradycyjnych były to publikacje najlepiej wydane, recenzowane i często cytowane, 
a zaletą katalogu bibliotecznego z punktu widzenia wyszukiwania materiałów było to, 
że opisywane dokumenty spełniały te i inne niepisane normy jakościowe.

Wkraczając w XXI wiek, należy zastanowić się nad reorientacją i ponownym 
przemyśleniem sposobów prowadzenia dostępu do informacji i wiedzy. Znane 
i powszechnie stosowane narzędzia, takie jak ISBD, powinny być zbadane pod wzglę
dem wartości i przydatności zawartych w nich podstawowych zasad organizacji zaso
bów. Do lepszego zrozumienia filozofii katalogowania przyczynić się może FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic Records) IFLA. Na podstawie uzyskanych 
w przeszłości doświadczeń należy tworzyć nowe sposoby osiągnięcia aktualnych ce
lów. Niezbędne staje się adaptowanie nowych technologii. Powstają propozycje eta
powego przejścia od starych paradygmatów w opracowaniu zbiorów do nowych zasad. 
Biorą one pod uwagę jakość opisywanych materiałów, czyli ich selekcję, przewidują 
przejście od formatów typu MARC poprzez Dublin Core do wyszukiwania pełnotek- 
stowego dokumentów elektronicznych. Realizowana obecnie inicjatywa pod nazwą 
Open Archives (http://www.openarchives.org/) przewiduje adaptację standardowych 
schematów metadanych, w tym kwalifikowanego Dublin Core, które w połączeniu 
z narzędziami indeksującymi zautomatyzują proces pobierania adresów URL (Lynch 
200 lb).

Tworzone biblioteczne portale naukowe dadzą do rąk społeczności akademickiej 
narzędzia szczególnej wartości. W ten sposób po raz pierwszy w środowisku Web 
połączone zostaną wysoko specjalizowane, wyselekcjonowane treści o dobrej jakości, 
komercyjne źródła informacji, odpowiednie wyszukiwarki oraz wirtualna pomoc ofe
rowana zarówno przez ludzi, jak i oparta na pracy maszyn. Stworzy to także interesują
ce perspektywy dla bibliotek naukowych, które w najlepszy sposób wykorzystywać 
będą doświadczenia bibliotek tradycyjnych dla tworzenia nowych rozwiązań. Trady
cyjne biblioteki mogą się wiele nauczyć od twórców portali komercyjnych (choćby jak 
uatrakcyjnić swoje usługi i usatysfakcjonować użytkowników). Jednocześnie, bibliote
ki mogą utrzymać wartości, które od dawna oferują społeczności pracowników nauki. 
Dzięki temu zawód bibliotekarza zyska również nowe pola działania. Wiadomo bo
wiem jest już obecnie, że biblioteki tradycyjne przetrwają (być może) jako archiwa 
materiałów historycznych i czytelnie literatury pięknej, a mniej - jako miejsce pracy 
naukowej dla osób reprezentujących wszystkie dyscypliny wiedzy (szczególnie doty

http://www.openarchives.org/
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czy to nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych). Jeżeli jednak tradycyjną działal
ność wzbogaci się za pomocą techniki komputerowej i oferty zasobów dostępnych 
w Web, instytucja ta nadal ma szansę być nieodzowną dla całego świata nauki. Warto 
więc w bibliotekach w możliwie pełny sposób korzystać z nowych technik interneto
wych, tym bardziej, że często są to usługi „od zawsze” oferowane przez biblioteki, 
teraz charakteryzujące się zupełnie nową jakością, wynikającą głównie z nowych cech 
udostępnianej informacji: globalnego zasięgu i pełnego zastosowania technik multime
dialnych.

8.2.1. Portale dziedzinowe w Internecie

Istnieje w Web duża ilość portali o ograniczonym zakresie zainteresowań. Są to tzw. 
portale pionowe, wykorzystywane do lokalizowania zasobów sieciowych w określonej 
dziedzinie. Wszystkie one posiadają cechy, które odróżniają je od innych, podobnych 
inicjatyw, takie jak dodatkowe usługi związane z wyszukiwaniem rzeczowym oraz 
różne sposoby rozwiązywania problemów, np. dotyczących zasad przechowywania 
informacji o zasobach sieciowych w bazach danych opisów tych zasobów.

Portale dziedzinowe cechują się dużą dbałością o jakość gromadzonych danych, nie 
ustępując w tym zakresie tradycyjnym bibliotekom. Jak piszę Koch, portale dziedzi
nowe o kontrolowanej jakości zasobów są usługami internetowymi stosującymi szeroki 
zestaw procedur jakościowych dla systematycznego badania źródeł. W celu selekcji 
zasobów spełniających kryteria jakościowe oraz dla tworzenia szczegółowych opisów 
tych zasobów przy użyciu standardowych schematów metadanych realizowanych jest 
wiele procedur wykonywanych manualnie (Koch 2000).

Typowy portal dziedzinowy o kontrolowanej jakości charakteryzują następujące 
elementy:

• selekcja i budowa kolekcji,
• zarządzanie kolekcją,
• tworzenie metadanych (przez ekspertów) w efekcie procesów intelektualnych,
• opis zasobów (bogaty i udokumentowany zestaw metadanych),
• indeksowanie zasobów (użycie schematu klasyfikacyjnego lub słowników kontro

lowanych itp.).

Standardem jest funkcjonowanie bazy danych zawierającej szczegółowe rekordy 
metadanych z opisami zasobów internetowych oraz umożliwiające przejście do treści 
źródła przy użyciu hiperlinku. Użytkownik może wybrać wyszukiwanie w bazie da
nych za pomocą słów kluczowych lub przeglądać zasoby indeksowane hasłami przed
miotowymi. Np. portal AstroWeb Astronomy (http://www.cv.nrao.edu/fits/www/ 
astronomy.html) udostępnia wielopoziomowe menu dziedzin i zasobów oraz wyszuki
wanie oparte na WAIS. Dodatkowo większość portali pozwala użytkownikowi używać 
opcji wyszukiwania z rozróżnianiem dużych i małych liter oraz prawo- i lewostronnym 
obcinaniem. W taki sposób działa portal Art Design, Architecture and Media (ADAM 
- http://www.adam.ac.uk/advanced/).

http://www.cv.nrao.edu/fits/www/
http://www.adam.ac.uk/advanced/
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Inne portale udostępniają specjalne możliwości zaawansowanego wyszukiwania. 
Portal Social Science Information Gateway (SOSIG - http://www.sosig.ac.uk/) posiada 
własny tezaurus zawierający terminologię z nauk społecznych. Umożliwia to użytkow
nikom tworzenie własnych dodatkowych terminów/słów kluczowych służących do 
przeszukiwania katalogu. SOSIG pozwala także użytkownikom na przeszukiwanie 
zasobów, które są ulokowane w określonym obszarze geograficznym (w całym świe
cie, w Europie czy np. w Niemczech). EEVL, daje użytkownikom możliwość wyszu
kiwania rodzajów dokumentów elektronicznych, takich jak czasopisma elektroniczne, 
listy dyskusyjne czy informacje o konferencjach. Portal Physics Around the World 
(PAW - http://www.tp.umu.se/TIPTOP/paw/search.html) pozwala na wybór poziomu 
zaawansowania zasobów związanych z edukacją z zakresu fizyki, np. materiały dla 
dzieci, poziom szkolny lub uniwersytecki.

Część portali dziedzinowych posiada dużą ilość wbudowanych usług i źródeł in
formacji spoza ich głównych zainteresowań. Portal Business and Economy (Biz/ed - 
http://bized.ac.uk/) zawiera wielką ilość informacji dotyczącej biznesu i ekonomii, 
takich jak dane finansowe przedsiębiorstw oraz zestawienia statystyczne. Electronic 
Development and Environment Information Service (ELDIS - http://www.ids. 
ac.uk/eldis/eldis.html) umożliwia dostęp do kilku baz danych o podobnym zakresie. 
HISTORY (http://ihr.sas.ac.uk/ihr/infol.html), portal informacji historycznych, propo
nuje dostęp do danych o historykach, ich badaniach i zainteresowaniach edukacyjnych. 
Portal z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, OMNI (http://omni.ac.uk/) posiada dział 
pozwalający użytkownikom na dokonywanie zakupów dokumentów z dziedziny me
dycyny na CD-ROM-ach. System ten zezwala także na wyszukiwanie w innych bazach 
danych, takich jak baza danych o zasobach z zakresu stomatologii DER WEB.

W (Place 2000) przedstawiono wiele innych portali pionowych działających 
w Wielkiej Brytanii (Resource Discovery Network: RDN - http://www.rdn.ac.uk/, por. 
Dempsey 2000), Holandii (DutchESS http://www.konbib.nl/duchess/), Finlandii 
(Finnish Virtual Library http://www.uku.fi/kirjasto/virtuaalikirjasto/) i Szwecji 
(EELS - http://www.ub2.lu.se/eel/eelhome.html/).

Najbardziej znanym projektem dotyczącym portali bibliotecznych jest DESIRE 
(http://www.desire.org/). Jest on finansowany przez Unię Europejską. Jego celem jest 
usprawnienie korzystania z WWW w środowisku użytkowników informacji elektro
nicznej w Europie, a jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest rozwój i promocja 
modelu dziedzinowych portali w Internecie. Model portali przedmiotowych DESIRE 
może być łatwo wykorzystany do tworzenia krajowych struktur portali, stanowiących 
podstawę do współpracy bibliotekarzy w zakresie tworzenia zbiorów. Model ten udo
stępnia strategie i standaryzowane metody do osiągnięcia wyznaczonego celu. DESIRE 
zamierza wspierać rozwój nowych portali w Europie, szczególnie wielkich portali na
rodowych. Obecnie w DESIRE współpracuje 17 europejskich bibliotek narodowych 
działając w kierunku stworzenia europejskiej sieci portali.

Celem DESIRE jest zbudowanie w każdym kraju portalu udostępniającego najważ
niejsze zasoby narodowe, z możliwością wyszukiwania w dowolnych kombinacjach 
tych portali, co pozwoli wyszukać źródła o wysokiej jakości z całego świata. Do osią
gnięcia tego celu istnieją już odpowiednie technologie i standardy. Niezbędne jest na
tomiast utworzenie sieci współpracujących bibliotekarzy specjalistów, którzy potrafią 
maksymalnie wykorzystać potencjał tych technologii i standardów.

http://www.sosig.ac.uk/
http://www.tp.umu.se/TIPTOP/paw/search.html
http://bized.ac.uk/
http://www.ids
http://ihr.sas.ac.uk/ihr/infol.html
http://omni.ac.uk/
http://www.rdn.ac.uk/
http://www.konbib.nl/duchess/
http://www.uku.fi/kirjasto/virtuaalikirjasto/
http://www.ub2.lu.se/eel/eelhome.html/
http://www.desire.org/
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DESIRE dostarcza narzędzi i metod służących tworzeniu wielkich przedmiotowych 
portali internetowych. Współpracuje on też z organizacjami normalizacyjnymi zarów
no w środowisku bibliotekarskim jak i ze specjalistami od przeszukiwania Intemetu 
w celu opracowania standardów dotyczących budowy portali. Ma zapewnić możliwość 
współpracy i wymianę rozwiązań na wielką skalę.

Większość portali zbudowanych przy użyciu modelu DESIRE wykorzystuje opro
gramowanie pochodzące z Resource Organisation And Discovery in Subject-based 
services (ROADS), utworzonego jako część brytyjskiego programu eLib. Dostępne 
bezpłatnie oprogramowanie pozwala Webmasterowi na utworzenie własnego portalu 
dziedzinowego. Wraz z oprogramowaniem ROADS dostarcza pomocy osobom two
rzącym portal od podstaw lub konwertujących własne istniejące zasoby metadanych do 
formy kompatybilnej z ROADS. Rekordy w bazie danych ROADS przechowywane są 
w postaci formularzy powstałych w oparciu o formularz IAFA. Połączenie oprogra
mowania ROADS z formularzami pozwala na użycie portalu dla zapewnienia ela
stycznego, ale pełnego dostępu do wszystkich katalogowanych zasobów.

W 2001 r. istniało 16 portali używających oprogramowania ROADS, które były 
ogólnie dostępne poprzez Internet. Ilość ta stale rośnie.

Prace prowadzone w ramach projektów typu ROADS czy DESIRE kontynuowane 
są w ramach projektu Renardus (http://www.renardus.org/). Zakłada on stworzenie 
pilotażowych usług ukierunkowanych na potrzeby europejskiego środowiska nauko
wego w zakresie stworzenia jednego miejsca, w którym dostępne będą wyselekcjono
wane pod względem jakości zasoby Web. Ogólniejszym celem jest stworzenie infra
struktury organizacyjnej i technologicznej dla prowadzenia rentownych usług.

Jednym z celów projektu Renardus jest stworzenie ram dla współpracy w zakresie 
europejskich portali dziedzinowych, która będzie korzystna zarówno dla użytkowni
ków z powodu podniesienia jakości usług, jak i dla samych portali ze względu na moż
liwości wykorzystania standardowych rozwiązań. Dla osiągnięcia tego celu Renardus 
początkowo ma prowadzić usługi pilotażowe dla europejskich społeczności akademic
kich, umożliwiając dostęp do istniejących już portali uczestniczących w projekcie. 
Następnym krokiem będzie zbadanie sposobów utworzenia podstaw organizacyjnych 
dla wspólnych działań, takich jak wymiana metadanych, wspólne rozwiązania tech
niczne i uzgodnienia co do standaryzacji.

W projekcie Renardus przyjęto trzy podstawowe zasady dotyczące zarządzania 
metadanymi.

Po pierwsze osiągnięto konsensus dotyczący schematu wymiany metadanych. 
Uzgodniono „profil aplikacyjny” Renardus, który jest podstawowym schematem meta
danych dla uczestniczących portali. Koncepcja „profili aplikacyjnych” przedstawiona 
w (Heery, Patel 2000) przewiduje tworzenie schematów metadanych lokalnie dla okre
ślonej aplikacji z optymalizacją dla wyznaczonych wymagań poprzez łączenie ele
mentów metadanych z różnych standardów i dodawanie elementów definiowanych 
lokalnie, jeśli jest to niezbędne. Proces osiągania konsensusu dotyczącego schematu 
metadanych rozpoczął się dyskusją nad tym, jakie konkretnie elementy metadanych 
będą przydatne dla utworzenia systemu zapewniającego wyszukiwanie w wielu porta
lach. Począwszy od tego teoretycznego modelu kontynuowano prace, dokonując 
szczegółowego przeglądu wszystkich portali dziedzinowych uczestniczących w pro
jekcie. Każdy portal dostarczył informacji o swoich usługach, głównie o używanych 
schematach metadanych i wykorzystywanych elementach opisu rzeczowego oraz 

http://www.renardus.org/
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słownikach kontrolowanych. Na podstawie tych danych przedstawiono propozycję 
podstawowego zestawu elementów metadanych przydatnych dla projektu. Określenia 
znaczenia (semantyki) tych elementów oparto - o ile to możliwe - na DCMES. W 
efekcie powstał profil aplikacyjny Renardus, w którym przyjęto elementy Dublin Core 
dla Tytułu, Twórcy, Opisu, Identyfikatora, Opisu rzeczowego, Wydawcy, Języka i 
Typu łącząc je z własnymi elementami specyficznymi dla Renardusa. Ze względu na 
to, że usługi Renardusa oparte są na architekturze rozproszonej, gdzie brak centralizacji 
danych, portale, które zamierzają współpracować w Renardus muszą obsłużyć wszyst
kie elementy obowiązkowe wykazywane przez model. Elementy metadanych zdefi
niowane w modelu danych mogą albo być używane bezpośrednio dla wyszukiwania 
we wszystkich portalach lub dla tworzenia rankingu trafności wyszukanych danych.

Po drugie przeprowadzono dyskusję (trwającą głównie w początkowej fazie pro
jektu) dotyczącą możliwości utworzenia fizycznego „katalogu centralnego” metada
nych pobieranych z różnych portali do jednej bazy danych. Idea gromadzenia metada
nych w centralnej bazie danych napotkała na silny opór, związany z problemami prawa 
autorskiego dotyczącymi metadanych a także z różnymi zasadami finansowania po
szczególnych serwisów. Uczestnicy projektu lepiej zareagowali na propozycje wymia
ny metadanych z „serwisami współpracującymi” Wymiana metadanych przybiera 
formę wzajemnej, bilateralnej wymiany pomiędzy współpracującymi portalami lub 
uczestnictwa we wspólnej bazie danych utrzymywanej przez Renardusa.

Po trzecie istnieje możliwość rozbudowy zakresu usług wyszukiwawczych, które 
Renardus świadczy dla użytkownika końcowego. Powstanie możliwość łączenia usług 
centralnego portalu z indeksami Web opartymi na technikach wyszukiwarek. Spowo
duje to rozszerzenie zakresu indeksów służących wyszukiwaniu w taki sposób, że 
użytkownik będzie mógł jednocześnie wyszukiwać za pomocą metadanych portalu 
oraz w pełnych tekstach wybranych zasobów portalu.

Jak wynika z przedstawionych informacji, portale internetowe mogą być szansą dla 
obecnie istniejących bibliotek na znalezienie swego miejsca we współczesnej prze
strzeni informacyjnej Intemetu. Bardzo istotną rolę w tworzeniu takich portali odgry
wać będą właściwie przygotowane schematy metadanych. Bibliotekarze dzięki swym 
doświadczeniom w porządkowaniu dużych zasobów dokumentów są szczególnie pre
dysponowani do realizacji prac w tym zakresie.

8.3. Intranet

Intranet jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Wg badań przeprowadzonych przez Liz 
Fox, pierwsze publikacje na ten temat pojawiły się w drugiej połowie 1995 r. (Fox 
1997). Wielu autorów wskazuje na fakt, że masowe i gwałtownie rosnące zafascyno
wanie świata World Wide Web jest powodem zainteresowania się przedsiębiorstw 
szerokim stosowaniem tej technologii, co w efekcie dało powszechne tworzenie fir
mowych stron WWW, a następnie podobnych sieci wewnętrznych. Niektóre z tych 
przedsiębiorstw, np. Sun Microsystems, własne, wewnętrzne rozwiązania rozwinęły do 
postaci profesjonalnych systemów przeznaczonych na sprzedaż.

Horgan podaję następujące definicje intranetu:
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• Wykorzystanie technologii internetowych w obrębie przedsiębiorstwa w celu uła
twienia wzajemnej komunikacji oraz dostępu do informacji.

• Mechanizm integrujący ludzi, procesy i informacje w obrębie przedsięwzięcia.
• „Sieć informacyjna” przedsiębiorstwa (Horgan 1998).

Podobieństwa i różnice pomiędzy Internetem a intranetem można przedstawić na
stępująco:

Tab. 12. Porównanie cech Intemetu i intranetu

Internet Intranet
Zbiory informacji są ogólnie dostępne Zbiory informacji są prywatne
Wykorzystywany protokół IP Wykorzystywany protokół IP
Koszty rozproszone Koszty ponosi przedsiębiorstwo
Zarządzanie jest wątpliwe Zarządzane przez przedsiębiorstwo
Słaba polityka zarządzania treściami Zdecydowana polityka zarządzania
Brak uregulowań prawnych Scentralizowane regulacje prawne
Brak organizacji kontrolującej Kontrola przedsiębiorstwa

Zalety intranetu to:

• integracja danych pochodzących z różnych źródeł (Vaast 2001),
• udostępnianie danych posiadanych przez wszystkich, którzy je gromadzą w całym 

procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa,
• prezentowanie informacji w sposób (w formacie) odpowiedni dla każdego użyt

kownika informacji,
• gwarancja działania, dostępności, stałej aktualizacji, serwisowania i bezpieczeń

stwa.

Polscy autorzy przedstawiają sposoby wykorzystania intranetów, w kolejności ma
lejącej popularności:

• dostęp do podręczników, dokumentacji, procedur itp.,
• przesyłanie osobistych stron WWW,
• dostęp do danych dotyczących produktów i danych marketingowych,
• przesyłanie wewnętrznych ofert dotyczących pracy,
• sprawdzanie i potwierdzanie dokumentów,
• dostęp do danych dotyczących pracowników,
• korzystanie z planów, kalendarzy, terminarzy,
• dostęp do istniejących baz danych (Ostrowski, Rybnik, Struk 1998, s. 29).

Badania wykorzystania intranetu w agencjach rządowych Wielkiej Brytanii wyka
zały, że 90% spośród badanych 22 agencji używało intranetu (Latham 2000). Sposób 
jego wykorzystania przedstawiał się następująco:
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Tab. 13. Sposób wykorzystania intranetu

Rodzaj informacji Odsetek organizacji
Oferty pracy 89%
Okólniki 89%
Materiały formalne (raporty roczne itp.) 83%
Spisy pracowników 83%
Formularze 78%
Nowości aktualizowane dziennie 61%
Informacje nieformalne 55%
Tablica ogłoszeń 50%
Materiały szkoleniowe 50%

Prawie wszystkie sieci typu intranet posiadały możliwości wyszukiwania wg słów 
kluczowych. Często spotkać tu można było także pomoc dla użytkownika online oraz 
umożliwienie kontaktów z autorami systemu. Około połowa systemów posiadała odno
śniki do intemetu, a jedna czwarta organizacji umożliwiała działanie grup dyskusyj
nych. Tylko cztery agencje wykazały wykorzystanie intranetu do zarządzania wiedzą, 
a tylko jedna pozwalała na rozmowy w czasie rzeczywistym (chat).

Jako powody implementacji intranetu wymieniano na pierwszym miejscu polepsze
nie komunikacji wewnątrz organizacji. Na drugim znalazło się podniesienie efektyw
ności i produktywności, a na trzecim redukcja kosztów druku i dystrybucji informacji 
oraz zdobycie wspólnej wiedzy.

Inne badania wskazują na prezentację na stronach Web czterech zasadniczych 
funkcji bibliotek technicznych: informacyjnej, referującej, badawczej oraz instrukta
żowej (Osorio 2001). Są więc one bramkami do informacji, wyszukiwań, badań i in
strukcji dla instytucji, które obsługują.

Przykłady wykorzystania intranetu można by z pewnością jeszcze mnożyć, gdyż 
jest to narzędzie mogące służyć przekazywaniu wszelkiego typu informacji i danych 
w ograniczonym obszarze przedsiębiorstwa. Sposoby wykorzystania intranetu zależą 
bardziej od lokalnych potrzeb i kreatywności jego twórców niż np. barier technolo
gicznych.

Ciągle obserwuje się niezwykłą popularność rozwiązań intranetowych. Różne źró
dła mówią o wzroście sprzedaży technologii związanych z intranetem od 12 mld USD 
w 1995 r. do 100200 mld USD w 2000 r. Bez względu jednak na te wyliczenia, często 
znacznie różniące się w zależności od ich autora, niewątpliwy jest olbrzymi rozwój 
tego rynku. Sprzedaż technologii związanych z intranetem przewyższa sprzedaż tech
nologii internetowych dziesięciokrotnie. 90% zysków firmy Netscape Communications 
pochodzi z handlu technologiami związanymi z intranetem. Szacuje się, że 75% sprze
daży technologii internetowych na świecie przypada na zastosowania intranetowe. Już 
obecnie wśród 200 najlepszych przedsiębiorstw amerykańskich 85% posiada intranet. 
Spośród 1000 najlepszych wykorzystuje go 66% firm.

Przyczyną tak dużego zainteresowania intranetem jest możliwość uzyskiwania 
z tego przedsięwzięcia dodatkowych zysków. Wskazuje się na cztery główne obszary 
dostarczające tych korzyści:
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• Zyski finansowe - uważa się, że inwestycje w intranet mogą dać od 1000% do 
1500% zysku, oszczędza się na kosztach osobowych i usługach telekomunikacyj
nych.

• Wzrost efektywności informacji - implementacja intranetu pozwala na szybkie 
wprowadzenie i wykorzystanie różnych formatów danych. Korzyści dotyczą 
zwłaszcza dystrybucji materiałów szybko tracących aktualność. Istotna jest także 
znacznie większa szybkość dystrybucji informacji.

• Brak potrzeby użycia najnowszych i najdroższych technologii; wiele rozwiązań 
intranetu może być zastosowanych w istniejącym wcześniej środowisku sprzęto
wym i sieciowym.

• Łatwość użytkowania; wielu uważa, że ten czynnik jest najważniejszy dla sukcesu 
sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa. Uzyskuje się ją dzięki wykorzystaniu po
wszechnie stosowanych przeglądarek internetowych oraz strukturze hipertekstowej 
dokumentów.

Przedstawione cechy i zalety intranetu powodują, że stały się one, obok portali in
ternetowych, głównym obszarem stosowania metadanych. Fakt ten nie dziwi, jeżeli 
zauważymy, że oba te obszary zastosowań technologii internetowej w zakresie biblio
teki cyfrowej w swoim założeniu mają stać się odpowiednikiem tradycyjnych biblio
tek, w szczególności pod względem poziomu pewności dostarczanych usług.



ZAKOŃCZENIE

Metadane, przedstawione tutaj w sposób możliwie wszechstronny, nie są dotąd 
w Polsce zagadnieniem powszechnie znanym. Niewiele jest także praktycznych im
plementacji tej technologii37 O metadanych w Polsce mówi się jako o zadaniu czeka
jącym na podjęcie i realizację w przyszłości. Np. w Programie rozwoju infrastruktury 
informatycznej polskiego środowiska naukowo-akademickiego na lata 2001-2005 
mowa jest o potrzebie stosowania metadanych w aspekcie tworzenia bibliotek cyfro
wych w Polsce, w formie zaleceń do wykonania w bliżej nieokreślonym terminie 
(Rychlewski et al. 2000).

37 Jednym z projektów stosujących metadane do opisu obiektów cyfrowych jest poznański system 
dLibra (zob. http://dlibra.psnc.pl/pl/).

Przeprowadzone badania literatury światowej świadczą o prawdziwości stwierdzeń 
postawionych we „Wstępie”, mówiących o przydatności metadanych do porządkowa
nia zasobów Intemetu. Nie ma potrzeby ograniczenia dostępu do Intemetu dla wybra
nych treści (np. „głupich” lub „niemoralnych”). Zamiast tego, należy raczej opisać 
źródła sieciowe w sposób umożliwiający wybór treści „mądrych” czy „moralnych” 
bądź w inny sposób odpowiednich dla każdego użytkownika indywidualnie. Trzeba 
jednak podkreślić, że metadane są tylko niewielkim wycinkiem działań służących re
alizacji tego zadania, a do jego pełnego wykonania droga jeszcze daleka.

Metadane są narzędziem wykorzystywanym jako jeden ze sposobów na uporząd
kowanie Intemetu, poprzez skatalogowanie obiektów w nim udostępnianych. W tym 
celu niezbędne jest:

• stworzenie narzędzi umożliwiających jednoznaczną i niezmienną identyfikację 
tych obiektów (identyfikatorów),

• stworzenie schematów metadanych pozwalających opisać heterogeniczne obiekty 
internetowe w sposób umożliwiający ich wyszukiwanie.

Mimo to, że odpowiednie prace wciąż są prowadzone, można stwierdzić, iż narzę
dzia takie zostały już stworzone; są one obecnie rozwijane i doskonalone.

Metadane są podstawą wielu systemów, w których wykorzystuje się je jako narzę
dzia służące opisowi danych. W zastosowaniach bliskich zagadnieniom bibliotek cy
frowych pozwalają na właściwe wyszukiwanie informacji.

Metadane są odpowiednim narzędziem do tworzenia charakterystyk zasobów sie
ciowych. Ich schematy dostosowane są do indywidualnych potrzeb użytkowników 
informacji cyfrowej. Przyczynia się do tego istnienie wielkiej ilości specjalizowanych 
schematów metadanych, stworzonych przez społeczności użytkowników informacji: 
bibliotek, archiwów, muzeów, informacji geoprzestrzennej, a także portali intemeto- 

http://dlibra.psnc.pl/pl/
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wych. Co interesujące, wydaje się, że metadane, nabierają coraz większego znaczenia 
właśnie w zastosowaniach lokalnych, dotyczących obszarów o ograniczonym zakresie 
lub zasięgu. Są to więc dziedzinowe, internetowe systemy informacyjne (portale, 
szczególnie naukowe) lub lokalne Intranety poszczególnych organizacji, bez dostępu 
z zewnątrz (tzn. z Intemetu), lub z ograniczonym dostępem. W samym Internecie na
tomiast, czyli w środowisku, o którym myśleli autorzy pierwszych inicjatyw dotyczą
cych metadanych, wciąż niełatwo znaleźć dokumenty zaopatrzone w metadane 
o starannie opracowanej strukturze. W Internecie w dużym stopniu wykorzystywane są 
możliwości, jakie daje struktura HTML w zakresie słabo ustrukturyzowanych metada
nych (etykiety Author, Description, Keywords itp. umieszczane w części <HEAD>). 
Niestety, poziom wykorzystania tych nieustrukturyzowanych metadanych również jest 
niski. Część algorytmów kierujących pracą wyszukiwarek z góry je pomija w obawie 
przed nieuczciwym wprowadzaniem terminów często wyszukiwanych, a nie mających 
z treścią opisywanej strony nic wspólnego.

Współczesne schematy metadanych, w tym służące do opisu dokumentów teksto
wych, takie jak Dublin Core, odgrywają coraz większą rolę w opracowaniu dokumen
tów elektronicznych. Świadczą o tym decyzje o wykorzystaniu tych schematów, naj
częściej obok formatów tradycyjnych, takich jak USMARC, przez największe ośrodki 
bibliograficzne świata, w tym głównie Library of Congress i OCLC. Podczas realizacji 
nowych inicjatyw związanych z opracowaniem zasobów elektronicznych (w tym sie
ciowych), stosuje się raczej nowe schematy metadanych. Porzucenie tradycyjnych 
sposobów opracowania dokumentów elektronicznych wypłynęło z dwóch powodów. 
Po pierwsze, autorzy schematów metadanych typu Dublin Core mieli nadzieję na stwo
rzenie struktury prostej i nieskomplikowanej w użyciu, która mogłaby być wykorzy
stywana przez twórców dokumentów elektronicznych, bez potrzeby angażowania spe
cjalistów „katalogerów” (bibliotekarzy). Nadzieje te spełniły się tylko częściowo. Du
blin Core z czasem staje się narzędziem coraz bardziej skomplikowanym, szczególnie 
gdy wykorzystywany jest przy użyciu syntaktyki typu XML czy RDF. Z drugiej stro
ny, trwa częściowe ignorowanie metadanych przez twórców wyszukiwarek interneto
wych, które wykorzystują w coraz większym stopniu skomplikowane algorytmy po
zwalające na wyszukiwanie pełnotekstowe.

Po drugie, bardzo szybko zmienia się charakter dokumentów udostępnianych 
w Internecie. Dokumenty te stają się coraz bardziej wirtualne. Oznacza to, że nie ist
nieją one fizycznie; są tworzone na żądanie użytkownika przez oprogramowanie kom
puterowe, które do ich wytworzenia używa elementów obecnych w sieci, w zależności 
od aktualnych potrzeb i kontekstów np. kulturowych, językowych itp. Do opisu tych 
sytuacji niezbędne są specjalnego rodzaju narzędzia, również zaliczane do metadanych. 
Konieczne stało się też odejście od dotychczasowych paradygmatów, odpowiednich 
dla opracowania zbiorów bibliotek tradycyjnych. Dla bibliotek cyfrowych opracowano 
nowe modele tworzenia rekordów bibliograficznych, uwzględniające specyfikę sieci 
rozległych. Autorzy tych modeli czynią starania, aby za ich pomocą opisać funkcje obu 
typów bibliotek.

Współczesne schematy metadanych, szczególnie te oparte na Dublin Core Metadata 
Element Set (DCMES), są dobrze przygotowane do tworzenia opisów tekstowych 
dokumentów elektronicznych dostępnych w sieciach rozległych. Co interesujące, są 
one jednocześnie dobrze przygotowane do przystosowania tych ogólnych standardów 
do potrzeb lokalnych. Np. zasada „Dumb-Down” daje możliwość współdziałania róż
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nych schematów opartych na standardzie DCMI. Także metoda łączenia różnych stan
dardów metadanych przez wybór użytecznych elementów z każdego z nich, na której 
oparte jest tworzenie tzw. profili aplikacyjnych pozwala na realizację własnych sche
matów bez jednoczesnej utraty korzyści wynikających ze standaryzacji i współ
działania.

Metadane są zasadniczą częścią projektów związanych z tworzeniem bibliotek cy
frowych, w tym archiwów obiektów cyfrowych. Zapewniają możliwość współdziałania 
różnych elementów biblioteki cyfrowej oraz współpracę pomiędzy różnymi projektami 
realizowanymi w tym zakresie. Szczególna rola przypada metadanym strukturalnym 
i administracyjnym.

Twórcy schematów metadanych nie zaproponowali nowych metod opracowania 
rzeczowego zasobów sieciowych. Nie ma powszechnie używanego, specyficznego dla 
zasobów elektronicznych narzędzia służącego ich opracowaniu rzeczowemu. 
W indeksowaniu treści zasobów internetowych stosowane są te same języki informa- 
cyjno-wyszukiwawcze, które znane są z bibliotek tradycyjnych. Często proponowane 
są rozwiązania dotyczące modyfikacji struktury tych języków (np. propozycje przebu
dowy LCSH w kierunku klasyfikacji fasetowej), prowadzone są także prace nad udo
stępnieniem elektronicznych wersji najczęściej stosowanych klasyfikacji (KDD, UKD 
i in.). Jednocześnie rozwijane są prace nad nowymi sposobami opracowania rzeczowe
go, np. przez zastosowanie ontologii czy automatycznego indeksowania. W strukturze 
schematów metadanych o zasięgu światowym przewidziane są elementy służące im
plementacji dowolnego wybranego narzędzia opracowania rzeczowego.

Przegląd dotychczasowych badań pozwala na wyróżnienie podstawowych założeń 
dotyczących wykorzystania metadanych, z których część jest realizowana, a część 
czeka jeszcze na dopracowanie:

• Modułowość. To podstawowa zasada, której należy przestrzegać działając 
w środowisku charakteryzującym się olbrzymim zróżnicowaniem źródeł, sposo
bów zarządzania nimi i zasad opisu zasobów. Modułowość pozwala twórcom 
schematów metadanych na tworzenie nowych połączeń elementów na bazie wcze
śniej utworzonych schematów metadanych.

• Rozszerzalność. Systemy metadanych muszą być tak projektowane, aby można je 
było rozszerzać w sposób umożliwiający zaspokajanie potrzeb lokalnych zastoso
wań. Niektóre elementy metadanych znajdują się w większości schematów meta
danych, podczas gdy inne są specyficzne dla określonych zastosowań. Architektu
ra schematów metadanych musi pozwalać na łatwe przyswajanie dodatkowych 
elementów, przez co następuje dostosowanie danej aplikacji do lokalnych potrzeb.

• Szczegółowość. Dziedziny zastosowań metadanych różnią się poziomem wyma
ganej szczegółowości. Standardy metadanych muszą pozwalać twórcom schema
tów na wybór odpowiedniego do potrzeb poziomu szczegółowości. Uszczegóło
wienie schematu może odbywać się poprzez dodanie kwalifikatorów do elementu 
metadanych lub przez przygotowanie wykazu dozwolonych wartości elementu 
(słowników kontrolowanych).

• Wielokulturowość. Standardy metadanych muszą odzwierciedlać językową 
i kulturową różnorodność zasobów Internetu. Niezbędne jest np. uwzględnienie 
różnych sposobów zapisu dat czy kierunku pisania tekstu.
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Realizacja założeń wymienionych wcześniej zmusza do podejmowania wielu decy
zji w sprawach praktyki stosowania metadanych, takich jak:

• Profile aplikacyjne, pozwalające osiągnąć modułowość.
• Syntaktyka i semantyka. Osiągnięcie zgodności pomiędzy znaczeniem i formą 

elementów metadanych pozwala na wymianę metadanych pomiędzy różnymi sys
temami.

• Sposoby łączenia metadanych ze źródłem. Należy zaznaczyć, że dla danego źródła 
informacji może istnieć wiele rekordów metadanych, z których każdy zaspokaja 
inne potrzeby organizacji tworzących i zarządzających tymi rekordami.

• Identyfikacja i nazewnictwo elementów metadanych. Globalny zasięg przestrzeni 
nazw URI oznacza, że każdy element danych w schemacie metadanych reprezen
towany jest przez nazwę o globalnym zasięgu. Niezmienne globalne identyfikatory 
znacznie ułatwiają maszynowe przetwarzanie metadanych. Jednak posiadają także 
swoje ograniczenia, np. nie są łatwe do używania przez ludzi.

• Rejestry metadanych. To dziedzina wymagająca dalszego rozwoju i kontynuo
wania rozpoczętych prac.

• Kompletność opisu. Aplikacje systemów metadanych powinny wskazywać użyt
kownikowi tworzącemu opisy, które elementy są niezbędne dla określonego typu 
źródła. Poziom kompletności opisu może być także określany przez agencje two
rzące metadane, na podstawie potrzeb funkcjonalnych realizowanych usług.

• Elementy obowiązkowe i opcjonalne. Elementy metadanych w ogólnych syste
mach globalnych powinny mieć charakter opcjonalny. W zastosowaniach szcze
gółowych mogą natomiast dominować elementy obowiązkowe. Dlatego też sche
maty ogólne podczas dostosowywania do potrzeb lokalnych powinny być uszcze
gółowiane.

• Automatyczna generacja metadanych. Większość obecnie istniejących metadanych 
tworzona była ręcznie przez człowieka. Z drugiej strony, istnieją automatycznie 
generowane indeksy (których zawartość może także być uznawana za rodzaj meta
danych), tworzone przez wyszukiwarki internetowe. Wydaje się, że przyszłość 
może należeć do rozwiązań sytuujących się pomiędzy tymi dwoma biegunami, 
polegających na częściowej automatyzacji tworzenia metadanych wspomagającej 
procesy intelektualne. Tego typu praca realizowana jest np. w systemie CORC. 
Wydaje się, że dalszy rozwój badań w tym zakresie może przynieść ciekawe re
zultaty.

Przedstawione studia nad metadanymi, jako narzędziem opracowania sieciowych 
zasobów dokumentów elektronicznych, tak w aspekcie uwarunkowań zewnętrznych, 
jak i struktury wewnętrznej, upewniają o wadze i celowości dalszych badań nad tym 
zagadnieniem i pozwalają wierzyć, że funkcje praktyczne omawianego problemu pod
budowane teorią przyniosą oczekiwane efekty.



Metadata. Solution for Internet Arrangement

Summary

The book undertakes one of the most important subject connected with the development of Global 
Information Infrastructure: metadata as a method of professional Internet arrangement. Metadata is 
data about digital objects (especially placed on the Internet), prepared for its effective searching, 
management and evaluation. Metadata standards are very advantageous, intensively improved tech
nology. It is a base for many other technologies useful for electronic information resources manage
ment. Yet metadata is still not enough known and understood. Metadata hasn’t been worked out 
widely in Polish publications yet, especially from the designers and administrators of digital libraries, 
as well special Internet information services and Intranet networks points of view.

The book is a multiaspect compendium of knowledge about metadata, adjusted to scientific in
formation specialists’ needs. Its initial chapters are the most general, introducing to metadata prob
lems and their use in wide computer networks. The author analysed here definitions of metadata term, 
formulated by library and information science specialists, and confronted it with computer scientist’s 
interpretations. He characterised functions and uses of metadata in information process, data archives, 
CASE tools, multimedia and data transmission in a systematic way. Description of metadata use on 
the Internet exhibited features having important impact on the form, definitions and use of metadata. 
The most important areas of metadata use in wide area networks: research systems, digital libraries, 
data archives, interoperability and data authentication were discussed. The next part of the book is 
dedicated to specific description of different aspects of metadata functions in computer networks. The 
author described in detail the use of network resources identification methods and types of identifiers.

General data models for metadata as well specific characteristics of metadata schemas on seman
tic and syntactic levels were also discussed. The models are used for integration and interoperability 
of metadata schemas originated from different sources and represented by different standards. The 
author described trends in defining data models for metadata (metadata standardisation, metadata 
registers); description of Dublin Core standard is the most specific. Then metadata schemas important 
for library and information dissemination activities, based on MARC format were described, as well 
as the adaptation of MARC21 standard and ISBD international cataloguing rules to electronic docu
ments description needs, and their use in a large initiatives in cataloguing global network resources 
like American CORC (Cooperative Online Resource Catalog) system. The most important develop
ments, like HTML, SGML, XML and RDF (Resource Description Framework) data formats were 
discussed in the chapter of the book used for description of syntactic metadata aspects. The last 
chapter of the book, focused on metadata presentation and its application on the Internet, includes 
typology and characteristics of software used for metadata development, acquisition, quality control, 
transformation and transmission management, and for arrangement of network resources. The way 
search engines operate, how they use metadata were described in this chapter. Besides, the principles 
of development and use of Internet portals, subject gateways and other Internet systems were pre
sented.

The book gives broad, comparative look at the problems of metadata use during the process of 
electronic resources arrangement and assurance of their availability. It includes also specific descrip
tion of most important metadata schemas, about which Polish specialists have had to look for infor
mation in foreign literature so far.
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