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M etadane -  sposób  
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Internetu

Jednym z aspektów pracy tradycyjnej bib
lioteki jest opracowanie jej zasobów w trakcie 
ich katalogowania. W Internecie, ze względu 
na odmienną sytuację, nie mówimy o katalo
gowaniu i o danych bibliograficznych, ale 
o metadanych i tworzeniu metadanych. Nie 
pozwólmy jednak zmylić się tej terminologii: 
metadane to coś, czym biblioteki zajmowały 
się od dawna. O PAC biblioteczne są dobrym 
przykładem na metadane wysokiej jakości

Metadane określają atrybuty i zawartość 
oryginalnego dokumentu. W jednym z projek
tów określa się metadane jako dane związane 
z obiektami, które uwalniają potencjalnych 
użytkowników od potrzeby posiadania pełnej 
apriorycznej wiedzy o ich istnieniu i charak
terystykach. Innymi słowy standardowa infor
macja bibliograficzna, streszczenia, terminy in
deksowe oraz abstrakty są to wszystko suroga- 
ty dokumentów oryginalnych, a więc meta
dane.

Metadane są także definiowane jako dane 
o danych. W Internecie metadane są ustruk- 
turyzowanym opisem atrybutów „obiektów ty
pu dokumentów” (document-like objects, 
DLO). Termin DLO ogólnie stosuje się do 
źródeł elektronicznych (chociaż niekoniecznie)
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i odnosi się do „danych” w najszerszym sen
sie -  zestawów danych, informacji tekstowej, 
i innych danych przetwarzanych elektronicz
nie1}.

Struktura metadanych definiowana jest 
w formatach, które są twoizone na podstawie 
zasad katalogowania. Metadane mogą wspo
móc wiele funkcji, takich jak lokalizacja, wy
szukiwanie, dokumentacja, określenie przydat
ności i wybór DLO. Czynności te mogą być 
wykonywane przez użytkowników końcowych 
lub ich (ludzkich lub automatycznych) agen
tów.

POTRZEBA METADANYCH

Wykorzystanie metadanych jest ważne za
równo dla autorów, jak i poszukujących infor
macji elektronicznej. Właściwie użyte pozwala
ją na dostęp do informacji dzięki jednolitemu 
opisowi ich zawartości. Metadane dają użyt
kownikowi ścieżkę dostępu do informacji, któ
rej potrzebuje -  bez względu na miejsce fizycz
ne, w którym informacja się znajduje. W niewi
dzialnej przestrzeni cybernetycznej jest to bar
dziej istotne niż w bibliotekach, gdzie zde
sperowani użytkownicy w ostateczności mogą 
przeszukiwać półki, do których zawsze pozo
staje dostęp fizyczny.

Ponieważ większość przeszukiwarek jest tek
stowa, dodanie opisu tekstowego do nie- 
tekstowych plików (np. graficznych) ułatwia 
ich wyszukiwanie. Dopiero niedawno rozpo
częto próby przeszukiwania baz danych ikono
graficznych środkami pozatekstowymi, takimi 
jak wykresy kolorów, lub przez porównywanie 
obrazu twarzy czy innych obrazów. Liczba 
nietekstowych baz danych rośnie, np. w za
kresie informacji geograficznej -  nie tylko po 
prostu nazwy geograficzne czy polityczne, ale 
także współrzędne długości i szerokości geo
graficznej, wysokości i głębokości; dane opisu
jące siłę tornado; obrazy zasobów Ziemi 
w podczerwieni; fotografie NASA Marsa lub 
Księżyca; a także bazy danych słynnych tema
tów muzycznych lub kolekcji muzealnych.

Niestety, w Internecie nie istnieje dostatecz
na ilość metadanych. Co więcej nawet ta nie
wielka ilość dostępnych metadanych często jest 
złej jakości, a czasem nawet błędna. Łatwo jest 
„oszukać” aplikację przeglądającą metadane 
z Internetu przez opisanie dokumentu termina
mi, które nie mają nic wspólnego z jego treścią.

Istnieją także inne przypadki, w których 
twórcy obiektów używają etykiet odpowied
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nich z ich punktu widzenia, a nie z punktu 
widzenia wyszukującego. Wielu twórców Web 
stara się, z powodów ambicjonalnych lub dla 
zysków ekonomicznych, ściągnąć jak najwięcej 
użytkowników na swoją stronę. Wykorzystują 
oni metadane i inne techniki, aby w swoich 
dokumentach niezauważalnie „upchnąć” nie
właściwe słowa, lub wiele wystąpień tego same
go słowa. Ponieważ przeszukiwarki zliczają 
wystąpienia terminu wyszukiwawczego w do
kumencie -  im większa liczba, tym wyższe 
miejsce w rankingu -  wpisanie wielokrotnych 
powtórzeń słowa zmienia miejsce dokumentu 
w rankingu. Twórcy przeszukiwarek musieli 
zaprogramować specjalne filtry aby zminimali
zować możliwość wykorzystania tej techniki 
przez twórców. Niektóre z przeglądarek nawet 
ignorują metadane całkowicie, co redukuje 
przydatność dodania metadanych w celu pod
niesienia efektywności wyszukiwania.

Istnieje pilna potrzeba zwiększenia jakości 
i ilości metadanych w Internecie. Jednak nie jest 
możliwe, dopóki nie powstanie format metada
nych, przyjęty przez wszystkich. Takim forma
tem staje się Dublin Core Metadata Element 
Set (http://purl.oclc.org/metadata/dublin _core/). 
Istnieje wiele projektów opartych na Dublin 
Core mających na celu utworzenie narzędzi 
i opisów DC.

Idea metadanych jest nową koncepcją po
wstałą poza obszarem tradycyjnych tekstów 
i opisów bibliograficznych. Gdy powstawały 
zbiory danych, stało się jasne, że niezbędne są 
metadane dostarczające większej ilości infor
macji o treści tych danych. Dostępnych jest 
coraz więcej różnorodnych obiektów w formie 
cyfrowej, jednak posiadają one małą wartość 
bez dostępu do informacji o tym, jak zostały 
one zgromadzone, w jakim celu, formatach, 
platformach dla przeglądania i obróbki, o za
strzeżeniach co do reprodukcji i wykorzy
stania, obok bardziej konwencjonalnej infor
macji, takiej jak autor lub producent, tytuł, 
hasła przedmiotowe i abstrakt.

Wszystkie przyczyny, dla których indekso
wanie i katalogowanie są niezbędne dla źródeł 
drukowanych, są tym bardziej niezbędne 
w przypadku metadanych dla dokumentów 
elektronicznych. Bez tego narzędzia nie ma 
szansy na efektywne przeszukiwanie milionów 
dokumentów umiejscowionych w tysiącach 
serwerów na całym świecie.

Niektóre metadane są przeznaczone do uży
cia przez komputery. Np. określają one począt
kowy format, w którym utworzono pracę,
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dzięki czemu komputer może automatycznie 
otworzyć zarówno aplikację, jak i sam doku
ment. Wskaźniki o lokalizacji lustrzanych da
nych ułatwiają optymalne wykorzystanie łączy. 
Metadane administracyjne wspomagają zarzą
dzanie obiektem w określonym miejscu prze
chowywania, wraz z informacją o dacie jego 
utworzenia i modyfikacji lub odpowiedzialno
ści za utrzymanie.

Metadane pełnią kilka funkcji. Po pierwsze, 
działają jako charakterystyki większej całości. 
Muszą one charakteryzować we właściwy spo
sób oryginalny dokument -  w taki sposób, aby 
użytkownik zrozumiał jego zawartość, a także 
jego cel, źródło i warunki użycia. Jest to 
podstawowy problem dla wielkich zbiorów 
danych, takich jak dane NASA.

Poza funkcją opisową, schemat metadanych 
musi także stanowić standaryzowaną strukturę 
i terminologię. Nic nie daje określenie pól 
nazwanych etykietami „twórca”, „autor”, 
„rzeźbiarz” lub „kompozytor”, jeżeli pola te, 
które wszystkie spełniają tę samą funkcję, nie 
mogą być skierowane do tego samego prostego 
pojęcia. Niezbędne jest też określenie jednolitej 
formy hasła autorskiego za pomocą auto
matycznej listy autorytarnej lub standar
dowego słownika. Następnie należy utworzyć 
odsyłacze od form odrzuconych do formy 
przyjętej.

TWORZENIE METADANYCH
Metadane mogą powstawać podczas tworzenia 

opisywanego obiektu i być wykonane przez jego 
twórcę, lub z jego upoważnienia. Mogą one także 
być dodane później jako efekt tradycyjnego procesu 
katalogowania. Niektórzy autorzy uważają, że ten 
drugi sposób będzie przeważał, głównie z powodu 
tego, że w inny sposób trudno poradzić sobie z ol
brzymią i gwałtownie narastającą ilością istniejących 
obiektów elektronicznych. Bibliotekarzy w tej pracy 
mogą wspomóc także wydawcy.

Utworzenie zestawu metadanych polega często na 
wypełnieniu odpowiedniego formularza, dostępnego 
w WWW. W dostarczeniu formularzy w Web dla 
wprowadzania metadanych przodują agencje federal
ne USA; wypełnienie takiego formularza przez twór
cę obiektu powoduje utworzenie rekordu metada
nych dla tego obiektu. Zarówno Federal Geographic 
Data Committee (FGDC -  http://www.fgdc.gov/me- 
tadata/metadata.html) jak i Environmental Protec
tion Agency (EPA -  http://www.epa.gov/edr/) posia
dają takie miejsca w sieci Web Developer’s Virtual 
Library (http//^vlJntemetmm/Location/Meta/raghtml) 
oferuje przewodnik dla twórców stron Web, który 
opisuje w jaki sposób każda z ważniejszych prze
szukiwarek przetwarza dane w polu META.

Nawet jeżeli w przyszłości głównie sami twórcy 
będą tworzyli metadane, istnieje wiele inicjatyw, aby 
„skatalogować Internet”, często na zasadzie nieko
mercyjnych wysiłków bibliotek i organizacji biblio
tekarskich lub specjalistów w danej dziedzinie. 
Dobrym przykładem jest Internet Cataloging Project 
OCLC (InterCat -  http://purl.oclc.org/net.Inter/Cat/). 
Zwykle wysiłki te ograniczają się do uwzględnienia 
„najlepszych” miejsc w sieci, lub tych, które są 
najczęściej używane dla określonych celów. Zdarza 
się, że do typowej informacji opisowej inne organiza
cje dodają ocenę informacji.

Jedną z najbardziej interesujących inicjatyw 
europejskich jest tzw. Nordic Metadata Project 
(http://linnea.helsinki.fi/meta), projekt w którym 
utworzono własny egzemplarz do tworzenia metada
nych, ich bazę danych, konwerter DC/MARC a tak
że generator URN2).

FORMATY METADANYCH
Napisano wiele prac nt. metadanych ogólnie i for

matów metadanych w szczególności. Źródła Web 
dotyczące tej gwałtownie rozwijającej się dziedziny 
są lepsze niż drukowane; prawie wszystko, co wy
chodzi drukiem, jest nieaktualne zanim stanie się 
dostępne dla czytelników.

Jednym z użytecznych dokumentów dostępnych 
w Web jest przegląd formatów metadanych opub
likowany przez projekt EU o nazwie DESIRE 
(http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/overview/). 
Dokument ten dzieli formaty metadanych na trzy 
rodzaje: proste, ustrukturyzowane i złożone.

Proste formaty są oparte na indeksowaniu peł
nych tekstów. Dobrym przykładem jest format uży
wany przez Alta Vista. Jest on bardzo łatwy w uży
ciu, jednak bardzo mało przydatny dla celów wy
szukiwania informacji Nie ma np. możliwości stwier
dzić, czy wyszukujemy np. termin Albert Enstein 
jako hasło przedmiotowe, czy autora, lub Wilno jako 
miejsce wydania czy hasło. Utylitarny charakter tego 
formatu wyraża się w trojaki sposób: format ten 
nigdy nie stanie się standardem, trudno jest znaleźć 
dokumenty na jego temat oraz nie ma możliwości 
wpływania na jego zawartość.

Formaty złożone oparte są na standardach mię
dzynarodowych. Zwykle są one używane w wąskich 
zastosowaniach; np. biblioteki używają MARC, kar
tografowie FGDC itd. Dla nauczenia się i używania 
formatu złożonego konieczne jest włożenie ogrom
nego wysiłku, jest też bardzo trudno przenieść taki 
format do innego zastosowania. Np. w Finlandii 
archiwa i muzea zaprzestały używania FINMARC-a, 
gdyż nie odpowiadał on ich wymaganiom, chociaż, 
oczywiście, odpowiada on większości, jeśli nie wszyst
kim wymaganiom bibliotek. Na szczęście biblioteki, 
muzea i archiwa fińskie potrafiły uzgodnić pod
stawowy zestaw elementów wyszukiwawczych, które 
powinny być dostępne we wszystkich systemach. 
Pozwala to na równoległe wyszukiwanie baz biblio
graficznych w tych instytucjach, jeśli stworzony
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zostanie wspólny format wymiany danych oraz spo
soby przesyłania zapytań.

Formaty ustrukturyzowane są interesującym kom
promisem pomiędzy formatami prostymi a rozwinię
tymi. Formaty te są stosunkowo nowe, a wiele z nich 
stworzonych zostało dla wykorzystania w Internecie. 
Są one czasem uzależnione od zastosowania, lecz 
częściej są bardzo ogólne w zakresie zastosowań. 
Początkowo formaty ustrukturyzowane nie były do
statecznie standaryzowane, lecz obecnie kilka z nich 
-  w tvm głównie Dublin Core -  jest traktowany jako 
standard Internetu. Formaty te pozwalają na wy
szukiwanie wg pól; oznacza to, że możliwe jest 
utworzenie interfejsu użytkownika z podziałem da
nych, np. odrębnie dla autora, tytułu i hasła rzeczo
wego, chociaż struktura zwykle nie jest tak skom
plikowana jak w formatach złożonych.

Formaty złożone są zwykle przeznaczone dla 
pośredników w informacji, profesjonalistów którzy 
nauczyli się właściwego używania tego narzędzia. 
Format ustrukturyzowany może być używany rów
nież przez specjalistę, takiego jak bibliotekarz, 
jednak głównym motywem dla jego utworzenia 
jest umożliwienie autorom i wydawcom samodziel
nego opisu dokumentów publikowanych w Inter
necie.

Formaty złożone i ustrukturyzowane zwykle ma
ją wiele wspólnych elementów. Poza specyficznymi 
danymi dotyczącymi zastosowania istnieje wspólny 
rdzeń, zestaw elementów, które występują prawie 
zawsze. Otwiera to dwie ważne możliwości. Po 
pierwsze, powinno być możliwe utworzenie formatu 
zawierającego jedynie te wspólne elementy i nic 
więcej. Po drugie, wykorzystując ten wspólny zestaw 
zawsze powinno być możliwe konwertowanie meta- 
danych z jednego formatu do innego. Umożliwienie 
użytkownikom wyszukiwania danych jednocześnie 
w dużej ilości baz danych tworzonych przez wiele 
organizacji jest jednym z największych wyzwań 
w rozwoju bibliotek cyfrowych.

Zestaw Elementów Metadanych Dublin Core
Zgodnie z informacją na stronie domowej, Dublin 

Core (http://purl.org/dc/) jest to 15-elementowy ze
staw elementów metadanych stworzony dla ułat
wienia wyszukiwania źródeł elektronicznych. Po
czątkowo pomyślany jako narzędzie dla tworzonych 
przez autorów opisów zasobów Web, zwrócił także 
uwagę środowisk tworzących formalne opisy źródeł, 
takie jak muzea i biblioteki.

Dublin Core utworzony został przez raczej niefor
malną grupę bibliotekarzy, ludzi związanych z siecia
mi i specjalistami z różnych dziedzin. Od jego 
powstania w 1995 r. podczas tzw. Pierwszych Warsz
tatów Dublin Core, zyskał on sporą popularność. 
W odpowiedzi na rosnącą liczbę implementacji, 
w lecie 1998 r. stał się on standardem Internetowym. 
Również dalsze prace nad formatem zostaną sfor
malizowane, więc użytkownicy Dublin Core mogą 
mieć pewność, że będzie on stale rozwijany. Głów

nym forum dla rozwoju formatu pozostaną warsz
taty metadanych Dublin Core.

Elementy DC
Odpowiednia definicja 15 elementów Dublin Co

re, która wkrótce będzie opublikowana jako stan
dard Internetowy dostępna jest w sieci. Opis ten 
przetłumaczony został na wiele języków. Elementy 
Dublin Core mogą być podzielone na trzy klasy 
(Zawartość -  Content, Własność Intelektualna -  In
tellectual Property, Dookreślenie -  Instantiation) 
w następujący sposób:

Zawartość
(Content)

Własność
intelektualna
(Intellectual
Property)

Dookreślenie
(Instantiation)

Tytuł (Title) Twórca (Creator) Data (Date)
Opis rzeczowy 

(Subject)
Wydawca

(Publisher)
Typ (Type)

Opis (Description) Współtwórca
(Contributor)

Format (Format)

Źródło (Source) Własność (Rights) Identyfikator
(Identifier)

Język (Language)

Relacja (Relation) I”
. Miejsce i czas 

(Coverage)

Rys. 1. Schemat elementów Dublin Core

W większości przypadków elementy te są stosun
kowo łatwe do zdefiniowania. Np. element Twórca 
jest zdefiniowany następująco: Osoba lub organizacja 
pierwotnie odpowiedzialna za stworzenie treści in
telektualnych źródła. Np. autorzy w przypadku doku
mentów drukowanych, artyści, fotografowie lub ilu
stratorzy w przypadku źródeł wizualnych.

Istnieje kilka elementów, które nie są tak oczywis
te jak Twórca. Jednym z problematycznych elemen
tów był element Źródło, zdefiniowany następująco: 
Informacja o innym źródle, z którego obecne źródło się 
wywodzi. Ogólnie proponuje się aby zapisywać w nim 
tylko informację o bieżącym źródle, może on jednak 
zawierać datę. twórcę, format, identyfikator lub inne 
metadane dla drugiego źródła, gdy uznane to zostało 
za ważne dla odnalezienia bieżącego źródła; najlepiej 
użyć element Relacja. Np. możliwe jest użycie daty 
w elemencie Źródło 1603 w opisie adaptacji filmowej 
z 1996 r. sztuki Szekspira, jednak lepszym rozwią
zaniem będzie użycie Relacji „Oparty Na" 
( IsBasedOn)  z odsyłaczem do odrębnego źródła które
go opis zawiera Datę 1603. Elementu Źródło nie 
stosuje się jeżeli bieżące źródło występuje w oryginal
nej formie.

Podjęto decyzję, aby nie dodawać żadnych no
wych elementów, ani nie usuwać istniejących. Jeżeli 
ktoś chce dodać nowy element, zdefiniowano metodę
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wykonania tej czynności. Nazwa elementu prywat
nego musi zaczynać się od „X-”. Np. jeżeli chcemy 
dodać informację o cenie do rekordu DC, możemy 
to zrobić przez dodanie 16-tego elementu, „X- Ce
na”. Ten sam mechanizm można użyć dla dodania 
lokalnego kwalifikatora (zob. niżej).

Od samego początku czynnym członkiem war
sztatów Dublin Core była Library of Congress. Stąd 
nic dziwnego, że na tym poziomie Dublin Core 
i MARC są dobrze związane w tym sensie, że 
wszystkie elementy DC mogą być skonwertowane do 
MARC.

Kwalifikatory Elementów DC
Dublin Core z 15 elementami jest bardzo prostym 

formatem. Jednym z celów społeczności Dublin Core 
było utworzenie formatu elastycznego i rozwojowe
go. W ten sposób postępuje się z kwalifikatorami 
elementów.

Istnieją trzy rodzaje kwalifikatorów: JĘZYK, 
SCHEMAT I TYP (nazwa podelementu).

Język
Język określa język wartości elementu. Jeżeli sam 

dokument jest napisany w języku angielskim, można 
to zaznaczyć w elemencie Język. Jednak jeżeli hasła 
przedmiotowe wpisane są w języku angielskim i pol
skim, może to być zapisane przy pomocy odpowied
niego kwalifikatora Języka w każdym polu Opis 
rzeczowy. W połączeniu z cechami HTML 4.0 takimi 
jak <HTM L lang = ”en” > , kwalifikator języka 
znacznie rozszerzy możliwości indeksów Web dla 
lokalizacji, utrzymania i indeksowania dokumentów 
w różnych językach.

Schemat
Schemat został zdefiniowany jako „formalna treść 

standardowych danych lub standard kodowania 
wraz z agencją zarządzania autorytarnego”. Typo
wymi przykładami mogą być np. MeSH, UKD 
i standard ISO 8601 dla kodowania informacji 
o dacie. Kwalifikator schematu określa kontekst dla 
interpretacji danego elementu. Typowo będzie to 
odesłanie do zewnętrznie stworzonego schematu lub 
standardu. Np. pole OPIS RZECZOWY może być 
kwalifikowany SCHEMATEM dla zawierania da
nych UKD.

Istnieją przypadki, w których kwalifikator sche
matu ma podstawowe znaczenie dla użycia pola. Np. 
schemat jest potrzebny dla interpretacji daty. Jedno
znaczny opis daty wymaga znajomości standardu 
kodowania (tzn. schematu) użytego dla wyrażenia 
treści. Np. czy ciąg 1998-05-11 oznacza 5 listopada, 
czy 11 maja? Z tego samego powodu symbole 
klasyfikacji umieszczone w polu Opis rzeczowy musi 
być określone przy pomocy schematu, gdyż w innym 
przypadku ciąg typu 004.43 (symbol UKD dla 
języków programowania) dla aplikacji która 
będzie próbować go rozpoznać, będzie nieczy
telny.

Z punktu widzenia autora Data jest raczej bez
problemowa, pod warunkiem, że powstaną narzę
dzia umożliwiające wprowadzanie danych przez 
tworzenie odpowiedniego wyrażenia HTML. Opis 
rzeczowy jest o wiele bardziej skomplikowany, gdyż 
kontrolowane słowniki, używane dla opisu treści, 
zwykle nie są dostępne w Web. Nie możemy za
kładać, że autorzy lub wydawcy otrzymają tablice 
MeSH lub UKD; zamiast tego systemy powinny 
dostarczać w trybie online połączeń do narzędzi 
używanych dla tworzenia rekordów Dublin Core. 
Z punktu widzenia wyszukiwania informacji jest to 
bardzo ważne aby metadane zawierały nie tylko 
poprawne dane bibliograficzne, ale także wysokiej 
jakości opis treści wykonany przy pomocy terminów 
kontrolowanych.

Typ
Kwalifikator typ określa fasetę określonego pola. 

Intencją utworzenia kwalifikatora typ jest zawężenie 
semantyki elementu. Było trudne utworzenie ogólnie 
akceptowanej listy kwalifikatorów typu.

Dotąd brak zamkniętej specyfikacji podelemen- 
tów Dublin Core, ale prawie pełna lista dostępna jest 
w Web.

Zauważmy, że informacja o dacie jako opisie 
rzeczowym jest umieszczana w elementach Opis 
rzeczowy lub Namiar.

Teraz jasne jest to, że pomimo iż Dublin Core ma 
tylko 15 elementów, może on być łatwo rozwinięty, 
a zaawansowany użytkownik może utworzyć bardzo 
dobry opis źródła przy jego pomocy. Dane zakodo
wane w rekordzie MARC mogą być skonwertowane 
do rekordu Dublin Core, chociaż szczególna struk
tura MARC utrudnia konwersję.

Syntaktyka
Metadane mogą być zakorzenione, tzn. być 

częścią opisywanych źródeł, lub zewnętrzne. Meta
dane tworzone przez pośredników zawsze są zewnętrz
ne; jednym z przykładów są opisy MARC (chociaż 
dane MARC mogą być również częścią dokumentu).

Informacja Dublin Core jest zazwyczaj zakorze
niona w źródle. Tak nie musi być; szczególnie przez 
muzealników używane są zewnętrzne metadane. 
Jednak jeżeli Dublin Core jest zapisany w HTML, 
Microsoft Word itp., należy utworzyć syntaktykę dla 
Dublin Core dla dokumentu każdego formatu (lub 
zakorzenić opisywane źródło jako hiperlink w doku
mencie HTML, który zawiera opis Dublin Core tego 
źródła).

Jak dotąd istnieje syntaktyka DC dla HTML 2.0 
i HTML 4.0. Następnym krokiem będzie syntaktyka 
dla XML RDF (Resource Description Framework). 
Od 1996 r. trwają dyskusje nad budową syntaktyki 
DC dla powszechnie używanego formatu grafiki, 
takiego jak TIFF z PNG, lecz jak dotąd brak 
efektów. W zasadzie DC jest dość przydatny dla 
opisów danych graficznych.

Pełny rekord Dublin Core tego artykułu 
w HTML 4.0 wygląda następująco:
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<META NAME =  "DC.Title” CONTENT = ’’Metadane -  sposób na uporządkowanie Internetu” > 
<META NAME =  ”DC.Creator.PersonaIName” CONTENT =  ”Nahotko, Marek” >
<META NAME = "DC.Creator.PersonalName.Address” CONTENT =  ”nahotko@biblos.pk.edu.pr> 
<META NAME = "DCSubject” CONTENT =  „Katalogowanie zasobów internetowych”>
<META NAME = "DCSubject” CONTENT = ”Zestaw elementów Dublin Core” >
<META NAME = "DC.Description” CONTENT =  „Ten artykuł zawiera podstawowe informacje 

o metadanych” >
<META NAME = "DGPublisher” CONTENT =  „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich” >
<META NAME = "DC.Date” SCHEME = ’’ISO8601” CONTENT =  ”2000-02-24” >
<META NAME =  "DC.Type" CONTENT =  ’TextArticle”>
<META NAME =  "DCFormat” Scheme = ”’IMT” CONTENT =  ”text/html” >
< META NAME =  ’DGIdentifiei* CONTENT = "http://www.biblos.pk.edu.pl/~  nahotko/prace/metaiitinl” > 
<META NAME =  ”DC.Identifier” SCHEME =  ”ÜRN” CONTENT =  ”URN:NBN:pl-??????????” >
< META NAME =  ”DC.Language” SCHEME = ”IS0639-1” CONTENT =  ”pl” >
<META NAME =  ”DC.Rights” SCHEME =  ”Free text” CONTENT =  "Public domain” >
<META NAME =  "DCDateX-MetadataLastModified" SCHEME =  "ISO8601" CONTENT =  "200002-24” >

Rys. 2. Metadane utworzone w HTML 4.0

„DC.” na początku danych oznacza wykorzy
stanie schematu Dublin Core. Jest to ważna informa
cja dla robotów indeksujących, pobierających dane 
bibliograficzne z dokumentów.

Powyższy przykład wskazuje, że pomimo iż 
Dublin Core jest prostym formatem, jego syntaktyka 
dla HTML lub innego typu dokumentu może być 
dość złożona. Bez tej złożoności niemożliwe byłoby 
dla aplikacji używających Dublin Core zrozumienie 
znaczenia danych. Przykładowy rekord pozwala na 
efektywne indeksowanie i konwersję do innych for
matów, w tym MARC. Pytaniem jest, w jaki sposób 
zmusić autorów i wydawców do tworzenia tak 
złożonych danych jak te powyżej? Odpowiedzią jest: 
przy pomocy odpowiednich narzędzi. Dostępne bez
płatnie narzędzia Dublin Core na szczęście są już 
tworzone w wielu projektach.

PROBLEM Y I PRZESZKODY
Prawdopodobnie największą przeszkodą na dro

dze do uporządkowanego rozwoju metadanych jest 
wielka ilość różnych projektów metadanych. Pomi
mo że istnieje koordynacja na najwyższym poziomie 
-  np twórcy Dublin Core są związani z pracami 
RDF w WWW Consortium (W3C) -  każda grupa 
może rozpocząć własne prace nad definicją metada
nych, a twórcy mogą użyć etykiet jakie tylko im 
przyjdą do głowy. Jednocześnie każda grupa tworzą
ca zestaw metadanych może ograniczyć swoje prace 
do własnych wąskich interesów; nie muszą oni brać 
pod uwagę szerszych interesów, jeśli pracują na 
zasadach niekomercyjnych i bezpłatnie.

W większości przypadków sami twórcy obiektów 
stosują metadane w swoich dziełach. Z drugiej stro
ny bibliotekarze -  klasyfikatorzy książek posiadają 
w tym zakresie olbrzymie doświadczenia; jeżeli autor 
książki nie jest wyszkolonym klasyfikatorem, nie 
zamierza on tworzyć metadanych wysokiej jakości. 
Jest prawdą, że autor/twórca zna swoje dzieło lepiej 
niż ktokolwiek inny, ale nie oznacza to, że jest on

w stanie spojrzeć na nie z dystansu, aby stwierdzić, 
jak mieści się ono w uniwersum wiedzy lub obiek
tów, a więc użyć odpowiednich etykiet.

PROGNOZY
Jedyną bezpieczną prognozą dotyczącą 

metadanych jest to, że wszystkie inne pro
gnozy, bez względu na to jak autorytatywne, są 
błędne. Istnieje zbyt wielu uczestników posia
dających zbyt wiele różnych agend, co w efek
cie daje niezwykłą różnorodność. Możliwości 
technologii nie są stabilne; używana techno
logia stale się zmienia, zmieniając nasze priory
tety i sposoby ich osiągania. Powiedziawszy to, 
możemy śmiało przedstawić pewne prognozy.
•  W najbliższym czasie liczba użytkowników 

będzie rosła. Coraz więcej społeczności 
i podspołeczności będzie chciało się upewnić, 
że ich źródła są objęte schematami meta
danych.

•  Ponieważ schematy metadanych się mnożą, 
powstaną rejestry tych schematów, a na
stępnie rejestry rejestrów.

•  Jednocześnie powstanie tendencja do uży
wania małej liczby „standardów” przez 
większość grup, przy jednocześnie licznych 
pozostających poza głównym nurtem i po- 
zastandardowych, a nawet tworzonych ad 
hoc zestawach danych.

•  Zaraz po tym jak powstaje zestaw elemen
tów i jest on standaryzowany, powstają 
także zestawy podręczników i interpretacji. 
Podręczniki mają zapewnić, że metadane 
używane przez twórców są spójne. Inter
pretacje będą tworzone przez głównych 
twórców metadanych i będą opisywały, 
w jaki sposób implementują oni te elementy.
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•  Sytuacja będzie podobna do list wyliczają
cych takie elementy, jak rodzaj źródła. Po
wstanie kilka głównych list „standardo
wych”, zawierających wiele lokalnych mu
tacji

•  Granice krajów staną się jeszcze mniej istot
ne niż obecnie. Internet ignoruje granice, 
a użytkownicy metadanych będą nadal po
trzebować informacji bez względu na gra
nice.

•  Powstaną wielojęzyczne standardy meta
danych.
Należy stwierdzić, że już obecnie meta- 

dane są ogromnie pożyteczne. Jednak ciągle 
pozostają pytania, które wymagają odpowie
dzi:
•  Kto podejmie ostateczną decyzję o tym, 

których pól należy używać, a których nie, 
wybierając spomiędzy współzawodniczących 
propozycji?

•  Kto będzie stosował metadane -  w kata
logowaniu i indeksowaniu?

•  Będziemy mieli kontrolowane słowniki i jak 
można utworzyć jeden obejmujący każdą 
dziedzinę, w tym te, które powstają na 
bieżąco?
Obecnie w wielu językach wchodzi w użycie 

nowy termin -  metaloger (osoba tworząca 
metadane), na wzór terminu kataloger, który 
używany jest od niedawna także w polskim 
języku, a dalej również metalogowanie itp. 
Jednak mimo tego, że nowe terminy wywodzą 
się z poprzednio i od dawna używanych, nie 
oznacza to, że tradycyjne katalogowanie i two
rzenie metadanych to przejawy tej samej dzia
łalności. Dublin Core nie jest tylko upro
szczonym formatem katalogowania. Metadane 
mają być zrozumiałe nie tylko dla ludzi (czy 
wręcz mogą dla nich nie być czytelne), mają 
one być interpretowane przez komputery, któ
re następnie na ich podstawie będą podejmo
wać odpowiednie działania.

Pomimo tego, że proces tworzenia metada
nych jest podobny do katalogowania, jego 
efekt będzie zupełnie inny. Niektórzy autorzy 
twierdzą, że WWW zostanie podzielony na 
dwie części -  Web godny zaufania, tworzony 
przez bibliotekarzy i pracowników informacji 
oraz drugi Web, który znamy dziś, z potężnymi 
przeszuki w arkami przeglądającymi miliony 
stron i wyrzucającymi jak najwięcej pozycji na 
ekran użytkownika.

Marek Nahotko jest dyrektorem Biblioteki Głównej 
Politechniki Krakowskiej.

PRZYPISY:

11 Termin „Docuraent-like-object" (DLO) powstał w 1995 r. Nic 
zostai on ściśle zdefiniowany -  podaje się jedynie przykłady. 
Np. wersja elektroniczna artykułu z czasopisma lub słownika 
jest DLO, podczas gdy kolekcja przezroczy nim nie jest. Inte
lektualną zawartością DLO jest głównie tekst.

** URN -  Uniform Resource Names, umożliwia identyfikację do
kumentów internetowych.
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