
(8
ن 8

ستا
(زم

 80
ب 

كتا
مه 

لنا
فص

     

65

درآمدى بر سيستم هاى مديريت فراداده

دكتر يعقوب نوروزى1

چكيده
استفاده از فراداده از روش هاى معمول براى حل مسئلة سازماندهى و مديريت منابع اطالعاتى و 
دستيابى راحت به اين نوع مجموعه هاى توزيع شده است. در اين ميان، به كارگيرى فراداده نيازمند 
مديريت مناسب است. مديريت فراداده مى تواند به ما در اطالع يافتن از انواع منابع اطالعاتى موجود 
و محل دسترسى به آنها كمك كند. همچنين به ما  مى گويد كه اين منابع چه ارزشى براى كاربران 
و استفاده كنندگان از اطالعات دارند. هدف مديريت فراداده گردآورى، ذخيره، و كنترل مجموعة 
فراداده اى به منظور توصيف، بازيابى، حفاظت، مبادلة راحت، و دستيابى كارآمدتر به اطالعات است 
و نيازمند سيستم هايى است كه باعنوان سيستم هاى مديريت فراداده از آن ياد مى شود. سيستم هاى 
مديريت فراداده اثربخشى، سازگارى، انعطاف پذيرى، و هزينة سودمندى را از طريق طرحى روشن و 
واضح ميسر مى سازند. بنابراين، شناخت اين سيستم ها مى تواند ما را در مديريت بهتر منابع اطالعاتى 
يارى كند. از جملة اين سيستم ها مى توان به نرم افزارهاى جامع كتابدارى مانند رسا و سيمرغ در ايران 
اشاره كرد. نوشتة حاضر بر آن است تا پس از بيان اهميت فراداده در سازماندهى منابع اطالعاتى، 
برداشت هاى متفاوت از مديريت فراداده را در حوزه هايى همچون علوم كتابدارى و اطالع رسانى 
و سيستم هاى اطالعاتى مورد بحث قرار دهد و مرورى اجمالى بر آثار موجود در اين زمينه داشته 
باشد. سپس مبحث مربوط به سيستم هاى مديريت فراداده مطرح خواهد شد و اطالعات الزم در اين 
زمينه، به ويژه دربارۀ ساختار سيستم هاى مديريت فراداده از بُعد مجموعه و نقش و كاركرد آنها ارائه 

مى شود. 
         

كليدواژه ها
فراداده، مديريت فراداده، سيستم هاى مديريت فراداده، سازماندهى اطالعات. 

 ynorouzi@gmail.com 1.  عضو هيئت علمي گروه كتابداری دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان
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مقدمه
همـزمان بـا گستـرش حـجـم وسيـع منابع 
اطالعاتى، كابران نيازمند سازوكارهايى بودند 
تا جست وجوى اطالعات و اشتراک آن ميسر 
شود. براين اساس، بحث مربوط به فراداده و 
استفاده از آن، به منظور سازماندهى اين منابع 
مطرح شد (چنگ2، 2004). مديريت برحجم 
گستردۀ اطالعات؛ تسهيل جست و جو و بازيابى 
اطالعات؛ تطبيق، اشتراک، يكپارچه سازى، و 
نظارت  و  اطالعات؛  انواع  از  مجدد  استفادۀ 
ويژگى هاى  از  اطالعات  به  دسترسى  بر 
بنابراين،   .(1385 نبى،  (مختار  است  فراداده 
سيستم هاى  در  فراداده  از  استفاده  امروزه، 
ذخيرۀ اطالعات3  كتابخانه اى و اينترنت امرى 

ضرورى و حياتى به شمار مى رود.
را  فراداده  شده  ارائه  تعاريف  اغلب 
«داده اى دربارۀ دادۀ ديگر» ناميده اند (مديريت 
نوع  اين  بارز  نمونة  ما  و   (2005 فراداده4، 
داده ها را در پيشينه هاى كتابشناختى مى بينيم 
كه براى كشف و دستيابى به اطالعات به كار 
مى روند. در واقع، فراداده در ارتباط با كشف 
كلى  بُعد  دو  داراى  اطالعات  به  دستيابى  و 
است: ازسوى فراهم آورندگان اطالعات امكان 
سازماندهى، ذخيره، و فهرستنويسى اطالعات 
را فراهم مى آورد؛ و از طرف ديگر در كشف، 
دستيابى، و بازنمون اطالعات ياريگر كاربران 
 .(201 ص   ،2004 اسميت5،  (استاكن  است 
در  نمى شود،  ختم  جا  همين  به  مسئله  اما 
مديريت  نيازمند  فراداده  به كارگيرى  واقع 

از  باالترى  و  دوم  سطح  با  و  است  مناسب 
سازماندهى و يا مديريت در اين حوزه مواجه 
هستيم كه با  عنوان «مديريت فراداده» مطرح 
چه  اينكه  درک  به  فراداده  مديريت  مى شود. 
به  مى توان  كجا  دارد،  وجود  اطالعاتى  منابع 
آنها دسترسى داشت، و چه ارزش افزوده اى 
فراهم  استفاده كنندگان  و  كاربران  براى  را 
مى آورد،كمك مى كند. افزون براين، مديريت 
فراداده در جهت فرايند گردآورى، ذخيره، و 
توصيف،  به منظور  فراداده اى  مجموعة  كنترل 
دستيابى  و  راحت،  مبادلة  بازيابى،  حفاظت، 
سيستم هايى  نيازمند  اطالعات  به  كارآمدتر 
مديريت  سيستم هاى  عنوان  با  كه  است 
(ما6، 2006،  مى شـود  يـاد  آن  از  فـراداده اى 
ص5). در واقع، سيستم هاى مديريت فراداده 
اثربخشى،  تا  مى آورد  فراهم  را   توانايى  اين 
سازگارى، انعطاف پذيرى و هزينة سودمندى 
آيد  فراهم  واضح  و  روشن  طرحى  طريق  از 
(وست  بروک7، 2005، ص6). نوشتة حاضر 
بر آن است تا پس از بيان اهميت فراداده در 
برداشت هاى  اطالعاتى،  منابع  سازماندهى 
متفاوت از مديريت فراداده را در حوزه هايى 
و  اطالع رسانى  و  كتابدارى  علوم  همچون 
دهد  قرار  بحث  مورد  اطالعاتى  سيستم هاى 
اين  در  موجود  آثار  بر  اجمالى  مرورى  و 
به  مربوط  مبحث  سپس  باشد.  داشته  زمينه 
خواهد  مطرح  فراداده  مديريت  سيستم هاى 
به ويژه  زمينه،  اين  در  الزم  اطالعات  و  شد 
فراداده  مديريت  سيستم هاى  ساختار  دربارۀ 
2. Cheng

3. Data warehouse 

4.  Metadata management 

5. Stuckenschmidt

6. Ma 

7. Westbrooks
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ارائه  آنها  كاركرد  و  نقش  و  مجموعه  بُعد  از 
مى شود. 

پـيشينة مديريت  بـر  اجمـالـى  مرورى 
فراداده

حوزه هاى  توسط  فراداده  مديريت  اصطالح 
خاص،  داده هاى  توليد  زمينة  در  كه  مختلفى 
كاربردهاى عملى، سيستم هاى ذخيره فراداده، 
به كار  دارند،  فعاليت  كتابشناختى  داده هاى  و 
برده مى شود. به همين دليل، مديريت فراداده، 
حوزه هايى  در  پـراكنـده  بـه صورت  تاكنـون 
همچون فناورى اطالعات،گرايش هاى مختلف 
علوم  و  وب سايت ها،  اطالعاتى،  سيستم هاى 
از  جداى  اما  است.  بوده  مطرح  كتابخانه اى 
استفاده از استانداردهاى فراداده اى مانند مارک 
و دابلين كور، بحث مديريت فراداده در حوزۀ 
كتابدارى و اطالع رسانى، به معناى عام، بسيار 
مهجور مانده است. اولين كابرد اين اصطالح 
سال 1997  كنفرانس  به  كتابخانه اى  بافت  در 
اين  برمى گردد.  چيست؟»  «فراداده  عنوان  با 
بث9،  دانشگاه  در   8UKOLNتوسط كنفرانس 
كه در حوزۀ مديريت ديجيتال تخصص دارد، 
برگزار شد. اما هيچ گونه تعريف جامعى در اين 
زمينه ارائه نشد (وست  بروک، 2005، ص5).   
در ادامه موارد معدودى كه در آنها اصطالح 
مديريت فراداده در حوزۀ كتابدارى به كار رفته 
اولين  در  مى گيرد.  قرار  اشاره  مورد  است  
فرادادۀ  بخش  مسئول  هيلمن10،  ديان  مورد 
ان .اس. دى. ال.11 تعريف كوتاهى را در اين 

باره ارائه مى دهد كه داللت بر مديريت فرايند 
مستندسازى دارد. در واقع در تعريف هيلمن 
گرايش «فنى» نسبت به جنبة سازماندهى آن 
مـديـريت  نيز  سى.  ال.  اُ.سى.  دارد.  برتـرى 
فراداده را به عنوان فعاليتى درنظر مى گيرد كه 
فراداده  براى  افزوده  ارزش  ايجاد  به منظور 
را  جامع تر  تعريف  اما  مى  شود.  گرفته  به كار 
مى توان در مقاله اى كه توسط كورث رودى12 
و راپ13 ارائه شده است، به دست آورد. طبق 
تعريف ياد شده، مديريت فراداده «هماهنگى 
فيزيكى مورد نياز  ذهنى و منابع  فعاليت هاى 
(كورث،  است»  فراداده  كنترل  و  ايجاد  براى 

2004، ص 154).
مى توان  شده  ارائه  تعاريف  به  توجه  با 
برنامه ريزى  فعاليتى  فراداده  مديريت  گفت 
شده براى ايجاد، حفظ، توصيف، دستيابى، و 
كنترل فراداده است. اينگونه فعاليت ها نيازمند 
برنامه ريزى  و  مالى،  تعهدات  فيزيكى،  منابع 
بتوان  خاص  چارچوبى  براساس  كه  است 
(وست  كرد  اقدام  برنامه ها  ارائة  به  نسبت 

بروک، 2005، ص5).
اصطالح مديريت فراداده داراى تاريخچه اى 
نبستًا طوالنى در حوزۀ سيستم هاى مديريت 
اطالعات جغرافيايى است. اما اين منابع بيشتر 
نرم افزارهاى  و  ابزارها  زمينة  در  بحث  به 
طراحى شده براى مديريت فرادادۀ جغرافيايى 

مى پردازد (چنگ، 2004).
و  اطالعاتـى  سيـستـم هاى  حـوزۀ  در 
و  داده15  مدل سازى  در  به ويژه  رايانشى14، 

8. UK Office for Library Networking 

9. Bath

10. Diane Hillman 

11. National Science Digital Library (NSDL) 

12. Kurth Ruddy 

13. Rupp

14. Computing

15. Data modeling 
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تعريف  در  فراداده  داده،  مديريت  حوزه هاى 
لغوى اغلب به مفهوم «داده اى دربارۀ داده اى 
به  كاربردى  لحاظ  به  اما  دارد،  اشاره  ديگر» 
براى  استانداردها  يا  صنايع  از  مجموعه اى 
سايـر  و  خـارجى  و  داخـلى  مستندسـازى 
سازگارى،  ارائه،  شناسايى،  براى  ملزومات 
مديريت فنى، اجرا، و كاربرد داده هاى موجود 
در سيستم اطالعاتى اشاره مى كند (ما، 2006، 
ص3). همچنين فعاليت هايى را مطرح مى كند 
كه با توليد، ذخيره، و ايجاد فايل هاى فراداده اى 
در سيستم هاى ذخيرۀ فراداده براى به كارگيرى 
و  چندمنظوره  كاربردى  برنامه هاى  توسط 
افزونگى  كاهش  و  جامعيت  حفظ  و  كنترل 

داده مرتبط است (متاديتا، 2005).  
مى شود،  ديده   1 شكل  در  كه  همانگونه 

حوزۀ  در  فراداده  كاربرد  تاريخى  لحاظ  از 
سيستم هاى اطالعاتى به دهة1960 برمى گردد. 
رشد  از  فراداده  مفهوم  توسعة  دهه،  اين  در 
پايينى برخوردار بود و اغلب به اسامى سادۀ 
فايل ها، فيلدها، و انواع فيلدها اطالق مى شد. 
در دهة1970 فراداده، تعاريف داده اى را توسط 
مدل هاى داده اى مـدل سازى شده تـوصيـف 
مى كند. در دهة 1980، با پيدايش برنامه نويسى 
و  كالس هـا  تـعاريـف  فـراداده  شى ء گرا، 
سلسله مراتب آن را شامل مى شد. در اين دهه 
نوع خاصى از يك طرح طبقه بندى شده، كه 
براى  مى شد،  ناميده  چندوجهى  طبقه بندى 
دهة1990  در  شد.  معرفى  داده ها  طبقه بندى 
سيستم هاى ذخيرۀ داده براى مديريت فراداده 
در پروژه هاى توسعه يافتة نرم افزارى معرفى شد 

شكل 1. روند تاريخى مديريت فراداده از لحاظ سيستمى

1950 1960 1970 1980 1990 2000
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Common Warehouse  Met model (CWM)
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و فناورى سيستم هاى ذخيرۀ فراداده، فراداده را 
به كار برد. در سال 2000 و بعد از آن، اغلب 
تالش ها در جهت تعريف استاندارد فراداده اى 
انجام شد و بحث مربوط به سيستم هاى ذخيرۀ 
فراداده و نحوۀ كنترل و يكپارچه سازى داده ها 
گرفت  قرار  توجه  مورد  نيز  محيط  اين  در 

(سن16، 2004، ص 154).
مى توان  شده  ذكر  مباحث  به  توجه  با 
بين رشته اى،  گرايش هاى  كه  گرفت  نتيجه 
عملياتى  محيط  و  استفاده،  مورد  ابزارهاى 
باعث شده است تعاريف ارائه شده در بارۀ 
به   را  تفاوت هايى  آن  مديريت  و  فراداده 
فعاليت ها  اين  تمامى  اما  باشد.  داشته  همراه 
در  فراداده  مديريت  مورد  در  تعاريف  و 
تعريف  آن  و  هستند  مشترک  نقطه  يك 
داده اى  دربـارۀ  داده اى  «فراداده»يعنى  خود 
ديــگر  اسـت (متا ديتا، 2005). بـنابراين، 
ياد  تعاريف  مشترک  نقاط  از  بهره گيرى  با 
در  فراداده  مديريت  گفت  مى توان  شده 
پردازش،  و  ذخيره  فراداده،  كنترل  جهت 
آن  به  دستيابى  قابليت  و  يكپارچگى،  حفظ 
هدف يكسانى را در پى دارد و تالش تمامى 
رشته هاى علمى مرتبط براى رسيدن به اين 

امر است.

چرا مديريت فراداده؟
در اين بخش برخى داليل مربوط به نياز به 
مديريت فراداده مورد اشاره قرار مى گيرد. در 
واقع، داليل اصلى مربوط به مديريت فراداده 
برگرفته از اهداف آن است كه از جملة آنها 

مى توان به موارد زير اشاره كرد:
به  توجه  با  فراداده.  متنوع  كاربردهاى   .1
كاربردهاى مختلف فراداده در نظام هاى ذخيره و 
بازيابى اطالعات و اشكال مختلف و استانداردهاى 
ذخيرۀ آن، تعريف ساختارهاى ذخيرۀ فراداده اى و 
نيز كنترل و پردازش آن نيازمند مديريت مناسب 
است؛ بنابراين، براى عملى ساختن اين امر در 
طراحى سيستم هاى ذخيره فراداده بايد نهايت 
دقت صورت گيرد و اين كار نيازمند مديريت 

مناسب است (متا ديتا، 2005).
2. تنوع منابع فراداده اى. سازماندهى منابع 
مناسب  مديريت  نيازمند  فراداده اى  متنوع 
است؛ بنابراين، الزم است برنامه هاى مناسب 
در اين رابطه طراحى و اجرا گردد. همچنين 
بازيابى  قابل  منابع  اين  كه  بود  مطمئن  بايد 

هستند (چالش ها17، 2005).
از  بهره گيرى  فراداده اى.  منابع  انسجام   .3
اطالعاتى،  منابع  محتواى  مورد  در  فراداده 
به طور  را  محتوا  بتواند  كه  است  مفيد  زمانى 
صحيح توصيف كند و يكپارچگى آن را فراهم 
آورد. بنابراين، با بهره گيرى از مديريت فراداده 
امكان انسجام منابع فراداده اى مختلف فراهم 
آمده و در هنگام بازيابى مى توان كنترل مناسبى 

را بر اين منابع اعمال كرد (بود18، 2001).
به منابع اطالعاتى. از  4. تسهيل در دستيابى
جمله داليل مربوط به پيدايش استانداردهاى 
منابع  به  دستيابى  تسهيل  امكان  فراداده اى 
اطالعاتى است. بنابراين، الزم است مديريت 
مناسبى در اين زمينه صورت گيرد تا به اين 
 ،2004 اسميت،  (استاكن  يابيم  دست  هدف 
16. Sen

17. Challenges 

18. Budd
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تـنها  نـه  فراداده  ديگر،  سوى  از  ص201). 
مفيد  اطالعات  آورندگان  فراهم  براى  بايد 
واقع شود، بلكه بايد براى كاربرانى كه از آن 
استفاده مى كنند نيز كارآيى الزم را داشته باشد 

(متا ديتا، 2005).
منابع  بر  احاطه  به منظور  منابع.  كنترل   .5
اطالعاتى و نيل به مجموعة داليل ذكر شده 
دربارۀ مديريت فراداده، منابع فراداده اى بايد 
تا  شوند  كنترل  مطمئن  و  صحيح  روشى  به 
تدوين  خط مشى هاى  بتوان  لزوم  صورت  در 
شده در مراحل زمانى مختلف را در مورد آنها 

اعمال كرد (موثر19، 2002). 

سيستم هاى مديريت فراداده
جمله  از  فراداده اى  استانداردهاى  از  استفاده 
شناختـه شده تـرين شيوه ها براى دستيابى به 
اطالعـات ساخت يافته است. بنابراين، براى 
عملى ساختن اين امر الزم است سيستم هايى 
طراحى شود كه چنين امكانى را فراهم آورند. 
سيستم هاى مديريت فراداده درجهت ايجاد و 
نگهدارى پيشينه هاى فراداده اى و مبادلة راحت 
مى شوند  طراحى  آنها  از  كارآمدتر  استفادۀ  و 
(ژينزنگ20، 2004) و معموالً استفاده كنندگان 
و  اطالعات  فراهم آورندگان  سيستم ها،  اين 
هستند.  كتابخانه ها  مانند  اطالع رسانى  مراكز 
برنامه هاى  سيستم،  نوع  اين  از  نمونه هايى 
نيز  ايران  در  كه  است  كتابخانه اى  پيشرفته 
سيمرغ  و  رسا  مانند  نمونه هايى  به  مى توان 
اساسى  اقدامات  زمينه  اين  در  كه  كرد  اشاره 
را انجام داده اند. البته الزم به يادآورى است 

مديريت  سيستم هاى  از  استفاده كنندگان  كه 
زمينة  در  متفاوتى  پيشينه هاى  داراى  فراداده 
استانداردهاى فراداده اى هستند. بنابراين، بهتر 
است در طراحى اين سيستم ها استانداردهاى 
مناسب به كار گرفته شوند (مت تلها21، 2004). 
به عنوان مثال، استاندارد فراداده اى دابلين كور 
براى توصيف منابع تحت وب به كار مى رود، 
عناصرى است كه مى توان از  داراى  چرا كه 
به  دستيابى  انعطاف پذيرى  به طور  آن  طريق 

اطالعات را فراهم آورد.
لحاظ  از  را  فراداده  مديريت  سيستم هاى 
ساختار  مجموعه مى توان به سه نوع تقسيم 

كرد:
اين  شده. در  توزيع  فراداده اى  ساختار   .1
ساختار كه باعنوان ساختار فعال نيز شناخته 
بر  عالوه  فراداده  مديريت  سيستم   مى شود، 
تكرارى  نسخه هاى  حذف  و  فراداده  ايجاد 
مى تواند  مى برد،  بين  از  را  انطباق  عدم  كه 
سيستم  از  خارج  فراداده اى  منابع  با  ارتباط 
را  نيز بر قرار نمايد (استاكن اسميت، 2004، 
ص201).   نمونه هايى از اين نوع ساختار را 
يافت  كتابخانه اى  وب سايت هاى  در  مى توان 
ساير  و  كتابخانه  اپك  با  ارتباط  بر  عالوه  كه 
منابع كتابشناختى و فراداده اى، كه به صورت 
موضوعى و يا رده اى مرتب شده اند، به عنوان 
درگاه22 امكان ارائة خدمات به اعضاى خود 

را نيز به صورت مجتمع فراهم مى آورند. 
2. ساختار فراداده اى متمركز. در اين روش 
كه به ساختار ايستا نيز معروف است، داده ها 
سيستم  در  و  گردآورى  مختلف  منابع  از 
19. Mosher

20. Xinzheng

21. Mat Talha

22. Portal 
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ساختار متمركز، دستيابى  ذخيره مى شود. در 
سيستم  اصلى  داده هاى  از  مستقل  فراداده  به 
داده هاى  از  تكرارى  نسخة  درواقع،  است. 
از  را  سيستم  پايگاه،  در  مختلف  سيستم  هاى 
هر گونه دستيابى به دادۀ اصلى بى نياز مى سازد 
(استاكن اسميت، 2004، ص201). نمونه هايى 
از اين نوع ساختار را مى توان در پايگاه هاى 
كتابخانه اى محلى يافت كه به صورت متمركز 
اين  مى دهند.  ارائه  خدمات  خود  كاربران  به 
پيوسته  به صورت  است  ممكن  خدمات  نوع 
و يا از طريق وب سايت هاى داخلى كتابخانه 

قابل دستيابى باشد. 

3. ساختار فراداده اى تركيبى. اين ساختار 
از هر دو شيوۀ توزيع شده و متمركز در يك 
نقاط  از  روش،  اين  مى گيرد.  بهره  ساختار 
قوت هر دو روش برخوردار است، هر چند 
نيز  شيوه  دو  از  برگرفته  ضعف هايى  داراى 
ص201).   ،2004 اسميت،  (استاكن  مى باشد 
فراداده  به  دستيابى  امكان  تركيبى،  ساختار 
امكان  و  مى آورد  فراهم  را  واقعى  زمان  در 
برقرارى ويژگى هاى فراداده اى اضافى را، كه 
در سيستم هاى منبع وجود ندارند، در اختيار 
مى دهد  امكان  كاربران  به  و  مى دهد  قرار 

داده هاى بنيادى را در سيستم ايجاد كنند.

شكل 2. ساختار فنى سيستم هاى مديريت فراداده (چنگ، 2004)

13 2

) (

HTTP
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كاربر3كاربر2كاربر1
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طورى  بايد  فراداده  مديريت  سيستم 
نيازهاى  پاسخگوى  بتواند  كه  شود  طراحى 
بود  خواهد  قادر  اين رو،  از  باشد.  كاربران 
ذخيره  را  داده اى  منابع  از  معتنابهى  مقادير 
فراداده  مديريت  سيستم  ويژگى،  اين  كند. 
را قادر به تطبيق استانداردهاى جارى و آتى 
مى سازد كه اين امر امكان سازگارى گسترده 
را به استفاده كنندگان مى دهد. از بُعد فنى اين 

سيستم بايد داراى امكانات زير باشد: 
درگاه مبتنى بر وب براى جست و جو   .1

و پردازش فراداده؛
امـكان  كه  جسـت و جـو  مـوتـور   .2
جست و جوها و دستيابى هاى مناسب را فراهم 

آورد؛
و  افزارها،  نرم  مدل ها،  از  بهره گيرى   .3
زبان هاى رايج در اين زمينه مانند ام.اُ. اف.23، 
اكس.ام.ال.26  و  يو.ام.ال.25،  سي.دبليو.ام.24، 

(تانگاراتنام27، 2004، ص 338). 
از بُعد فنى، همانطور كه در شكل 2 ديده 
به  فراداده  مديريت  سيستم  ساختار  مى شود 

چهار سطح تقسيم مى شود:
سطح دستيابى كاربر. هدف اين سطح   .1
ذخيرۀ  سيستم  در  جست و جو  امكان  ايجاد 
همچنين  است.  وب  محيط  در  يا  فراداده 
مديريت  و  توسعه  براى  را  الزم  ابزارهاى 

فراهم مى آورد؛ 
هدف  پشتيبان.  الية  يا  دوم  سطح   .2
معمول  خروجى هاى  از  پشتيبانى  سطح  اين 
تأمين  ابزارها،  يكپارچه سازى  مانند  داده اى 

از  جلوگيرى  و  داده اى  مناسب  محيط هاى 
اتفاقات ناگهانى است؛ 

مخصوص  سطح  اين  سوم.  سطح   .3
ايجاد  مسئول  و  است  فراداده اى  پيشينه هاى 
در  موجود  داده هاى  براى  فراداده  كنترل  و 
ويرايش  به  مربوط  كارهاى  و  است  سيستم 
و سازماندهى مديريت فراداده در اين سطح 

صورت مى گيرد؛ و  
داده اى.  خدمات  الية  يا  چهارم  سطح   .4
هر  مانند  نيز  فراداده  مديريت  سيستم هاى 
و  است  داده  پايگاه  داراى  اطالعاتى  سيستم 
داده ها پس از ورود و اصالح و ويرايش در 
آن ذخيره مى شوند تا براى استفاده هاى بعدى 
 ،2004 (سن،  گيرند  قرار  كاربران  اختيار  در 

ص156).

قابليت هاى سيستم مديريت فراداده براى 
كاربران

سيستم مديريت فراداده براى كاربران ويژگى ها 
و قابليت هاى زير را فراهم و ساختار فراداده 
كه  است  ذكر  به  الزم  مى كند.  مديريت  را 
قابليت هاى ارائه شده به طور يكسان در اختيار 
به  بلكه  گرفت،  نخواهد  قرار  كاربران  تمامى 
براى  شده  تعريف  دسترسى  سطوح  نسبت 
كاربران عادى و سيستمى متفاوت خواهد بود 

(شكل 3).
قابليت  اين  جديد.  پيشينه هاى  افزودن   .1
به كاربران تأييد شده اجازۀ ايجاد پيشينه هاى 
البته  مى دهد.  را  منابع  با  رابطه  در  فراداده اى 
23. MOF=Meta Object Facility 

24. CWM= Common Warehouse Met model 

25. UML=Unified Modeling Language  

26. XML Metadata Interchange 

27. Thangarathinam
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براى  موجود  استانداردهاى  از  بايد  كاربران 
اين كار پيروى كنند. 

كاربران  پيشينه ها.  حذف  و  ويرايش   .2
كرده اند  ذخيره  كه  را  پيشينه هايى  مى توانند 
وارد  پيشينه   كه  وقتى  البته  كنند.  ويرايش 
اين  مى شود  نهايى  ذخيره سازى  سيستم هاى 

امكان به راحتى قابل استفاده نيست. 
3. مشاهدۀ پيشينه هاى فراداده اى. بر اساس 
پيشينه هاى  مى توانند  كاربران  قابليت،  اين 

فراداده اى را  مشاهده كنند. 
4. تعريف فهرست هاى جديد. از اين طريق 
امكان ارائة اطالعات جديد به ساير كاربران 
منابع  از  مى توانند  كاربران  و  مى آيد  فراهم 
به  مربوط  اطالعات  كنند.  پيدا  آگاهى  جديد 
اين موارد مى تواند از طريق ارسال پيغام هايى 

در اختيار كاربران قرار گيرد. 

5. استانداردسازى. براى حفظ جامعيت و 
و  كارآيى  افزايش  همچين  و  سيستم  مانعيت 
اثربخشى آن كاربران مى توانند استانداردهاى 
مانند  شناخته شده  فراداده اى  ذخيره سازى 
فراداده اى  پيشينه هاى  مورد  در  را  دابلين كور 
محيط هاى  در  به ويژه  امر  اين  گيرند.  به كار 
جديـد اطالعاتـى مانند وب مى تـواند امكان 
مبادلة اطالعات با ساير سيستم هاى مشابه را 

نيز فراهم آورد (مت تلها، 2004). 

نقش و كاركرد سيستم هاى مديريت فراداده 
همانطور كه در شكل 4 ديده مى شود سيستم 
كه  است  اصلى  كاركرد  و  نقش   6 داراى 
زيربخش  هاى  داراى  خود  نيز  آنها  از  هريك 
در  جداگانه  به صورت  كه  هستند  فرعى ترى 

بخش مربوط توضيح داده شده اند. 

شكل 3. قابليت هاى سيستم مديريت فراداده در رابطه با كاربران
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1. تعيين چارچوب براى مديريت مجموعه. 
سيستم هاى  اصلى  كاركردهاى  جمله  از 
براى  چارچوب  تعيين  فراداده  مديريت 
در  كار  اين  براى  است.  مجموعه  مديريت 
ابتدا وقتى كه دامنه و ماهيت مجموعه تعيين 
شد، مرحله مربوط به ورود اطالعات شروع 
مى شود. در اين مرحله، عناصر منحصربه فرد 
فراداده اى براى هر بخش از اطالعات تعيين 
و اطالعات مربوط به آن وارد مى شود. سپس 

ارتباط  و  معين  فيلدى  بين  ارتباط  جنبه هاى 
الزم  ارتباطات  و  تعيين  اصلى  متن  با  آنها 
(مك  مى گردد  برقرار  نيز  متنى  اطالعات  با 
كرى28، 1999؛ يو29، 2003، ص160). تعيين 
از  گزارشات  دريافت  به  مربوط  رويه هاى 

سيستم نيز در اين بخش صورت مى گيرد.
2. تعيين رويه هاى امنيتى مربوط به مجموعه. 
رويه هاى  ايجاد  مجموعه،  امنيت  حفظ  براى 
امنيتى ضرورى است. اطالعات ممكن است 
28. McCray 29. Yu

شكل 4. نقش و كاركرد سيستم هاى مديريت فراداده
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كاربر  نيمرخ  براساس  يا  و  اصالح،  وارد، 
حذف شوند (زو30، 1997). بنابراين، براى هر 
كاربر مجاز بايد دستيابى مناسب به فيلدهاى 
فراداده اى تعريف شود. همچنين ممكن است 
شود  محدود  معين  مجموعه هاى  به  دستيابى 
روند  به  مربوط  گزارش هاى  نيز  سيستم  و 
خروج  و  ورود  جمله  از  كاربر  دستيابى هاى 

از آن را ثبت كند.
مديريت  سيستم  اطالعات.  نمايش   .3
فراداده  صادرشده به وسيلة  اطالعات  فراداده، 
لحاظ  از  را  فراداده اى  پيشينه هاى  و  مرور  را 
اين  سيستم  مى كند.  كنترل  نمايش  نحوۀ 
فهرست هاى  تا  داشت  خواهد  را  توانايى 
مختلف از داده ها را نمايش دهد و در صورت 
وجود خطا با ارسال پيغامى آن را اعالم كند 
(مك كرى، 1999؛ ما، 2006، ص11). نمايش 
اطالعات مى تواند بر اساس مجموعه متفاوت 
باشد. به عنوان مثال مجموعه مى تواند براساس 
فهرست هاى الفبايى، موضوعى، و يا منبع ارائه 
وارد  اطالعات  براساس  امر  اين  البته  شود. 
هر  قابليت هاى  و  فراداده اى  عناصر  در  شده 
مى شود.  تعريف  سيستم  توسط  آنها،  از  يك 
در كل، هرگونه نمايش قابل تصورى مى تواند 

براساس اطالعات موجود توليد شود.
فراداده  اثربخشى  اطالعات.  مبادله   .4
مديريتى  سيستم  يا  و  ساختار  يك  طريق  از 
مناسب ذخيره و مبادله ميسر مى شود. بنابراين، 
قواعدى  فراداده  مديريت  سيستم  است  الزم 
منظور،  اين  به  كند.  اتخاذ  مبادله  براى  را 
از  بهر ه گيرى  و  پشتيبان  استانداردهاى  تعيين 
اصطالحات كنترل شده براى چگونگى ورود 

و خروج اطالعات ضرورى است. با افزايش 
مربوط  مباحث  و  فراداده اى  استانداردهاى 
از  استفاده  و  اطالعات  مبادلة  مسئلة  آن،  به 
تلقى  ضرورى  امرى  شده  مبادله  اطالعات 
مى شود. از جمله استانداردهاى مطرح در اين 
زمينه زد Z39/50 و اُ.اِی.آی. است كه توسط 
مبادلة  برای  فراداده  مديريت  سيستم های 

اطالعات به كار مي روند (مك كرى،1999). 
فراداده،  ارزيابى  فراداده.  ارزيابى   .5
فراهم  چگونگى  و  فراداده  كيفيت  سنجش 
آنها  انتظارات  و  كاربران  نيازهاى  ساختن 
فراداده اى،  ساختار   كيفيت  دربرمى گيرد.  را 
جامعيت، صحت، و كامل بودن آن را تضمين 
مى كند. همچنين به كارگيرى قواعد و استفاده 
از واژگان كنترل شده به كيفيت فراداده كمك 
مى كند (ما، 2006، ص17). بنابراين، كيفيت 
بسيار  نيز  آن  بازيابى  در  مى تواند  فراداده 
تأثيرگذار باشد. تمامى فراداده هاى بارگذارى 
مديريت  سيستم  يك  طريق  از  بايد  شده 
فراداده اى، بازبينى و كيفيت آن تضمين شود. 
بررسى كيفيت فراداده مى تواند به وسيلة كنترل 

درصدى از خروجى ها صورت گيرد.
پياده سازى،  از  بعد  فراداده.   حفاظت   .6
ضرورى  امرى  فراداده  از  حفاظت  مسئلة 
از  حفاظت  براى  بنابراين،  مى آيد.  به حساب 
فراداده بايد پيش بينى هاى الزم صورت گيرد. 
روزآمدسازى  مسئلة  هرگاه  ديگر،  سوى  از 
بحث  فراداده  انتقال  گيرد،  انجام  نرم افزارى 
حفاظت را به طور عملى پيش مى كشد. تهية 
پشتيبان از منابع اطالعاتى براى جلوگيرى از 
فراوانى  اهميت  داراى  احتمالى  آسيب هاى 
30. Xu
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است. همچنين برخى مواقع ويژگى هاى جديد 
سيستم مى تواند باعث ايجاد تغيير در ساختار 
فراداده اى شود. بنابراين، الزم است اين كار به 
شيوه هاى صحيح توسط سيستم هاى مديريت 

فراداده تحت كنترل قرار گيرد. 
استانداردهاى  به  توجه  ديگر،  سوى  از 
فراداده اى و حفاظت و تداوم آنها روزآمدى 
مسئله  اين  و  مى كند،  تضمين  را  سيستم 
است.  تاثيرگذار  داده  مبادلة  امر  در  به ويژه 
كه  جديدى  استانداردهاى  بررسى  همچنين 
فرصت هاى تازه اى را در اختيار قرار مى دهند 
مى تواند توانايى سيستم را باال ببرد. اين كار 
از طريق سيستم هاى مديريت فراداده صورت 

مى گيرد.
مداوم  فعاليتى  فراداده اى،  ساختار  حفاظت 
به طور  است  ممكن  مجموعه ها  برخى  است. 
پيوسته روزآمد شوند و برخى پيشينه ها نيز ممكن 
است نيازمند تصحيح و يا تغيير باشند. تمامى اين 
كارها بايد تحت كنترل سيستم مديريت فراداده 

صورت گيرد (ما، 2006، ص13).

مزاياى سيستم هاى مديريت فراداده
در اين بخش برخى مزاياى عمده اى كه بيشتر 
سيستم هاى مديريت فراداده در پى كسب آن 

هستند مورد اشاره قرار مى گيرند.
براى  داده ها.  از  مجدد  استفاده  امكان   .1
ايجاد ارزش افزوده بايد مجموعة جامعى از 
عناصر فراداده اى را در مورد تمامى اطالعاتى 
گرفت.  به كار  هستند  ارزش  داراى  كه 
مثال هايى از عناصر فراداده اى مى تواند شامل 
مورد  فناورى  توليد،  تاريخ  عنوان،  پديدآور، 
نشان  آمارها  باشد.  موارد  ساير  و  استفاده، 

مى دهد كه هزينة مربوط به استفاده مجدد از 
داده ها در حدود 20 درصد  از هزينة ايجاد 
استفاده   .(2005 (متاديتا،  است  جديد  داده 
در  بسزايى  تأثير  فراداده  مديريت  سيستم  از 
جهت استفاده مجدد دارد و امكان بهينه سازى 
استفاده از داده ها را فراهم مى آورد. همچنين با 
بهره گيرى از اين روش امكان مبادلة اطالعات 
به شيوه اى استاندارد و هدفمند فراهم مى آيد 
و امكان استفاده از پايگاه هاى اطالعاتى ديگر 

نيز ميسر خواهد شد. 
2. تحليل اثربخشى داده ها. تحليل اثربخشى، 
فرايندى است كه امكان تعيين ارزش داده ها 
از  بهره گيرى  با  را  آنها  همپوشانى  عدم  و 
امر  اين  مى آورد.  فراهم  فراداده اى  عناصر 
به طور دقيق نشان مى دهد كه تغيير در مورد 
هر يك از عناصر فراداده اى چگونه مى تواند 
داده اى  ارتباطات  طريق  از  را  پياپى  اثرات 
ص341).   ،2004 (تانگاراتنام،  آورد  فراهم 
داده ها  مورد  در  جزئى  مباحث  به  دستيابى 
بازاريابى،  ساختارى،  مالى،  مسائل  جمله  از 
مى تواند  استفاده  شيوه هاى  و  موارد  ساير  و 
از  بهره گيرى  براى  را  جديدى  فرصت هاى 

اطالعات در تصميم گيرى ها فراهم آورد. 
3. افزايش كيفيت داده ها براى تصميم گيرى. 
هزينه هاى  اطالع رسانى  مراكز  و  سازمان ها 
به  كاربران  تا  مى شوند  متحمل  را  زيادى 
چرا  يابند؛  دست  صحيح  و  كامل  اطالعات 
در  را  بسزايى  نقش  مى تواند  امر  اين  كه 
در  به ويژه  تجارى  و  تحقيقاتى  مؤسسه هاى 
ارتقاى تصميم گيرى هاى ضرورى داشته باشد. 
و  داده  از  تعريف  در  امر  اين  اولية  هستة  اما 
ويژگى هاى آن و يا فراداده نهفته است كه اين 
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كار با بهره گيرى از سيستم هاى مديريت فراداده 
صورت مى گيرد. سيستم هاى مديريت فراداده 
را  آنها  جامعيت  و  داده ها  كيفيت  مى تواند 
تضمين كند. بنابراين، استفاده كنندگان از داده ها 
مى توانند در مواقع خاص تصميمات مناسبى را 

اتخاذ كنند (تانگاراتنام، 2004، ص 342). 
كارآيى.  افزايش  و  هزينه ها  كاهش   .4
را  امكان  اين  فراداده  مديريت  سيستم هاى 
فراهم مى آورند تا به استانداردسازى و كنترل 
داده ها دست يابيم. با دستيابى به ديد جامع در 
داده اى،  ذخيرۀ  توسعه يافتة  محيط هاى  مورد 
شناسايى  به  فراداده  مديريت  سيستم هاى 
طريق  اين  از  و  كرده  كمك  زائد  فرايندهاى 
ذخيرۀ  زمينة  در  تكرارى  تالش هاى  جلوى 
داده ها را مى گيرد (ساس31، 2006). از سوى 
مديريت  سيستم هاى  توسعه دهندگان  ديگر، 
به  را  موجود  داده هاى  مى توانند  فراداده 
اشتراک گذاشته و امكان بهره گيرى مجدد از 
آنها را داشته باشند. از جمله كارهاى موجود 
در اين زمينه ساختار داده ها، برنامه ها، تعريف 

مدل ها، و ساير موارد مشابه است.
توزيع  داده هاى  به  دستيابى  در  كمك   .5
شده. از طريق راه اندازى سيستم هاى مديريت 
شيوه هاى  به  اطالعات  ذخيرۀ  و  فراداده 
استاندارد امكان بهره گيرى از  داده  هاى توزيع 
شده فراهم مى آيد و اين امر مى تواند از بعد 
استفاده براى كاربران سودمند باشد. به عنوان 
به  كاربران  «فهرستبرگه»  يك  توليد  با  مثال 
مرتبط  و  مختلف  منابع  به  مى توانند  راحتى 
ص   ،2004 (تانگاراتنام،  كنند  پيدا  دست 
مى توانند  سازمان ها  ديگر،  سوى  از   .(343

با بهره گيرى از سيستم هاى مديريت فراداده، 
فراهم  آتى  استفاده هاى  براى  را  الزم  دانش 
سازند. همانگونه كه افراد در سازمان ها تغيير 
در  مى تواند  نيز  سازمانى  دانش  مى يابند، 
را  خود  ارزش  به سرعت  ثبت  عدم  صورت 
از دست بدهد. بنابراين، الزم است داده هاى 
توليد شده به طور سازمان يافته اى ثبت شوند 
در  فراداده اى  اطالعات  الصاق  طريق  از  و 
پايگاه هاى اطالعاتى مربوطه ذخيره شوند تا 
الزم  راه حل هاى  ارائة  براى  نياز  صورت  در 

مورد استفاده قرار گيرند.

نتيجه گيرى
منابع  سازماندهى  براى  فراداده  از  بهره گيرى 
در  به ويژه  منابع،  اين  مديريت  و  اطالعاتى 
محيط هاى جديد اطالعاتى گسترش فراوانى 
يافته است، چرا كه داراى ويژگى هايى است 
ذخيرۀ  سيستم هاى  در  را  آن  از  استفاده  كه 
ضرورى  اينترنت  و  كتابخانه اى  و  اطالعات 
فراداده  صرف  به كارگيرى  اما  است.  ساخته 
امكان  آن  بر  مناسب  مديريت  داشتن  بدون 
ميسر  را  شده  پيش بينى  اهداف  به  دستيابى 
براى  الزم  تمهيدات  انديشيدن  نمى سازد. 
مديريت فراداده به منظور شناخت انواع منابع 
اطالعاتى و نحوۀ دستيابى به آنها و اينكه چه 
ارزشى براى استفاده كنندگان و فراهم آورندگان 
اطالعات فراهم مى كند، ضرورت اين امر را 
اين  ساختن  عملى  براى  مى كند.  دوچندان 
زمينه  اين  در  سيستم هايى  است  الزم  فرايند 
آورد.  فراهم  را  امكان  اين  كه  شود  طراحى 
سيستم هاى مديريت فراداده در جهت ايجاد 
31. SAS
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مبادلة  و  فراداده اى  پيشينه هاى  نگهدارى  و 
بايد  آنها،  از  كارآمدتر  استفادۀ   و  راحت 
از  گيرند.  بهره  فراداده اى  استانداردهاى  از 
سوى ديگر به عنوان استفاده كننده از اين نوع 
سيستم ها بايد نسبت به آنها به ويژه در زمينة 
اهداف، ساختار، و معمارى شناخت كافى را 
نقش  باعث مى شود  امر  اين  به دست آوريم. 
و اهميت آنها را در مديريت منابع اطالعاتى 
عملكرد  آنها  انتخاب  در  و  كرده  درک  بهتر 
قابليت هاى  با  آشنايى  باشيم.  داشته  بهترى 
اين  نيز  آن  كاركردهاى  و  نقش ها  و  سيستم 
امكان را مى دهد تا در حيطة وظايف كاربران 
عادى و سيستمى و تعريف سطوح دسترسى 
به  و  كنيم  اتخاذ  را  مناسبى  عملكرد  آنها 
مزاياى پيش بينى شده در اين مورد دست پيدا 
كنيم. در نهايت، بايد ياد آور شد كه ارزش 
افزودۀ اطالعات زمانى حاصل مى شود كه با 
موجود  فراداده اى  سيستم هاى  از  بهره گيرى 
كاركردى  لحاظ  از  آنها  توسعة  و  شناخت  و 
منابع  انبوه  به  نسبت  را  الزم  مديريت  بتوان 
اطالعاتى موجود اعمال كرد و در هنگام نياز 
در مكان مناسب و زمان واقعى نسبت به آنها 

دستيابى بهترى را  فراهم آورد.  
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