فرادادهحفاظتوتطابقآنبااستاندارد
الگویمرجعسیستماطالعاتیآرشیویباز
( ُا.ای.آی.اس).
میرتاصمیعی

چڪیده
هدف:اینپژوهشباهدفمطالعهوشناساییعنارصفرادادهحفاظت
درسهطرحتحقیقاتیسیدارز،كتابخانهملیاسرتالیا،وندلیب،ومیزان
تطابق آن با عنارصالگوی اطالعاتی استاندارد ُا.ای.ای.اس .انجام گرفته
است.
روش /رویكرد پژوهش :این پژوهش با روش كتابخانهای و دلفی
انجام گرفته است .در این پژوهش عنارص فراداده حفاظت سه طرح
تحقیقاتی از طریق مشاهده ،مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و
مدیران طرح تحقیقاتی مورد پژوهش گردآوری شد .سپس این عنارص
با یكدیگر مقایسه و ارتباط آنها با مؤلفهها و انواع اطالعات الگوی
اطالعاتیاستاندارد ُا.ای.آی.اس.سنجیدهشد.
یافتهها :رویكردهـای عناصـر فراداده حفاظـت در طرحهای فوق،
مفاهیم و اصطالحشناسی ُا.ای.آی.اس .را بهعنوان چارچوب بنیادین
فرادادهای خود اتخاذ كردهاند ،اما كتابخانه ملی اسرتالیا بهطور ضمنی
از ُا.ای.ای.اس .تبعیـت میكند .هـر سه طرح ،رویكـردشان متركز بر
مؤلفههای اطالعات منشأ و بازمنایی مدل اطالعاتی ُا.ای.آی.اس .است
و به دیگر انواع اطالعات الگوی اطالعاتی ُا.ای.آی.اس .مانند اطالعات
توصیفیویابستهبندیواطالعاتتوصیفیحفاظت(ازقبیلاطالعات
مرجع،محتواوتثبیت)بسیارمحدودترپرداختهاند.
نتیجـهگیـری :وجود فـراداده برای حفاظـت سطـح باال ،مستقـل از
ویژگیهایحفاظترقمی،میتواندنقطهآغازیبرایاقداماتجدید
حفاظترقمیباشدوتطابقفرادادهحفاظتواستاندارد ُا.ای.آی.اس.
را در میان انبارههای آرشیوی ارتقاء بخشد .با استفاده از یافتههای این
پژوهشمیتوانكوششیجدیدرابرایشناساییبهرتینعملكردهاو
رویكردهایرایجبرایبهكارگیریفرادادهحفاظتدرحامیتازفرآیند
حفاظت رقمی آغاز کرد؛ و در نهایت استفاده همه از یك استاندارد
فراداده حفاظت نظیر پرمیس و بومیسازی آن در هر كشور را الزامی
میسازد.

ڪلیدواژهها

حفاظت رقمی ،فراداده حفاظتُ ،ا.ای.آی.اس ،.سیستمهای اطالعاتی ،الگوی اطالعاتی
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فرادادهحفاظتوتطابقآنبااستاندارد
الگویمرجعسیستماطالعاتـیآرشیـویباز
( ُا.ای.آی.اس).
میرتاصمیعی

1

دریافت 1391/2/12 :پذیرش1391/4/1:

مقدمه

براي هر شيء رقمي ذخيـره شده در انبـارههاي رقمـي بايد فرادادهاي فراهم شود تا آن شيء
رقمي با روشي ساختارمند توصيف شود .فرادادهها عموم ًا شامل اطالعاتي راجعبه جنبههاي
فني و مديريتي ،ساختاري و كتابشناختي يك شيء رقمي هستند .عالوه بر اينها فراداده ديگري
هم ميتواند موجود باشد تا اطالعاتي را شامل شود كه براي اهداف حفاظتي مفيد است .اين
فراداده چيزي نيست جز فراداده حفاظت كه در اين مقاله بررسي خواهد شد .فراداده حفاظت
در حكم تركيبي از مجموع ه فرادادهاي است كه اطالعات موردنياز براي حفاظت بلندمدت و
دستيابي دائمي به اشياي رقمي را فراهم ميكند .فراداده حفاظت شامل جزئيات فني راجعبه
فرمت ،ساختار و كاربرد محتواهاي رقمي ،تاريخچه تمامي كارهاي راجعبه منبع شامل تغييرات
و تصميمات انجام گرفته ،اعتبار اطالعات شامل ويژگيهاي فني يا تاريخ تصدي؛ مسئوليتها و
حقوق اطالعاتي شيء رقمي است (الویی.)2005 ،2
فراداده حفاظت شامل موضوعات زير است:
 .1اعتبار 3یعني تأييد آنكه يك شيء رقمي درواقع آن چيزي است كه ادعا ميكند در طول
زمانتغييرنميكند.
4
« .2فعاليت حفاظتي » ،مستندسازي اقداماتي است براي حفاظت شيء رقمي و هرگونه
ت تأثير قرار ميدهد.
پيامد آن اقدامات را ،نظير ظاهر ،حس و كارآيي شيء رقمي تح 

.1دانشجویدكرتیكتابداری
واطالعرسانی،دانشگاهآزاداسالمی،
واحدعلوموتحقیقاتتهران.
2. Lavoie
3. Authenticity
4. Preservation activity
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5. Technical environment
6. Rights management
7. Caplan & Guenther
8. Open Archival Information
)System (OAIS
9. Calang ,Tabata &Sugimoto
10. Linking preservation
metadata and collection
management policies
11. Knight
12. Howard
13. Preservation Metadata
Implementation Strategies
)(PREMIS
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 .3محيط فنی 5ملزومات فني همچون سختافزار و نرمافزار را توصيف ميكند كه براي
تبديل و استفاده از شيء رقمي مورد نياز است.
 4مديريت حقوقي6به معناي ثبت و ضبط هر حق مالكيت ميباشد كه ممكن است توانايي
انباره را در حفظ و اشاعه شيء رقمي در طول زمان محدود كند (نوردلند ،2007 ،ص-112
114؛ کاپلن و گوانتر.)2005 ،7
پژوهشهاي چندي در اين خصوص در كتابخانههاي دنيا در خارج از كشور انجام
گرفته است.
در گزارشی از طرح تحقیقاتی سيدارز ( )2002برنامه سيدارز بررسی و مسائل مربوط
به آرشيوسازي پايدار ،حفاظت و شیوههای دستیابی به منابع و فراداده حفاظت مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته است .سيدارز مبتنیبر الگوی مرجع اُ .ای آی اس 8.ميباشد .اين برنامه
درپی آن است که به مسائل راهبردی ،روششناختی و عملی حفاظت رقمی بپردازد و
دستورالعملهایی را برای ایجاد خطمشيهاي مدیریت مجموعه رقمی و نیز حفاظت از
منابع رقمی ایجاد کند (لي  ، 2002 ،ص104-102.؛ پروژه سيدارز .)2012 ،کاالنگ ،تاباتا
و سوگیموتو )2002( ( 9در مقاله پژوهشي«پیوند فراداده حفاظت و خطمشیهای مدیریت
مجموعه» 10به بررسی طرحهای تحقیقاتی سيدارز ،پاندورا و ندلیب و تلفیق عناصر فراداده
حفاظت در حکم ابزار مفیدی برای حفاظت بلندمدت منابع رقمی ،در این سه طرح پرداختهاند.
ایجاد و نگهداری فرادادهها در حمایت از فرآیند حفاظت ،ازملزوماتی برای اجرای حفاظت
رقمی مؤثر و کاراست .کتابخانهها به یک راهبرد حفاظتی مناسب برای اشیای رقمی نیاز دارند،
زیرا رقمیسازی نهتنها برای حفاظت ،بلکه برای دستیابی ضروری است .نایت )2005( 11در
مقاله پژوهشي «فراداده حفاظت :تجربه کتابخانه ملی نیوزیلند» ،تجربه کتابخانه ملی نیوزیلند
درخصوص حفاظت رقمی و بازسازي فراداده حفاظت را مورد بررسي قرار ميدهد .نايت
به بررسي و تجزيهوتحليل پيرامون عناصر فراداده حفاظت و شيوههاي بهكارگيري اين عناصر
براي حفاظت بلندمدت رقمي نفايس ،و ایجاد یک زیرساخت فنی پایدار و چارچوب
سیاستگذاری برای بهکارگیری راهبردهای مناسب حفاظت رقمي در سازمانها ،ميپردازد.
هاورد )2008( 12در طرح تحقیقاتی «شبکهسازی برای حفاظت رقمی :عملکرد کنونی در
 15کتابخانه ملی» به بررسی بسیاری از موضوعات کلیدی حوزه حفاظت رقمی مثل :راهبردها،
نرمافزار ،الگوی اُ .ای .آی .اس ،.فرمتها ،فراداده حفاظت ،پردازش خودکار ،انبارههای امن،
دستیابی و مسائل حقوقی(حق مؤلف ،واسپاری قانونی) در  15کتابخانه ملی مطرح دنیا
ِ
ِ
کاری راهبردهای اجرایی (پرمیس )13بهطور
حفاظت گروه
میپردازد .در این تحقیق فراداده
كامل بررسي شده است.
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آلمنه )2009( 14در پایاننامه دکتری خود باعنوان «سنجش اتخاذ فراداده حفاظت در
15
نهادها یا مؤسسات فرهنگی :یک بررسی کاوشگرانه با استفاده از انتشار نظریه نوآوریها»
به بررسی اجمالی فراداده حفاظت (پرمیس) و معرفی عوامل شناسانندهای تمرکز میکند
که اتخاذ پرمیس را در مؤسسات میراث فرهنگی تحتالشعاع قرار میدهند .تجزیهوتحلیل
یافتهها نشان میدهد که تمامی 6عامل اتخاذی به یک اندازه پرمیس را تحت تأثیر قرار
نمیدهند و  52درصد از این تفاوت ناشی از ترکیب این  6عامل بوده است .همچنین سطح
اتخاذ پرمیس در مورد این  6عامل نسبتی را نشان داد که از لحاظ آماری از اهمیت بسزایی
برخوردار است .درنهایت باید گفت این پژوهش ،کاربردهای بسیار مهمی برای پژوهشهای
آتی درمورد فراداده حفاظت دارد و توصیههایی را در اختیار پژوهشگران و سهامدارانی قرار
میدهد که مشغول ایجاد و توسعه استانداردهای فرادادهاي هستند .در پژوهش حاضر با هدف
مطالعه و شناسايي عناصرفراداده حفاظت در دو طرح تحقيقاتي مطرح در حوزه حفاظت
رقمي مانند سيدارز 16و ندليب 17و طرح فراداده حفاظت دركتابخانه ملي استراليا ،18و ميزان
تطابق آن با استاندارد ايزو الگوي مرجع سيستم اطالعاتي آرشيوي باز (اُ.اي.آي.اس ).در قالب
پرسشهاي زير پرداخته شده است:
 .1آيا عناصر فراداده حفاظت در سه طرح تحقيقاتي مورد پژوهش منطبق بر مؤلفههاي
اطالعاتي الگوي اطالعاتي استاندارد اُ.اي.اي.اس .است؟
 .2مهمترين عناصر فراداده حفاظت در اطالعات توصيفـي حفاظت الگـوي مرجع اُ.اي.
آي.اس .چيست؟
 .3مهمترين عناصر فراداده حفاظت در اطالعـات محتواي الگـوي مرجع اُ.اي.آي.اس.
چيست؟

میزان تطابق فراداده حفاظت و سیستم اطالعات آرشیوی باز ( ُا.ای.آی.اس).

الگوي مرجع سيستم اطالعاتي آرشيوي باز (اُ.اي.اي.اس ).بنا به درخواست سازمان بينالمللي
استاندارد (ايزو) 19و شوراي كميته مشورتي براي نظام داده فضايي 20تهيه شده است .اين الگو
يك چارچوب مفهومي را براي سيستمهاي آرشيوي ،كه به حفظ و نگهداري و دستيابي
بلندمدت به اطالعات رقمي ميپردازند ،ارائه ميكند .اين الگو محيط آرشيوي ،مؤلفههاي
كاركردي آرشيوها و زيرساخت اطالعاتي فرآيندهاي آرشيوي را توصيف ميكند (صميعي
و ديگران ،1389 ،ص  .)165الگوي مرجع اُ.اي.آي.اس .در جامعه حفاظت رقمي يك
استاندارد درحال ظهور است كه يك چارچوب جامع براي فراداده حفاظت ايجاد كرده است.
چارچوب فراداده توصيف شده در اين مقاله در حكم بنياني براي كارهاي آتي در حوزه

14. Alemneh
15. An examination of the adoption
of preservation metadata in cultural
heritage institutions :An exploratory
study using diffusion of innovations
theory
16. CEDARS (CURL Exemplars in
)Digital ARchiveS
17. (Networked European Deposit
Library) NEDLIB
18. National Library of Australia
)(NLA
19. International Organization for
)Standardization (ISO
20. Council of the Consultative
Committee for Space Data System
)(CCSDS
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فراداده حفاظت عمل خواهد كرد .موضوعات حائز اهميت نظير راهبردها و بهترين عملكردها
براي پيادهسازي فراداده حفاظت در يك سيستم آرشيوي ،شامل موارد زير است:
 سنجش درجه غناي توصيفي مورد نياز انواع مختلف فعاليتهاي حفاظت رقمي؛ ايجاد الگوريتمهايي براي توليد خودكار فراداده حفاظت؛ تعيين حيطه براي تشريك فراداده حفاظت در يك محيط تعاملي و همكاري؛ و اتخاذ بهترين عملكرد براي ايجاد استانداردهاي رسمي در اين حوزه.بخشي از الگوي مرجع اُ.اي.آي.اس .كه مستقيم ًا با موضوع فراداده حفاظت در ارتباط
است ،الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .ميباشد كه در ادامه شرح داده ميشود.

الگوی اطالعاتی ُا.ای.آی.اس.

در الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس ،.اطالعات ميتواند به دو شكل وجود داشته باشد :يا
بهعنوان يك شيء فيزيكي (مث ً
ال يك مدرك كاغذي ،نمونه خاك) و يا يك شيء رقمي
22
(مث ً
ال يك فايل پي.دي.اف 21يا تيف ) .اين دو نوع يعني فيزيكي و رقمي درمجموع بهعنوان
شيء داده شناخته ميشوند .الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .در شكل  1نمايش داده شده است
(الكساندر 23و ديگران 2001 ،؛ آليسون.)2006 ،24

اطالعاتمحتوا

اطالعاتتوصیفی

اطالعاتبستهبندی

اطالعاتتوصیفی
حفاظتتوصیفی

شیء اطالعات
21. PDF
22. TIFF
23. Alexander
24. Allinson

شکل 1

مدلاطالعات ُا.ای.آی.اس.
(برگرفتهازآلیسون)2006،
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شیء داده

پایه دانش
شیء رقمی
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تفسير شيء داده بهعنوان اطالعاتي معنادار از طريق تركيب پايه دانش 25كاربـران و
اطالعات بازنمايي 26مرتبط با شيء داده ميسر ميشود .هر فرد و يا طبقهاي از افراد داراي يك
پايه دانش است كه براي فهميدن و تفسير دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد .پايه دانش همواره
براي فهم كامل شيء داده آرشيو شده كافي نيست .دراينصورت ،شيء داده بايستي توسط
اطالعات بازنمايي تكميل شود تا بتواند توسط كاربران موردنظر آرشيو ،تماشا شده و كام ً
ال
فهميده شود .اطالعات بازنمايي ،فهم و تفسير محتواي يك شيء رقمي را تسهيل ميكند.
در اساسيترين سطح خود ،اطالعات بازنمايي به زنجيره بيت يك شيء معنا ميبخشد.
بنابراين ،اطالعات بازنمايي نشان ميدهد كه مث ً
ال زنجيره بيت …10110100011010111001001
پاراگرافي از يك متن ،يك فايل صوتي ،يك تصوير و غيره را نشان ميدهد.
اطالعات بازنمايي ميتواند به دو شكل ارائه شود :اطالعات ساختاري و معناشناسي.
اطالعات ساختاري بيتها را از طريق سازماندهي آنها بهصورت انواع خاص داده ،گروههاي
انواع داده و ديگر معاني سطح باال تفسير ميكند .از سوي ديگر ،اطالعات معناشناسي يك
معناي اضافي را براي ساختارهاي داده فراهم ميسازد .درالگوي مرجع اُ.اي.آي.اس .اگر
اطالعات بازنمايي به شكل رقمي باشد ،براي فهميدن بيتهاي اولين سطح اطالعات
بازنمايي ،اطالعات بازنمايي اضافي موردنياز خواهد بود و براي فهميدن بيتهاي دومين
سطح اطالعات بازنمايي به سطح سومي از اطالعات بازنمايي نياز خواهد بود .در الگوي
مرجع اُ.اي.آي.اس .چهار گروه شيء اطالعاتي وجود دارد كه عبارتند از :اطالعات محتوا،27
اطالعات توصيفي حفاظت ،28اطالعات بستهبنـدي ،29و اطالعات توصيفـي .30يك بسته
اطالعاتي در اين الگو از تجميع اين چهار گروه شـيء اطالعاتي تشكيل ميشـود 3 .نوع
بست ه اطالعاتي در اين الگو وجود دارد :بسته اطالعاتي تحويلي(31اس.آي.پي) ،از توليدكننده
اطالعات را به آرشيو ارسال ميكند؛ بسته اطالعاتي آرشيوي (اي.آي.پي) ،32بسته اطالعاتي
كه توسط آرشيو ذخيرهسازي ميشود؛ و بسته اطالعاتي اشاعه (دي.آي.پي) ،33بسته اطالعاتي
كه از آرشيو در واكنش به يك درخواست دستيابي به كاربر منتقل ميشود (صميعي و ديگران،
 ،1389ص171-170؛ شوراي كميته مشورتي .)2002،... 34اطالعات توصيفی حفاظت اسناد
هويت ،35نسبها ،36تاريخ 37و تماميت محتواي داده شيء آرشيوشده (و يا زنجيرههاي
بيت) 38را ثبت ميكند .در الگوي مرجع اُ .ای .آی .اس .اطالعات مرجع ،39اطالعات بافتی،40
اطالعـات منشـأ ،41اطالعات پايدار 42در انسجـام با رويكرد ساختارمند و جامع نسبت به
حفاظت بلندمدت رقمي قرار دارند .اطالعات مرجع ،مكانيزمها و شناسگرهاي منحصربهفرد
يا دائمي را براي اطالعات محتوا شناسايي ميكند .اطالعات بافت ،رابطه اطالعات محتوا با
محيط خود و هدف و مقصود اطالعات محتوا و رابطه آن را با ديگر اشياي اطالعات محتوا را

25. Knowledge base
26. Representation information
27. Content information
28. Preservation description
information
29. Packaging information
30. Descriptive information
31. Submission Information
)Package (SIP
32. Archival Information
)Package (AIP
33. Dissemination Information
)Package (DIP
34. Council of the Consultative
Committee for Space Data System
)(CCSDS
35. Identity
36. Relationships
37. History
38. Integrity
39. Reference information
40. Context information
41. Provenance information
42. Fixity information
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سندپردازي ميكند .اطالعات منشأ ،تاريخچه اطالعات محتوا ،موجد يا پديدآورنده آن ،ايجاد
مؤسسه يا نهاد ،زنجيره قيوميت و نظارت و هرگونه تغييري كه ممكن است در خالل زنجيره
حياتي آن رخ داده باشد را دربرميگيرد .اطالعات پايدار يا تثبيت ،اطالعات محتوا را مورد
تأييد قرار ميدهد و مكانيزمها و كليدهاي مناسبي را براي تضمين رخداد تغييرات به شيوهاي
مستندشده فراهم ميآورد .بنابراين الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .يك توصيف سطح باال از
انواع اطالعاتي را بازمينماياند كه در داخل مؤلفههاي كاركردي يك سامانه جامع آرشيوي
توليد و اداره ميشوند .اين الگو يك اساس مفيد را براي ايجاد يك چارچوب فراداده حفاظت
با كاربرپذيري وسيع فراهم ميكند (صميعي ،1389 ،ص . )113 -112 ،43

روش پژوهش

اين پژوهش با روش كتابخانهاي و دلفي انجام شده است كه ابتدا عناصر فراداده حفاظت اين
سه طرح تحقيقاتي با مطالعه در متون مختلف و گزارش طرح هاي تحقيقاتي مرتبط گردآوري
شد .سپس  5مؤلفه اطالعاتي ،بسته اطالعاتي آرشيوي (اي.آي.پي) الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس.
شناسايي و مورد مطالعه قرار گرفت .براي سنجش ميزان تطابق عناصر فراداده حفاظت و
الگوي اطالعاتي استاندارد اُ.ای.آی.اس ،.سیاههای بهمنظور گردآوری دادهها شامل  15مؤلفه
قابل سنجش در  3طرح تحقيقاتي برطبق مقیاس لیکرت ( 5گزینهای) طراحی شد .بهمنظور
سنجش اعتبار سیاهه ارزیابی محققساخته ،از شیوه اعتبار محتوا استفاده شده است .لذا پس
از تدوین سیاهه ،محقق با مشاهده و مصاحبه و نظرسنجي از متخصصان و مديران طرح
تحقيقاتي مورد پژوهش ،به سنجش اعتبار سياهه ارزيابي پرداخت .درنتیجه اعتبارسنجی،
ویرایشهای محتوایی پیشنهاد شده توسط صاحبنظران و مديران طرحهاي تحقيقاتي اعمال
شد ،سپس عناصر فراداده حفاظت سه طرح تحقيقاتي با يكديگر مقايسه و ارتباط آنها با
مؤلفهها و انواع اطالعات الگوي اطالعاتي استاندارد اُ.اي.آي.اس .مورد سنجش قرار گرفت.

یافتهها

در اين مقاله قصد برآن است كه به مقايسه ميان عناصر فراداده حفاظت سه طرح تحقيقاتي
سيدارز ،كتابخانه ملي استراليا ،و ندليب بپردازيم .مجموعه عناصر سيدارز دقيق ًا منطبق بر
ساختار الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .است .عناصر كتابخانه ملي استراليا و ندليب منطبق بر
عناصر سدارز سازماندهي شدهاند .در الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .دو مؤلفه بسته اطالعاتي
آرشيوي با فراداده حفاظت مرتبط است )1 :اطالعات توصيفي حفاظت كه متشكل است
از اطالعات مرجع ،بافت ،منشأ و تثبيت است ،و )2اطالعات محتوا كه حاوي شيء داده و
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اطالعات بازنمايي مرتبط بدان است .عناصر فراداده حفاظت در اين سه طرح تحقيقاتيِ مورد
پژوهش بهترتيب سلسلهمراتبي چيده شدند؛ بدين ترتيب كه عناصراصلي فراداده حفاظت در
ابتدا آورده ميشود و عناصر فرعي مرتبط به آنها با فواصل مناسب از سر سطر ،در زير آنها
دستهبندي ميشوند .قياس و سنجش عناصر فراداده در اين پژوهش بيشتردر بافت كاربردي
آنها در سطح اشياي رقمي توصيفي انجام گرفته است .حال هريك از مؤلفههاي اطالعاتي
يك بسته اطالعاتي آرشيوي در سه طرح تحقيقاتيِ مورد بررسـي در پژوهـش حاضر را مورد
قياس و بررسي قرار ميدهيم.
اطالعاتمرجع
سیدارز

كتابخانهملیاسرتالیا

ندلیب

توصیف منبع
فراداده موجود
اسناد موجود

شناسگردامئی
تاریخایجاد

موجد/ایجادكننده
عنوان
تاریخایجاد
URL

جدول 1

ارتباط عناصر فراداده حفاظت سه طرح
مورد پژوهش و اطالعات مرجع

الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس ،.اطالعات مرجع را بهعنوان اطالعاتي تعريف ميكند كه
به شناسايي مكانيزمها و شناسگرهاي منحصربهفرد يا دائمي براي اطالعات محتوا ميپردازد.
الگوي فراداده حفاظت در سيدارز به اطالعات مرجع در حكم فرادادهاي براي كشف منبع
ميپردازد .اين فراداده توسط عنصر توصيف منبع تأمين ميشود كه براي طرح تحقيقاتي
سيدارز بهعنوان يك سند دابلين كور پيادهسازي ميشود .اين سند ممكن است توسط هر سند
فراداده موجود ديگري (مانند مارك) كه با شيء رقمي در ارتباط باشد ،تكميل شود.
الگوي فراداده حفاظت كتابخانه ملي استراليا از يك شناسهگر دائمي براي شناسايي شيء
رقمي ،همراه با تاريخ ايجاد شيء رقمي استفاده ميكند .عناصر فراداده حفاظت كتابخانه ملي
استراليا همسنگ اطالعات مرجع الگوي مرجع اُ.اي.آي.اس .توسط فراداه توصيفي دابلين كور
ميتوانند پيادهسازي شوند؛ و الگوي فراداده حفاظت ندليب شماري از عناصر كشف منبع
نظير :ايجادكننده ،عنوان ،تاريخ ايجاد ،ناشر و  URLرا بهكار ميگيرد .در الگوي ندليب تمامي
عناصر بهسهولت به عناصر دابلين كور تبديل ميشود .طبق جدول  1مشاهده شد كه در هر
سه طرح ،از شناسگر معيني براي شناسايي اشياي رقمي استفاده ميشود.
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اطالعاتبافت

جدول 2
ارتباطعناصرفرادادهحفاظتسهطرح
موردپژوهشواطالعاتبافت

سیدارز

كتابخانهملیاسرتالیا

ندلیب

اشیایاطالعاتمرتبط

روابط

NA

الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .اطالعات بافت را بهعنوان اطالعاتي تعريف ميكند
كه روابط شيء رقمي را با محيط پيرامون خود مستند ميكند .اين روابط ميتوانند اشكال
متعددي بپذيرند :اشياء در يك مجموعه خاص ،اشياي ايجاد شده توسط پديدهاي مشترك
و غيره .هيچيك ازاين سه طرح فراداده كه در اينجا مرور ميشود به اين شكلِ فراداده توجه
نكردهاند .درحقيقت ،مجموعه عناصرندليب هيچ عنصر فرادادهاي را شامل نميشود كه بتواند
بهسهولت به اين مقوله تبديل شود .مجموعه عناصر سيدارز براي اطالعات بافت الگوي
مرجع اُ.اي.آي.اس .از يك عنصر فراداده اشياي اطالعات مرتبط استفاده ميكنند كه ممكن
است براي ثبت اشارهگرها براي ساير اشياي رقمي نيز بهكار روند و داراي شكلي از ارتباط
مهم با شيء موردنظر نيز باشند .مجموعه عناصر كتابخانه ملي استراليا براي اطالعات بافت
الگوي مرجع اُ.اي.آي.اس .شامل يك عنصر ميشود :روابط .اين عنصر به روابط خارجي
موجود با شيء رقمي ميپردازد ،مثل پيوندهايي كه به مظاهر اوليه شيء رقمي يا فراداده مرتبط
آن مربوط ميشود.
در الگوي اطالعاتي اُ.اي آي.اس .اطالعات منشأ را بهعنوان اطالعاتي تعريف ميكند كه
تاريخ اطالعات بافت را مستند ميكند .در يك محيط آرشيوي ،اين اطالعات معادل تاريخ
شيء رقمي است كه از توليد اوليه يك شيء رقمي در سراسر زنجيره اقدامات حفاظتي در يك
انباره آرشيوي است تا فرادادهاي كه براي امر حفاظت رقمي درنظرگرفته ميشود .همانطور
از جدول  3پيداست ،تمامي اين سه طرح تحقيقاتي مورد پژوهش مفص ً
ال به اطالعات منشأ
پرداختهاند.
مجموعه عناصر سيدارز اطالعات منشأ را در سه مقوله فرعي تقسيمبندي مي كند:
 )1توصیف تاریخچه اصل/منشأ شیء رقمی پیش از دریافت در آرشیو .فراداده مرتبط با اين
مقوله شامل اين موارد ميشود :چرا شيء رقمي ايجاد شده است (دليل ايجاد) ،زنجيره قيوميت
شيء پيش از دريافت در آرشيو (تاريحچه قيوميت) ،تمامي تغييرات ايجادشده در شيء در
خالل مرحله ماقبل آرشيوي (تاريخ تحول پيش از آرشيوي) ،محيطهاي فناوري اصلي،
مشخصات محيط نرمافزاري و سختافزاري شيء (پيش نياز) ،رويههاي نصب و راهاندازي
اين محيط (رويهها) و هر سندپردازي اضافي مربوط به محيط فناوري (سندپردازي) ،و نهايتـ ًا
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اطالعات منشأ
سیدارز

كتابخانهملیاسرتالیا

تاریخچهمنشأ/اصل
 دلیل ایجاد تاریخچه قیومیت تاریخ تحول پیش از آرشیویمحیطهای فناورانه اصلی
شنیازها
•  پی 
•  روی هها
•  سندپردازی
 دلیل حفاظتتاریخچهمدیریت
تاریخچهفرآینددریافتتاریخچهراهربی•  تاریخچه اقدامات
•  تاریخچه خ طمشی
مدیریتحقوقی
 تاریخچه مذاكرات اطالعات حقوقی•  اظهارنامه حق مؤلف
•  نام نارش
•  تاریخ انتشار
•  مكان انتشار
•  اخطار حقوقی
 بازیگران اقدامات•  مجازشده توسط قانون
•  اشارهگر منت قانونگذاری
•  مجازشدهتوسطیكجواز/پروانه
•  اشارهگر منت جواز

اجازهاقداماتحفاظتی

رویداداها
تصمیامتآرشیوسازی
علتتصمیمگیری
نهادمسئولآرشیوسازی
كارتصمیمگیری
جلوهتصمیمآرشیوسازی
جلوهعلتتصمیمگیری
نهادمسئولآرشیوسازی
تصمیمگیری(جلوه)
نوع هدف
نهادمسئولحفاظت
فرآیند
 توصیف فرآیند نام اداره مسئول فرآیند موردنظر سختافزار كلیدی بهكاررفته درفرآیند نرمافزار كلیدی بهكاررفته در فرآیند چگونگی اجرای فرآینددستورالعملهایبهكاررفتهبرایاجرایفرآیند
 تاریخ و زمان نتیجه دلیل منطقی فرآیند تحوالت سایر ایجادكننده سند -سایر

ندلیب

تاریختحول
 فراداده اصلی و مرتبط•  تاریخ
•  ارزش كهن
•  ارزش نو
•  ابزار
نام
ویرایش
برعكس
 دیگر فراداده مرتبط• ارزش كهن
• ارزش نو

جدول 3

ارتباطعناصرفرادادهحفاظت
سه طرح مورد پژوهش و اطالعات منشأ

آخريـن عنصـر اين مقولـه دليل حفاظت است.

 )2مستند كردن تاریخچه مدیریت متامی تغییرات رخ داده در شیء رقمی .فراداده مرتبط با
اين مقوله شامل اين موارد ميشود :تاريخچه فرآيند دريافت و هرگونه تغييرات بعدي كه در
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43. Information migration
44. Preservation actions
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اثناي ذخيرهسازي آرشيوي حاصل شده است (تاريخچه اجرا) ،تاريخچه اقدامات ،توصيف
فرآيندهاي بهكاررفته در مورد شيء براي تضمين حفاظت (تاريخچه سياستگذاري).
 )3مسائل مدیریت حقوقی .فراداده مرتبط با اين مقوله شامل اين موارد ميشود :تاريخچه
مذاكرات ،حقوق مالكيت معنوي مرتبط با شيء موردنظر يا (اطالعات حقوقي) ،اظهارنامههاي
حق مؤلف (نام ناشر ،تاريخ نشر ،مكان نشر ،اخطارهاي حقوقي و قراردادها و يا كساني كه از
اين حقوق برخوردارند) ،افراد مجاز به دستيابي به شيء موردنظر ( نقشآفرينان) و اقدامات
مجاز مرتبط با شيء موردنظر (اقدامات) ،قانونگذاري نشانگر متن ،جواز نشانگر متن.
مجموعه عناصركتابخانه ملي استراليا يك سري عناصري را تأمين ميكند كه ممكن
است در مقوله اطالعات منشأ جاي داده شوند .اين عناصر عبارتند از :جواز اقدامات حفاظت
(اينكه آيا آرشيو موردنظر جواز ايجاد نسخههاي شيء موردنظر را براي مقاصد حفاظت
دارد و يا خير) ،رويدادها (ثبت هرگونه عدم كارايي و يا تغيير در ظاهر و يا حس ويرايش
حفاظت شده كنوني شيء موردنظر) ،عناصرمربوط به اتخاذ يا عدم اتخاذ تصميم راجعبه
آرشيوسازي يك شيء خاص (تصميم آرشيوسازي) ،مسئول تصميم متخذه (نهاد مسئول
تصميم آرشيوسازي) ،توصيف فرآيند ،نام نهاد مسئول فرآيند مذكور ،سختافزار و نرمافزار
بهكاررفته در فرآيند ،چگونگي انجام فرآيند و دستورالعملهاي مورد استفاده براي پيادهسازي
ِ
خودي خود يك روش هستند.
فرآيند .تمامي اين عناصر به
مجموعه عناصر ندليب از طريق سندپردازي تاريخ تحول شيء به اطالعات منشأ
ميپردازد .در اين مجموعه عناصر دو نوع فراداده وجود دارد:
 .1فراداده اصلي كه به تغييرات جنبههاي يك شيء رقمي توسط فرآيندهاي حفاظت
(مثل يك تغيير در فرمت ناشي از فرآيند مهاجرت داده )43ميپردازد؛ و
 .2فرادادهاي كه ساير جنبههاي شيء رقمي را ثبت ميكند .فراداده اصلي داراي شماري
از عناصر فرعي است كه عبارتند از :تاريخ (تاريخ وقوع تغيير) ،ارزش قديمي و جديد در
ارتباط با آن جنبه شيء كه دچار تغيير شده است ،ابزار بهكاررفته براي عملي كردن تغيير نظير
نام و ويرايش آن ،و فراداده دوم كه داراي دو عنصر فرعي است :ارزش قديمي و ارزش نو.
در سيدارز ،سه حوزه گسترده در اطالعات منشأ قابل شناسايي است )1 :تاريخچه شيء
پيش از دريافت در آرشيو )2 ،تاريخچه شيء به محض آرشيوشدن ،و )3مسائل مديريت
حقوقي .بررسي جدول  3نشان ميدهد كه الگوهاي ارائه شده در هر سه طرح تحقيقاتي به
تاريخچه شيء به محض آرشيو شدن تقريب ًا به تفصيل پرداختهاند .اما فقط طرح سيدارز است
كه به دو حوزه ديگر يعني تاريخچه شيء پيش از دريافت ،و مديريت حقوقي نيز ميپردازد.
البته تا حدودي هم طرح كتابخانه ملـي استراليا با عنصـر جواز اقدامـات حفاظتـي 44اشاره
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مختصري به مسائل مديريت حقوقي دارد ،اما به گستردگي طرح سيدارز نيست.
اطالعات تثبیت
سیدارز

كتابخانهملیاسرتالیا

ندلیب

اشارهگر تأیید اعتبار

اعتباردهی

چكسام
ارزش
الگوریتم
امضایرقمی

در الگوي اطالعاتي اُ.اي آي.اس ،.اطالعات تثبيت را بهعنوان اطالعاتي تعريف ميكند
كه اطالعات محتوا را مورد تأييد قرار ميدهد و مكانيزمها و كليدهاي مناسبي را براي تضمين
رخداد تغييرات به شيوهاي مستندشده فراهم ميآورد .يافته هاي حاصل از جدول  4نشان
ميدهد كه همگرايي نزديكي مابين اين سه مجموعه عناصر فراداده وجود دارد .هرسه آنها
يك عنصر براي تأييد اعتبار محتواي شيء رقمي دارند؛ مث ً
ال امضاي رقمي و چكسام در
ندليب ،اشارهگر تأييد اعتبار در سيدارز و اعتباردهي در كتابخانه ملي استراليا .اختالف اساسي
مابين اين سه طرح در اين است كه سيدارز و كتابخانه ملي استراليا فقط يك عنصر از فراداده
حفاظت را بيان كردند ،حال آنكه طرح تحقيقاتي ندليب 4 ،عنصر (چكسام ،ارزش ،امضاي
رقمي و ثبت الگوريتم) را براي فراداده حفاظت خود به كار برده است.
در الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس ،.اطالعات بازنمايي به زنجيره بيت شيء رقمي معنا
ميبخشد و مؤلفهاي است كه براي حفاظت و دستيابي به محتواي شيء رقمي در مراحل
نگهداري آرشيوي الزامي و ضروري است .يافتهها نشان ميدهد كه مجموعه عناصر الگوي
سيدارز با يك يو.اي.اف 45شروع ميشود .يو.اف.اي ،ابزاري است كه ساختار داخلي شيء
رقمي را تعيين ميكند ،مانند يك درخت فايل .اشياي مبدل ،كه ابزار تبديلي است مثل باز
كردن يك فايل متراكم براي ايجاد ساختار درختي يك فايل .ساير عناصر اصلي الگوي
47
سيدارز شامل اشياي برگردان /تجزيه و تحليل /تبديل 46و اشياي برگردان/تجزيه و تحليل
است كه مربوط به نحوه دستيابي به محتواي معنوي شيء رقمي است .اين عناصر فرعي هر
كدام داراي پنج عنصر فرعي مشترك هستند ،كه اين  5عنصر عبارتند از :سكو ،48يعني سكوي
محاسباتي كه بر روي آن نرمافزار ترجمه كار مي كند؛ پارامترها ،49پارامترهاي اضافي الزم
براي عملياتي كردن نرمافزار ترجمه؛ موتورهاي برگردان /تجزيه و تحليل ،50ابزار نرمافزاري
خاص كه كاركرد ترجمه را اجرا ميكند؛ خروجي فرمت ،51توصيفي از فرمت كه توسط ابزار

جدول 4

ارتباط عناصر فراداده حفاظت سه طرح
موردپژوهشواطالعاتتثبیت

45. Underlying Abstract Form
)(UAF
46. Render/Analyze/Convert objects t
47. Render/Analyze objects
48. Platform
49. Parameters
50. Render/ analyze engines
51. Output format
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52. Input format
53. Structural type
54.Technical infrastructure of
complex objects
55. File description
56. Storage information
57. Access inhibitors
58. Finding and searching aids and
access facilitators
59. Watermark
60. Copying
61. Specific hardware requirments
62. object-specific
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ترجمه توليد ميشود؛ و ورودي فرمت ،52توصيفي از فرمت شيء كه توسط ابزار ترجمه
پردازش ميشود.
مجموعه عناصر كتابخانه ملي استراليا نيز فرادادههاي گستردهاي را براي اطالعات
بازنمايي تعيين ميكند .نوع ساختارمند 53عنصر نوع شيء را ثبت ميكند مانند :صدا ،تصوير،
متن ،پايگاه داده ،نرمافزار و غيره .زيرساخت فني اشياي پيچيده ،54كه زيرساخت فني مناسبي
را براي انواع اشياي رقمي فراهم ميكند .توصیف فایل ،55اين عنصر برای ثبت ویژگیهای
اساسی از انواع خاصی عناصر است نظير عناصری كه برای تصویر ،مواد دیداری و شنیداری،
متن ،پايگاههاي اطالعاتي و غيره بهكارگرفته ميشود .ملزومات متعارف سامانه محیط
نرمافزاری و یا سختافزاری كه ملزوماتي را براي دستیابی به محتوای شیء ،ملزومات نصب
و راهاندازی ،اطالعات ذخیرهسازی 56كه به تفصیل به ملزومات ذخیرهسازی شیء رقمي
ازجمله اندازه و رسانههای ذخیره فیزیکی آن میپردازد.
بازدارندگان دستیابی 57و ابزارهاي كمكي یافت و جستوجو و تسهیلگران دستیابی،58
مؤلفههای یک شیء رقمی آرشیوشده و از زیرمجموعههاي اطالعات بازنمایی هستند.
نمونهای از یک بازدارنده دستیابی ممکن است یک آب نقشي 59باشد که بایستی در طول
چرخه حفاظت رقمي اشياي رقمي وجود داشته باشد .حضور این مؤلفه ممکن است رویههای
تکثیر 60یا مهاجرت داده را تحتالشعاع قرار دهد .از سوی دیگر تسهیلگران دستیابیاي
وجود دارند كه دستیابی به محتوای شیء را افزایش میدهند ،مانند یک نمایه زمانی لینک
شده به یک کلیپ فیلم رقمی.
باالخره مجموعه عناصر ندلیب 5 ،عنصر جدید را برای اطالعات بازنمایی تعیین میكند.
ملزومات سختافزاري خاص 61كه به تفصیل به ملزومات سختافزار استاندارد براي دستیابی
به محتوای شیء رقمي میپردازد .توصیف سیستم عامل برای دستیابی به محتوای شیء،
ملزومات مفسر و تدوینگر (درصورتیکه شیء موردنظر دارای منبع رمزی باشد) ،فرمت
شیء ،و کاربرد الزم برای دستیابی به محتوای شیء رقمي ،چهار عنصر ديگري هستند كه
داراي عناصر فرعي نام و ويرايش هستند.
اطالعات بازنمايي در اين سه الگوي بررسي شده ،نشان ميدهد كه کانون اصلی توجه،
ِ
اطالعات کافی است تا دستیابی به محتوای اشیای رقمی آرشیوشده را در طول زمان
ثبت
حفظ كند .در مجموعهعناصر الگوهاي سیدارز و كتابخانه ملي استراليا ،یک نقطه واگرایی بين
عناصر آن وجود دارد و عنصری نيز براي توصیف ساختار درونی شیءرقمي ارائه ميشود
 .مثال در الگوي كتابخانه ملي استراليا عناصر فراداده شیء  -تخصصی 62وجود دارد كه برای
توصیف انواع خاصي از فایل رقمی استفاده مي شود.
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یو.ای.اف

سیدارز

اشیای مبدل

 سكو پارامرتها موتورهای برگردان /تجزیه و تحلیل خروجی فرمت -ورودی فرمت

اطالعات بازمنایی
كتابخانهملیاسرتالیا

نوعساختاری
زیرساختفنیاشیایپیچیده
توصیففایل

 -تصویر

 ویرایش و فرمت تصویر وضوح تصویر ابعاد تصویر رنگ تصویر وضوح تونال تصویر فضای رنگی تصویر مدیریت رنگ تصویر میز بررسی رنگ تصویر جهت تصویر -فرشدهسازی

اشیای برگردان /تجزیه و تحلیل /تبدیل

 سكو پارامرتها موتورهای برگردان /تجزیه و تحلیل خروجی فرمت -ورودی فرمت

اشیای برگردان/تجزیه و تحلیل

 سكو پارامرتها موتورهای برگردان /تجزیه و تحلیل خروجی فرمت -ورودی فرمت

 -شنیداری

 ویرایش و فرمت شنیداری وضوح شنیداری امتداد فرشدهسازی سطح بیت شنیداریبستهبندی -نوع و شامره ترك

ندلیب

ملزوماتسختافزاریخاص
 ملزومات ریزپردازنده خاص ملزومات چندرسانهای خاص-ملزوماتجانبیخاص

توصیفسیستمعامل
 نام -ویرایش

مفرس/تدوینگر
 نام ویرایش-تعلیم

فرمت شیء

 نام -ویرایش

كاربرد

 نام -ویرایش

 -دیداری

 -منت

 ویرایش و فرمت دیداری ابعاد قاب طول /مدت زمان میزان قاب فرشدهسازی ساختار رمزگذاری دیداری -صدای دیداری

 ویرایش و فرمت منت فرشدهسازی مجموعه نشانههای منت DTDمرتبط با منت بخشهای ساختاری منت پایگاه اطالعاتی ویرایش و فرمت پایگاه اطالعاتی فرشدهسازی نوع داده و مقوله بازمنایی شكل و صفحهآرایی بازمنایی ماكزیمم اندازه ارزشهای عنارص داده -مینیمم اندازه ارزشهای عنارص داده

موارد قابل اجرا
ویرایش و نوع رمز
ملزوماتمتعارفسیستم
اطالعاتذخیرهسازی
بازدارندگاندستیابی
ابزارهای كمكی یافت و جستوجو و
تسهیلگراندستیابی

جدول 5

ارتباط عناصر فراداده حفاظت سه طرح
موردپژوهشواطالعاتبازنمایی
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نتیجهگیری

فراداده مؤلفه ضروري براي مجموعههاي مديريت شده اطالعات است ،به همان ترتيب كه
مجموعهها براي اهداف دستيابي راهاندازي شدهاند و آنها متكي به فراداده توصيف منبع براي
ايفاي نقش خود هستند ،براي اهداف حفاظتي هم مجموعهها نيازمند فرادادهاي براي نقش
حفاظت هستند .بنابراين همانطور كه نياز به حفاظت رقمي در نهادهاي ادارهكننده اطالعات
بهنحو روزافزوني در حال رشد است ،نياز به بيان ملزومات فراداده اي براي حفظ اشياي رقمي
نيز در بلندمدت بايد در اين نهادها درنظرگرفته شود .الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .نقطة
آغاز مفيدي براي اين امر مهم است .اين الگو دستهبندي خوبي را از انواع اطالعات بهدست
ميدهد كه در حوزه فراداده حفاظت قرار ميگيرند .لذا براي رسيدن به اين هدف ،در اين مقاله
ارزيابي در رويكردهاي فراداده حفاظتي سه طرح تحقيقاتي سيدارز ،كتابخانه ملي استراليا ،و
ندليب انجام گرفت .وجوه اشتراك فراداده حفاظت در اين سه طرح به شرح زير است:

نقاط همگرایی یا تالقی

 الگوی مرجع ُا.ای.ای.اس :.رويكردهاي فراداده حفاظت مرور شده در الگوهاي سيدارز وندليب صراحت ًا مفاهيم و اصطالحشناسي اُ.اي.آي.اس .را بهعنوان چارچوب بنيادين فرادادهاي
خود اتخاذ كردهاند .كتابخانه ملي استراليا بهطور ضمني و يا غيرصريح از اُ.اي.اي.اس .تبعيت
ميكند و عناصر فرادادهاي آن ميتوانند به عناصر اطالعاتي الگوي اطالعاتي اُ.اي.اي.اس.
منتقل شوند .الگوي مرجع اُ.اي.اي.اس .توصيف مناسبي را هم از مؤلفههاي كاركردي يك
سيستم آرشيوي رقمي و هم از ملزومات اطالعاتي مورد نياز براي حمايت از آن مؤلفههاي
كاركردي ارائه ميكند .سيدارز ( ،)2002نايت ( ،)2005و هاورد ( )2008نيز در پژوهشهاي
خود به اين نتيجه رسيدند كه الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .چارچوب فرادادهاي مناسبي براي
حفاظت بلندمدت اشياي رقمي سيستمهاي آرشيوي است .بنابراين در هر سه طرح تحقيقاتي
بررسي شده و نيز نتايج پژوهشهاي انجام شده در گذشته ،سازگاري و توسعه چارچوب
اُ.اي.اي.اس .در حكم زيربنايي براي به كارگيري وپيادهسازي عناصر فراداده حفاظت است.
 هدف فراداده حفاظت :رويكردهاي طرحهاي سيدارز ،كتابخانه ملي استراليا ،و ندليبظاهرا ً در اين خصوص اتفاقنظر دارند كه هدف اوليه فراداده حفاظت ،مستندسازي اطالعاتي
است كه براي موارد ذيل ضروري است:
 )1براي تسهيل تصميمگيري مديران حفاظت؛ و
 )2براي حفظ دستيابي به محتواي اشياي رقمي آرشيوشده.
هر سه اين طرحهاي تحقيقاتي رويكردشان تمركز بر مؤلفههاي اطالعات منشأ و بازنمايي

166

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره92

فراداده حفاظت وتطابق آن با
استانداردالگویمرجع...

الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس .است .به ديگر انواع اطالعات الگوي اطالعاتي اُ.اي.آي.اس.
مانند اطالعات توصيفي و يا بستهبندي و اطالعات توصيفي حفاظت (ازقبيل اطالعات مرجع،
محتوا و تثبيت) در مقياسي بسيار محدودتر پرداخته شده است.
انواع شيء و استقالل فناورانه :رويكردهاي اين سه الگو درخصوص فراداده حفاظت
ظاهرا ً با يكديگر اين اتفاقنظر را دارند كه در يك مقطع ،فراداده حفاظت بايستي از نوع شيء
رقمي آرشيوشده و فرآيندهاي خاص فناورانه (نظير مهاجرت داده يا شبيهسازي )63مستقل
باشد.
 يك رويكرد اين است كه يك فراداده حفاظت واحد ،ميتواند حداقل در سطحي باالبه انواع متعدد فعاليتهاي حفاظت رقمي تعميم داده شود .البته مديريت حفاظت مؤثر احتماالً
به درجهاي از تخصصگرايي به لحاظ نوع شيء ،راهبرد حفاظت و يا حتي مختصات سيستم
محلي نياز خواهد داشت .بهكارگيري فراداده شيء -تخصصي كتابخانه ملي استراليا براي
تصاوير ،مواد ديداري و شنيداري ،متن ،پايگاههاي اطالعاتي و موارد قابل اجرا ،اين نكته را
بهروشني نشان ميدهد .براين اساس ،وجود فراداده حفاظت سطح باال ،مستقل از ويژگيهاي
حفاظت رقمي ميتواند نقطه آغازي براي اقدامات جديد حفاظت رقمي باشد و خصلت
ميانكنشپذيري را در ميان انبارههاي آرشيوي ارتقاء بخشد .لویسا کاالنگ تاباتا و سوگیموتو
( )2004و آلمنه ( )2009نيز به اين نتيجه رسيدند كه براي مديريت مؤثر و كارآي حفاظت
رقمي ،بهكارگيري راهبرد حفاظتي مناسب و فراداده حفاظت سطح باال ،ضروري است.
با استفاده از اين نكات همگرايي در اين سه طرح تحقيقاتي مورد پژوهش و پژوهشهاي
انجام گرفته قبلي ميتوان كوششي جديد را آغاز كرد و آن شناسايي بهترين عملكردها و
رويكردهاي رايج براي كاربرد فراداده در حمايت از حفاظت رقمي است .از آنجايي كه الگوي
مرجع اُ.ای.آی.اس .فقط يك چارچوب كلي براي فراداده حفاظت فراهم ميآورد ،اقدامات
متعددي صورت گرفت ه است تا فراداده حفاظت را شناسايي و مشخص كرده و طرحهاي
فرادادهاي را براي حفاظت رقمي ايجاد كند .اين مسئله به ظهور الگوهاي گوناگوني از فراداده
حفاظت انجاميد .يكي از اين نمونهها كه تابع الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس .است ،پرميس
(فراداده حفاظت :راهبردهاي اجرايي) است .در سال  2002گروه كاري چارچوب حفاظت
فراداده اُ.سي.ال.سي /آر .ال .جي 64تجارب موجود را در شكل يك چارچوب فراداده حفاظت
متمركز كرد .مقولههاي اطالعاتي كه در الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس .بهكار گرفته شدهاند همان
چارچوب انواع اطالعاتي است كه در حوزه فراداده حفاظت مورد استفاده قرار ميگيرند.
سپس گروه كاري ،هر مقوله از اطالعات را توسعه داد و ساختارهاي اضافي را براي آنها
فراهم آورد تا نيازهاي اطالعاتي اُ.ای.آی.اس .را بهطور مستمر و با جزئيات بيشتر بيان كند

63. Emulation
64. OCLC/RLG preservation
metadata framework working group
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میتراصمیعی

و نهايت ًا به مجموعهاي پيشنمونه از عناصر فراداده حفاظت منجر شد كه هدف از تشكيل
آن ،درنظرگرفتن انواع اطالعات آمده در گستره فراداده حفاظت بود و يك چارچوب فراداده
جامعي را دربرميگرفت كه اطالعات الزم براي اجرا ،سندپردازي و ارزيابي فرآيندهاي
حفاظت رقمي را توصيف ميكرد .اجراي اين چارچوب فراداده مبتنيبر تلفيق چهار شماي
فراداده حفاظت موجود بود كه بهطور جداگانه توسط سيدراز ،ندليب و اُ.سي.ال.سي .و
كتابخانه ملي استراليا ايجاد شدهاند .اهداف اين گروه عبارتند از:
 )1ايجاد عناصر فراداده حفاظت مركزي با قابليت كاربرد وسيع؛
 )2ايجاد يك فرهنگ داده براي اصطالحات استاندارد شده؛
ي ميانكنشي آنها؛ و
 )3تجزيه و تحليل راهبردهاي فراداده ديگر و ويژگ 
 )4توسعه بهترين عملكردها و ارتقاي همكاري مشاركت تعاملي اطالعات پيرامون
فراداده حفاظت (نوردلند ،2007 ،ص.)118 -116
وظيفه اصلي اين گروه كاري پرميس ،بهدست آوردن شيوهها و برگردان آنها به مجموعهاي
از عناصر دادهاي قابل اجرا از طريق يك واژهنامه دادههاست (دی ،2005 ،ص .)26 -19
انشاءاهلل بتوان همانند پرميس يك فراداده حفاظت مبتنيبر الگوي مرجع اُ.اي.آي.اس .منطبق با
نيازهاي بومي ايران تهيه و در نرمافزارهاي كتابخانه رقمي پيادهسازي كرد.
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