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 مقّدمة
للتربیة المتحّدة األمم منّظمة بین المبرمة الموَدعة األموال إدارة اتفاقیة إطار في الوثیقة هذه َرت                ُطوِّ
التقني الدعم وتقدیم القدرات "بناء بـ والخاّصة األلماني اآلثار ومعهد (الیونسكو) والثقافة              والعلم
كور دبلن مبادرة إلى مدخًال الوثیقة هذه تمّثل السوري". الثقافي التراث حمایة أجل من                واإلعالمي

.(DCMI) للمیتاداتا 
 

المیتاداتا لمعاییر النطاق الواسع التبّني لتعزیز مخّصصة منّظمة DCMI للمیتاداتا DC مبادرة              ُتعّد
أنظمة تمكین بغرض الموارد لوصف المتخّصصة المیتاداتا مفردات تطویر ولدعم البیني للتشغیل              القابلة
من للعنونة قابل شيء "أي أّنه على الویب مصطلحات في المورد ف ُیَعرَّ ذكاًء. أكثر جدیدة                 اكتشاف
شبكة إلى بالضرورة تستند ال كور دبلن تطبیقات أن غیر الموّحد)". الموارد (معّرف URL                خالل
مجموعات ذلك في بما الموارد من نوٍع أي لوصف (DC) كور دبلن میتاداتا استخدام یمكن                 اإلنترنت.

 متنّوعة من الوثائق والوسائط غیر اإللكترونیة مثل محفوظات المتاحف أو المكتبات.
 

أوهایو والیة في دبلن مدینة في ١٩٩٥ عام في كور دبلن سالسل ضمن عمل ورشة أول                  ُعِقدت
والتحسین الصقل مهّمة الوقت ذلك منذ DCMI للمیتاداتا كور دبلن مبادرة التزمت              األمریكیة.
عن محّددة عمودیة (داللیة) معلوماٍت توفیر أجل من الملكیة وقیم ألنواع "core " ألساٍس                المستمّرین

 موارد الویب أي بنفس الطریقة التي یوّفر بها كتالوغ بطاقات المكتبة فهارس لخصائص الكتب.
 

اإلنترنت صفحات ُتعّد المعلومات. نظام موارد لوصف DC میتاداتا استخدام شخٍص أي              باستطاعة
في َنة ُمَتَضمَّ عادًة تكون التي األساسیة كور دبلن أوصاف الستخدام شیوعًا الموارد أنواع أكثر من                 واحدة
من باالستفادة الماّدیة للكائنات الرقمیة األرشیفات من العدید بدأت ذلك، مع الوصفیة. HTML الـ                وسوم

 دبلن كور على نحٍو متزاید.
 

 ُتستخدم میتاداتا DC كأساس لألنظمة الوصفیة من قبل العدید من فئات المجتمع صاحبة المصلحة:
 

 المنّظمات التعلیمیة●
 المكتبات●
 المؤّسسات الحكومیة●
 قّطاع البحث العلمي●
 كّتاب صفحات شبكة اإلنترنت●
 األعمال التجاریة المتطّلبة للمزید من المواقع القابلة للبحث●
 الشركات ذات أنظمة إدارة المعرفة الواسعة●

 
تطبیقات فهناك أكثر. مغلقٍة بیئاٍت في DC میتاداتا تطبیق في زیادًة األخیرة السنوات في أیضًا شهدنا                  لقد
الحكومات أو الشركات قبل من الُمنَتجة أو المملوكة أو المقتناة الموارد لوصف DC میتاداتا فیها                 ُتسَتخدم
تطبیقات هناك أّن كما الداخلیة. المعرفة إدارة أو البوابة خدمات دعم أجل من الدولیة المنّظمات                 أو
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في الحال هو مثلما المیتاداتا مجموعات تجمیع تدعم مشترك تبادٍل كصیغة DC میتاداتا فیها                ُتسَتخدم
في الحال هو كما ـ الحاالت هذه في القیاسیة الوصفیة المیتاداتا مفهوم یوّفر المفتوح. األرشیف                 مبادرة
هذه معّینة. مستخدمین ومجتمعات معّینة تطبیقات استرجاع لتحسین مؤثرة آلیًة ـ المفتوحة اإلنترنت               بیئة

.DC هي الحاجة إلى "المیتاداتا القیاسیة" التي تعالجها 

  ما هي المیتاداتا؟
اللفائف من رفٍّ على الموجودة بالعناصر قائمٍة بإعداد مكتبة أمین أول قام أن منذ معنا المیتاداتا كانت                   لقد
بعد، مع، جانب، "إلى مثل معاٍن الیونانیة باللغة "meta " میتا مصطلح یحمل الید. بخطِّ                 المكتوبة
فائٍق شيٍء إلى لإلشارة "meta " سیوّظف واإلنكلیزیة الالتینیة باللغتین األحدث االستخدام لكن               التالي"،
من مصطلح بذلك فهو أخرى. بیاناٍت حول كبیاناٍت إذن المیتاداتا اعتبار یمكن الطبیعة. وراء ما                 أو
إلى الغالب في یشیر وهو الفهارس في المكتبات أمناء یضعها ما عادّة لمعلوماٍت اإلنترنت                عصر

 المعلومات الوصفیة الخاّصة بموارد شبكة اإلنترنت.
 

یحتوي المثال سبیل على المعني. المورد لوصف ضروریة عناصر أو سماٍت من المیتاداتا سجل                یتأّلف
تصف عناصر ذات المیتاداتا من مجموعة على المكتبة) فهرس (أي المكتبات في الشائع المیتاداتا                نظام
طلب ورقم الموضوع تغطیة النشر، أو اإلنشاء تاریخ العنوان، المؤّلف، آخر: مكتبة عنصر أو                كتابًا

 الكتاب الذي یحّدد مكان العنصر على الرّف.
 

 قد یأخذ الربط بین المیتاداتا والمورد الذي َتِصفه شكل أحد النموذجین التالیین:
 ١ـ قد تكون العناصر موجودٌة في سجلٍّ منفصٍل عن البند، كما هو الحال في فهرس المكتبة أو

نٌة في المورد نفسه.  ٢ـ قد تكون المیتاداتا ُمَتَضمَّ
 

(CIP) النشر أثناء الفهرسة بیانات نفسه المورد مع المحمولة نة المتَضمَّ المیتاداتا عن األمثلة               تتضّمن
النّص في (TEI) الطرفیة النهایة معّرف رأس على أو الكتاب عنوان صفحة ظهر على                المطبوعة
معیٍّن نموذٍج على DC معیار فیها بما ـ الیوم المستخدمة المیتاداتا معاییر من العدید تنّص ال                  اإللكتروني.

 للربط تاركًة حریة اختیار القرار لكّل تطبیق بحّد ذاته.
 

وممارسات بمعاییر العالمي االهتمام أن إال والویب، لإلنترنت سابٌق المیتاداتا مفهوم أن من الرغم                على
المعلومات "حمل من ذلك صاحب وما الرقمیة والمكتبات اإللكتروني النشر زیادة مع انفجر قد                المیتاداتا
أن المحتمل من اإلنترنت. عبر المتاحة المتمایزة غیر الرقمیة البیانات من هائلٍة كمیٍّات عن الناتج                 الزائد"
قد الشبكة على الشائعة البحث خدمات باستخدام اإلنترنت عبر معلوماٍت على العثور حاول قد شخص                 أي
جعل أو تحسین على القدرة ذات النتائج "ضربات" من اآلالف یكن لم إن المئات، تتّبع في إحباطًا                   شِهد
اإللكترونیة بالموارد الخاّصة الوصفیة والممارسات للمعاییر الواسع االعتماد سیؤّدي دّقة. أكثر             البحث
 إلى تحسین استرجاع الموارد ذات الصلة في أي مكان یكون فیه استرجاع المعلومات أمرًا بالغ األهمیة.
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 ما هو دبلن كور؟
الموارد من عریٍض نطاٍق لتوصیف فّعالة ولكن بسیطة عناصر مجموعة هو DC المیتاداتا معیار                إن
شبكة إلى المستندة المیتاداتا عن للبحث الموجودة األسالیب لتكمیل DC میتاداتا استخدام یتّم               الشبكیة.
كائن أو إلكترونیة وثیقة عن عبارة المعني المورد كان إذا عّما النظر بغّض وذلك وفهرستها                 اإلنترنت
الكائنات خصائص تعریف أجل من الفهرسة ببطاقات شبیهة تعاریف أیضًا المعیار یوّفر "حقیقي".               ماّدي
الموارد من نوع أي لوصف استخدامه یمكن كما اإلنترنت، شبكة إلى المستندة الموارد اكتشاف                ألنظمة
أو المتحف أرشیف مثل للوسائط اإللكترونیة غیر واألشكال الوثائق من مختلفة مجموعات ذلك في                بما

 المكتبة.
 

على یقّدم DC نطاق أّن إال اإلنترنت شبكة إلى المستندة الموارد أساس على تصمیمه من الرغم                  على
أي عن أساسیة وصفیة معلومات توفیر على قادرة "أساسیة" لخصائص میتاداتا مفردات التحدید               وجه
أال المهّم من الثقافي. األصل أو التخّصص مجال أو الوسائط صیغة عن النظر وبغّض الموارد من                  نوع

 یكون النموذج الداللي المستخدم الكتشاف الموارد معتمدًا على وسیط المورد المعني بالوصف.
 

مشتركة مجموعة لتحدید الهادف التعاوني البحث من عدیدٍة سنواٍت نتاج هي DC میتاداتا مفردات                إّن
یمّكن موّحد قیاسي تصنیفات نظام استخدام أن كما الموارد. من نوٍع ألي لوصف العامة الخصائص                 من

 من الجمع بین میتاداتا هذه المجموعات ومن تقاسم المعرفة المتضّمنة في كل مجموعة.
 

الناقل الوسیط فإن للمورد الوصفیة المیتاداتا معالجة إلى فقط تحتاج DC تطبیق عملیات معظم أن                 بما
األخرى والمنّظمات المتاحف قبل من DC میتاداتا استخدام ذلك ُیتیح مشكلة. أیة یمّثل ال المورد                 لهذا
مفتوح إطار على الحفاظ مع وذلك المختلطة الوسائط مجموعات من المتخّصصة األنواع بفهرسة               المهتّمة

 یحافظ على قدرتها على تقاسم المیتاداتا مع ُمَطّبقي DC اآلخرین.
 

 مبادئ دبلن كور
بالموارد المیتاداتا عالقة في التفكیر كیفیة لفهم مهّمة وهي كور دبلن معیار في أساسیة مبادئ ثالثة                  هناك

 األساسیة التي تصّفها:
 

إصدارًا١ـ أو إظهارًا عاٍم بشكٍل DC میتاداتا تصف .(One-to-One) لواحد واحد             مبدأ
فعلى البعض. بعضها محّل تحّل اإلظهارات أن افتراض من بدًال الموارد ألحد              واحدًا
من بالكثیر األصلیة اللوحة مع تشترك للمونالیزا jpeg بصیغة صورة إن المثال              سبیل
الرقمیة الصورة وصف یجب النحو هذا على اللوحة. نفس لیست لكنها المشتركة              القواسم
من بدًال ومساهم كمُنشٍئ المضمنة الرقمیة الصورة ُمنشئ إدراج مع األرجح وعلى              بذاتها
من جزءًا واالستنساخ األصل میتاداتا بین العالقة ُتعتبر األصلیة. المونالیزا لوحة             رّسام
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اللوفر متحف إلى التوّجه علیه كان إذا ما تحدید في المستخدم وتساعد المیتاداتا               وصف
  للحصول على األصل أو یمكن تلبیة احتیاجاته عن طریق االستنساخ.

 
أن٢ـ للعمیل یمكن القاعدة لهذه وفقًا المبدأ. بهذا DC خصائص تقیید یسترشد التجاهل.               مبدأ

هذا أن حین في ُمَقّیدة. غیر كانت لو كما القیمة ویستخدم (qualifier) ُمقیِّد أي                یتجاهل
الُمقیِّد) تجاهل (بعد المتبقیة العنصر قیمة أّن إال التحدید، دّقة في خسارًة یسّبب أن                یمكن
للتقیید المفترض الهدف فإن لذلك لالكتشاف. ومفیدًة عام بشكٍل صحیحة تبقى أن              یجب

  هو التوضیح ولیس توسعة النطاق الداللي لخاصّیة ما.
 

للسیاق٣ـ وفقًا معیٍّن ُمقیٍِّد أو لعنصٍر بالنسبة الممارسات أفضل تختلف قد المناسبة.              القیم
قد هذا آلًة. دائمًا سیكون المیتاداتا مفّسر أّن یتنّبأ أن للمنفِّذ یمكن ال عام بشكٍل                 ولكن
الجدوى متطّلبات مراعاة یجب ولكن المیتاداتا إنشاء كیفیة على معّینة قیودًا             یفرض

 الخاّصة باالكتشاف.

  نموذج البیانات وبنیة البیانات

والعالقات أدناه) (انظر عشر الخمسة عناصره بواسطة كور لدبلن األساسي البیانات نموذج تعریف               یتّم
استخدام الخصوص وجه على یمكن .DC نطاق" "داخل آخر مورٍد وأي االهتمام مصدر بین دة                المحدَّ
عناصر تربط نوع. أي من آخر مورٍد مع اتصال وجود إلى لإلشارة و"المصدر" "العالقة"                عناصر
عنصر یربط عنه. المسؤولیة بعض یتحّمل بطرٍف الحالي المورد و"الناشر" و"المساهم"             "المنشئ"
هذه من عنصر لكل المسّجلة القیمة تكون أن یجب لذلك زمنیٍة. بفترٍة أو بمكاٍن الحالي المورَد                  "التغطیة"

فًا لمورٍد آخر یمكن أن یكون له وصف DCMES خاّص به.  العناصر عادًة وبشكٍل صارٍم ُمعرِّ
 

ن ُتخزِّ (التي القیمة ُمقیِّدات ُمقیِّداته: َنوَعي بالكامل المجّرد DC بیانات نموذج یتضّمن أن أیضًا                یجب
الداللي المعنى توضیح لزیادة تستخدم التي العنصر وُمقیِّدات القیمة) لغة أو ترمیز أو لمفردات فًا                ُمَعرِّ

 لعنصٍر ما.
 

وبشكٍل .DC أوصاف إلى إضافیٍة معلوماٍت إضافة المفید من أنه المستخدمین من العدید وجد ذلك،                 مع
(مثل (controlled vocabulary) مضبوطة لغٍة من ر متكرٍّ بشكٍل القیم استخالص یتّم عندما              خاّص
باستخدام مكتوبٍة أو (LCSH الكونغرس مكتبة في الموضوعات رؤوس كعناوین مفتاحیة كلماٍت              قائمة

 تدویٍن خاّص (كصیغة ISO8601 للتاریخ واألوقات).
 

یجعل مما نّصیة) بسالسل المكتوبة القیم حالة (في معیٍّنة طبیعیٍة لغٍة استخدام األخرى التقنیات                تتضّمن
اللغة باسم أو الترمیز بتعریف أو المفردات هذه بمصدر العمیل إعالم تّم إذا فائدة أكثر                 المعلومات

 المستخدمة. تجدر اإلشارة إلى عدم وجود حدوٍد من الناحیة النظریة لطول الحقول.
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الموارد". عن البیانات من معّینة فئٍة لصنع صغیرة "لغة كور دبلن اعتبار یمكن للنظر أخرى                 بطریقة
في ترتیبها یمكن والتي (صفات) والُمَقیِّدات (أسماء) العناصر اللغة: هذه في المصطلحات من فئتان                هناك

 نمٍط بسیٍط من العبارات. الموارد بحد ذاتها تمّثل الفاعل الضمني في هذه اللغة.

 دبلن كور البسیط ودبلن كور الُمَقیَّد
بینما عنصرًا ١٥ على البسیط كور دبلن معیار یشتمل وُمَقیَّد. بسیط مستویین: DC معیار                یتضّمن
أیضًا (تدعى التوضیح عناصر من مجموعة إلى باإلضافة إضافیة عناصر الُمَقیَّد كور دبلن معیار                یحتوي
ألفاظ ُوِضَعت الموارد. اكتشاف في مفیدًة تكون قد بطرٍق العناصر دالالت بتحسین تقوم والتي                ُمَقیِّدات)
وعلوم المكتبات علم في متخّصصین من ومؤلفٍة التخّصصات متعّددة دولیٍة مجموعٍة ِقبل من DC              
تسرد الصلة. ذات والممارسة البحث مجاالت من وغیرها المتاحف وعلم النصوص وترمیز              الحاسوب
للمساعدة إرشادات عنصٍر لكّل توجد .(Label) ووسیمته الكامل باسمه عنصٍر كل أدناه الواردة               األقسام
إلى موجوٍد سجٍل تحویل طریق عن أو الصفر من المحتوى هذا إنشاء تّم سواء میتاداتا محتوى إنشاء                   في

  صیغة أخرى.

DC دبلن كور البسیط: مجموعة عناصر میتاداتا 
ِقبل من لإلنجاز القابل األول المیتاداتا معیار (DCMES) كور دبلن میتاداتا عناصر مجموعة               شّكلت
المعلومات خصائص لوصف داللیة مفردات DCMES توّفر .(DCMI) للمیتاداتا كور دبلن             مبادرة
تمّثل داللیًا وصفیًا تعریفًا ١٥ من المجموعة هذه تتأّلف و"التاریخ". و"المنشئ" "الوصف" مثل               المحوریة
الصناعات من واسع نطاق عبر مفیدة تكون أن المحتمل من التي للعناصر المحوریة               المجموعة
العناصر من أساسیة مجموعة لتوفیر DCMES ُأنشئت العمودي. الترتیب ذات الدراسة             وتخّصصات
وتصنیف تنظیم إلى تحتاج التي المنظمات من نوع أي ضمن أو التخّصصات عبر مشاركتها یمكن                 التي
معظم تحتوي التكرار. وممكن اختیاري DCMES عناصر من عنصٍر كّل استخدام إن              المعلومات.
لزیادة استخدامها یمكن سماٌت وهي التوضیحات أو الُمَقیَّدات من محدودة مجموعة على أیضًا               العناصر

 توضیح (عدم توسیع) معنى العنصر. العناصر هي:
 

 العنوان١ـ
 الُمنِشئ٢ـ
 الموضوع٣ـ
 الوصف٤ـ
 الناشر٥ـ
 المساهم٦ـ
 التاریخ٧ـ
 النوع٨ـ
 الصیغة٩ـ

ف١٠ـ  المعرِّ
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 المصدر١١ـ
 اللغة١٢ـ
 العالقة١٣ـ
 التغطیة١٤ـ
  الحقوق١٥ـ

 
أكبر مجموعة من جزٌء هي التالي القسم یتناولها سوف التي هذه عشر الخمسة كور" "دبلن عناصر                  إن
تناوله سیتّم الذي الُمَقیَّد كور دبلن وهي DCMI تحّددها التي التقنیة والمواصفات المیتاداتا مفردات                من

  الحقًا.

 دبلن كور الُمَقیَّد
الخمسة الرئیسیة العناصر عن فقط التعبیر یتّم ُمَقیَّدات. تستخدم ال DC میتاداتا هو البسیط كور                 دبلن
(مثل ُمَقیِّدات أّیة بدون القیمة) ـ (الخاصّیة بسیطة كأزواج كور دبلن میتاداتا عناصر لمجموعة                عشر
عن تفصیًال أكثر معلومات توفیر بهدف األخرى) المعالجة أدّلة أو المذكورة القیم قوائم أو الترمیز                 خطط

 أحد الموارد.
 

استخدامات أحد ما. مورد معنى توضیح لزیادة إضافیة (qualifiers) ُمَقیِّدات الُمَقیَّد كور دبلن               یستخدم
 هذه الُمَقیِّدات هو لإلشارة إلى ما إذا كانت قیمة المیتاداتا مرّكبة أو منّظمة بدًال من مجّرد سلسلة.

 
المیتاداتا توافق یضعف قد تعقیٍد إلى یؤّدي قد وهذا المیتاداتا ودّقة تحدید بزیادة للتطبیقات الُمَقیِّدات                 تسمح
المصّممین على یجب االعتبار بعین األمر هذا أخذ عند األخرى. كور دبلن برمجیات تطبیقات                مع
 االختیار فقط من مجموعة ُمَقیِّدات دبلن كور المعتمدة والتي تّم تطویرها من ِقبل عملیة مبادرة دبلن كور.

 
قابلیٍة أقل المیتاداتا یجعل أن یمكن إضافي تعقیٍد إلى األحیان من كثیر في الحظ لسوء الُمَقیِّدات                  تؤّدي
اعتبارات مراعاة مع DCMI ضمن والمطّورة المعتمدة DC ُمَقیِّدات استخدام یتّم لم ما التبادلي                للتشغیل

 التشغیل التبادلي هذه.
 

من معّین كنوع للتعریف إضافي تحدید خیار ذات DC عناصر أحد على األمثلة أحد هو                 "التاریخ"
 التاریخ (تاریخ آخر تعدیل، تاریخ النشر وما إلى ذلك).

DC تطبیق عناصر میتاداتا 
وبرمجیاتك أجهزتك على یعتمد األمر فهذا DC میتاداتا عناصر لتطبیق واحدة صحیحة طریقة توجد                ال
كور دبلن معیار بدایة منذ التنفیذ أسالیب من العدید ظهرت لتحقیقها. تسعى التي وأهدافك نظامك                 وموارد
العناصر البسیط" كور "دبلن یستخدم .١٩٩٨ عام في عنصرًا ١٥ عند استقر والذي               "الكالسیكي"
دبلن استخدام على القدرة تحدید تم البساطة هذه إلى باإلضافة وعامة، ا جد واسعٍة بطریقٍة عشر                 الخمسة
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إضافیٍة مصطلحاٍت یستخدم الُمَقیَّد كور دبلن فإن لذلك ة. مهمٍّ كحاجٍة وتفصیٍل دقٍّة أكثر لوصٍف                كور
البساطة مع متناقضًا یبدو التعقید هذا أن بما محّددة. نطاقات سیاق ضمن األساسیة العناصر معنى                 لتحدید
ووضع النموذجیة البنیة مفهوم كور دبلن مجتمع تبّنى فقد المختلفة المجاالت بین التبادلي التشغیل                وقابلیة

 ما یسّمى بمبدأ التجاهل المذكور أعاله.

 عناصر دبلن كور

 ١Titleـ
  الوسیمة (Label): العنوان

 
 وصف العنصر:  االسم الُمعطى للمورد. عادًة ما یكون العنوان هو االسم الذي ُیعرف به المورد رسمیًا.

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

العنوان مكّررات في المتغّیرات وتضمین العنوان عنصر بتكرار قم العنوان، محتوى في تشّك كنت                إذا
في المحّدد العنوان من وتأّكد المصدر وثیقة بعرض قم HTML في موجود العنصر كان إذا                 الالحقة.

ٌن أیضًا كعنوان.   رأس العنوان (في حال وجوده) متَضمَّ
 

 أمثلة:
Title="A Pilot's Guide to Aircraft Insurance" 
Title="The Sound of Music" 
Title="معجم البلدان" 
Title="دعاء الكروان" 

 

 ٢Subjectـ
 الوسیمة: الموضوع والكلمات المفتاحیة

 
أو مفتاحیة كلمات بواسطة الموضوع عن عادًة التعبیر یتم المورد. محتوى موضوع العنصر:               وصف
اختیار هي بها الموصى الممارسات أفضل إن المورد. محتوى تصف تصنیف رموز أو رئیسیة                عبارات

  قیمة من المفردات المضبوطة أو خّطة التصنیف الرسمیة.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
كان إذا نّصي. مورٍد ضمن من أو الوصف أو العنوان معلومات من للموضوع المفتاحیة الكلمات                 حّدد
أو الشخص كان إذا ستستخدمه كنت الذي نفسه االسم شكل فاستخدم مؤّسسة أو شخصًا الكائن                 موضوع

 المؤّسسة الُمنشئ أو المساهم.
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كائٍن لوصف عمومیة األكثر الكلمات وتجّنب وفرادٍة أهمیٍّة األكثر المفتاحیة الكلمات عام بشكٍل               اختر
أرقام أو الكونغرس مكتبة تصنیف (أرقام توفرها حال في تصنیف بیانات الموضوع یشمل قد                معّین.
والعمارة) الفّن مكانز واصفات أو الطّبیة المواضیع رؤوس (مثل مضبوطة مفردات أو العشریة)               دیوي

 باإلضافة إلى الكلمات المفتاحیة.
 

تّم إذا عنصر. لكل منفصلٍة تكرارات استخدم متعّددة مفردات من مختلفٍة مصطلحاٍت تضمین               عند
بواسطة المصطلحات تفصل أن إّما علیك فیجب متعّددة مفتاحیة كلمات أو مفردات مصطلحات               استخدام

 فواصل منقوطة أو أن تستخدم تكراران منفصلة لعنصر الموضوع.
  

 أمثلة:
Subject="Aircraft leasing and renting" 
Subject="Dogs" 
Subject="علم اآلثار الغارقة تحت الماء" 
Subject="Street, Picabo" 

 

 ٣Descriptionـ
 الوسیمة: الوصف

 
ملّخص، الحصر: ال المثال سبیل على الوصف یتضّمن قد المورد. لمحتوى حساٌب العنصر:               وصف

   جدول محتویات، مرجع تمثیل رسومي للمحتوى أو حساب نّصي حر للمحتوى.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
توفیر عند الحذر توّخي فیجب للفهرسة القابلة للمصطلحات محتمل ثرٌي مصدٌر هو الوصف حقل أن                 بما
حیث كاملة جمٍل استخدام في العنصر لهذا الممارسات أفضل توصیة تتمّثل اإلمكان. قدر العنصر                هذا
من المناسبة للموارد اختیارهم في للمساعدة المستخدمین إلى المعلومات لتقدیم غالبًا الوصف              ُیستخدم

 مجموعة من نتائج البحث.
 

وصٍف أو ص ملخٍّ وجود عدم حال في العنصر من تلقائیًا استخراجها أو الوصفیة المعلومات نسخ                 یمكن
آخر ما منظ ا نص أو اإلنترنت شبكة على صفحًة یكون قد الوصف مصدر أن من الرغم على متاح.                   آخر
بنیویة وسوم أیة أو HTML تضمین الجیدة الممارسات من لیس عادًة أنه إال تقدیم، (tags) وسوم                  فیه
وقد الوسوم هذه مثل تفسیر على قدرتها في كبیر بشكٍل التطبیقات تتفاوت الوصف. عنصر داخل                 أخرى

  یؤّثر تضمینها سلبًا على قابلیة التشغیل التبادلي للمیتاداتا.
 

 أمثلة:
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Description=" التي المعماریة األحداث ألهمیة كامًال را تصو تعطي مختارًة نماذج تتناول             دراسة
ومقاساتها، وأبعادها، األمویة، المباني تاریخ عن والوقائع الحقائق على معتمدًة األموي العصر              شهدها
األقدمون الرواة بإسهاب إلیها تطرق التي األمور من ذلك وغیر أشغالها، ونوعیة فراغاتها،               وتعدد
أصالة من انطالقا التأویل، وإشكالیات األموي، العصر في المعماري المشهد الباحث یتناول              واآلثاریون.
نادرة وأشكاًال وتصامیم ومخططات صورًا الكتاب یتضّمن واسعة. بنائیة تطبیقات في تّم الذي               المنجز،
 ".لألبنیة المدروسة
Description="Teachers Domain is a multimedia library for K-12 science         
educators, developed by WGBH through funding from the National         
Science Foundation as part of its National Science Digital Library          
initiative. The site offers a wealth of classroom-ready instructional         
resources, as well as online professional development materials and a          
set of tools which allows teachers to manage, annotate, and share the            
materials they use in classroom teaching." 

 

 ٤Typeـ
 الوسیمة: نوع المورد

 
الفئات تصف مصطلحات (Type) النوع یتضّمن المورد. محتوى نوع أو طبیعة العنصر:              وصف
اختیار هي بها الموصى الممارسات أفضل المحتوى. تجمیع مستویات أو األنواع أو الوظائف أو                العاّمة
لوصف FORMAT عنصر استخدم مثًال). DCMIType (مفردات المضبوطة المفردات من            قیمة

  المظهر المادي أو الرقمي للمورد.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
متكّررة أو متعّددة Type عناصر استخدام فیجب مختلطة متعّددة أنواع من نا مكو المورد كان                إذا

 لوصف المكّونات األساسیة.
فإن Type مفردات من عة متنو مجموعًة مختلفة نطاقات أو جماعات تستخدم أن المتوّقع من ألنه                 نظرًا
من األقّل على واحٍد عامٍّ نوٍع مصطلح تضمین هي التبادلي التشغیل قابلیة لضمان ممارسة                أفضل
تكرارات في وذلك بالنطاق خاصٍّ مصطلحات) (أو مصطلٍح إلى باإلضافة DCMIType             مفردات

.Type منفصلة لعنصر 
  

 أمثلة:
Type="صورة" 
Type="صوت" 
Type="نّص" 
Type="محاكاة" 
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األحرف استخدام عرف تّتبع وهي DCMIType مفردات من األولى الثالث القیم ُأِخذت              مالحظة:
د.   الكبیرة لكتابة هذه المفردات. القیمة األخیرة هي مصطلح ُأِخذ من مصدر غیر ُمَحدَّ

 
 الكائن الموصوف هو فهرس إلكتروني لمعرٍض فّني:

Type="صورة" 
Type="نّص" 
Type="فهرس معرض" 
لكتابة الكبیرة األحرف استخدام عرف وتّتبعان DCMIType مفردات من قیمتین أول ُأِخذت              مالحظة:

د.  هذه المفردات. القیمة األخیرة هي مصطلح ُأِخذ من مصدر غیر ُمَحدَّ
 

 الكائن الموصوف هو برنامج تعلیمي متعّدد الوسائط وذو مهام تفاعلیة :
Type="صورة" 
Type="نّص" 
Type="برمجیة" 
Type="InteractiveResource" 
لكتابة الكبیرة األحرف استخدام عرف تّتبع وهي DCMIType مفردات من القیم جمیع ُأِخذت               مالحظة:

 هذه المفردات.
 

 ٥Sourceـ
 الوسیمة: المصدر

 
من الحالي المورد اشتقاق یمكن الحالي. المورد منه اشُتق الذي المورد إلى المرجع العنصر:                وصف
طریق عن المورد إلى اإلشارة هي بها الموصى الممارسات أفضل جزئیًا. أو كلیا المصدري                المورد

  سلسلٍة أو رقٍم متوافقین مع نظام تعریف رسمي.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
ال لكنه الموصوف بالمورد فكریًا مرتبٍط مورٍد حول المجال هذا في معلوماٍت بتضمین عامٍّ بشكٍل                 قم

.Relation یتناسب بسهولة ضمن عنصر 
 

 أمثلة:
Source="RC607.A26W574 1996" [where "RC607.A26W574 1996" is the       
call number of the print version of the resource, from which the present             
version was scanned] 
Source="صورة للصفحة ٣٧ من طبعة عام ٢٠٠٣ من كتاب اإلحاطة في أخبار غرناطة." 
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 ٦Relationـ
 الوسیمة: العالقة

 
عن المورد إلى اإلشارة هي بها الموصى الممارسات أفضل صلة. ذي مورٍد إلى إشارٌة العنصر:                 وصف

 طریق سلسلٍة أو رقٍم متوافقین مع نظام تعریف رسمي.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
واحٍد اتجاٍه في أو العالقة) طرفي كال في الموارد وصف تّم (إذا متبادل بشكٍل العالقات عن التعبیر                   یمكن
األرقام عن بدًال النّصیة السالسل اسُتخِدمت إذا بالتبادلیة. یسمح متاٌح توضیٌح هناك كان لو حتى                 فقط،
اقتباٍس استخدام المثال سبیل على یمكن مناسب. بشكٍل دا محد المرجع یكون أن فیجب               التعریفیة

 بیبلیوغرافي لتوجیه المستخدمین إلى مورٍد معیٍّن.
 

أهمیٍة أكثر معلوماٍت توّفر Relation عنصر مع الُمسَتخدمة الموّضحة المصطلحات ألن             نظرًا
بكثافة مترابطة موارد یصفون الذین المنفّذون یختار فقد للعنصر، الُمَقیَّد غیر باالستخدام مقارنًة               للُمستخدم

  مع بعضها البعض استخدام دبلن كور الُمَقیَّد.
 

 أمثلة:
 
 

Title="بیروت مدینة العالم" 
Relation="مدینة "بیروت إحداهما روایتین عن عبارة [المورد الثاني" الجزء العالم مدینة             بیروت
 ["العالم

 العالقة الموصوفة هي IsPartOf. [عالقات الجزء/الكّل هي تلك التي یكون فیها أحد الموارد جزءًا
 مادیًا أو منطقیًا من اآلخر]

 
Title="Candle in the Wind" 
Subject="Diana, Princess of Wales" 
Date="1997" 
Creator="John, Elton" 
Type="sound" 
Description="Tribute to a dead princess." 
Relation="Elton John's 1976 song Candle in the Wind" 
عن عبارة المورد فیها یكون التي تلك هي اإلصدار [عالقات .IsVersionOf هي الموصوفة               العالقة

 حالة أو إصدار تاریخي لمورد آخر من ِقبل نفس الُمنشئ]
 
Title="Electronic AACR2" 
Relation="Anglo-American Cataloging Rules, 2nd edition" 

[IsFormatOf العالقة الموصوفة هي] 
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Title="Landsat TM dataset of Arnhemland, NT, Australia" 
Relation="arnhem.gif" 

[HasFormat  العالقة الموصوفة هي] 
 

Title="Morgan's Ancient Society" 
Relation="Engels' Origin of the Family, Private Property and the State" 

[IsReferencedBy العالقة الموصوفة هي] 
 
Title="Nymphet Mania" 
Relation="References Adrian Lyne's 'Lolita'" 

[References العالقة الموصوفة هي] 
 

Title="قصیدة نزار قّباني قارئة الفنجان" 
Relation="أغنیة عبد الحلیم حافظ قارئة الفنجان ١٩٧٦" 

[IsBasisFor العالقة الموصوفة هي] 
 

Title="The movie My Fair Lady" 
Relation="Shaw's play Pygmalion" 

[IsBasedOn العالقة الموصوفة هي] 
 

Title="Dead Ringer" 
Relation="Gemstar e-book" 

[Requires العالقة الموصوفة هي] 
 
 

 ٧Coverageـ
 الوسیمة: التغطیة

 
أو المكان (اسم المكاني الموقع عادًة التغطیة تشمل المورد. محتوى نطاق أو مدى العنصر:                وصف
االختصاص أو الزمني) النطاق أو التاریخ أو الفترة (تسمیة الزمنیة الفترة أو الجغرافیة)               اإلحداثیات
مفردات من قیمٍة اختیار هي بها الموصى الممارسات أفضل المسّمى). اإلداري الكیان (مثل               القضائي
Getty Thesaurus of Geographic] الجغرافیة األسماء مكنز المثال: سبیل (على            مضبوطة
االقتضاء عند .([/Names، http://www. getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn     
مجموعات مثل الرقمیة المعّرفات على وتفضیلها المسّماة الزمنیة والفترات األماكن استخدام             ینبغي

  اإلحداثیات أو النطاقات الزمنیة.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
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متسقة معلومات لتوفیر العنایة تَوّخي ینبغي الزمنیة، أو المكانیة للمعلومات العنصر هذا اسُتخدم               سواًء
في التبادلي التشغیل إمكانیة توفیر أجل من سیما ال البشریین، المستخدمین قبل من تفسیرها                یمكن
التطبیقات لمعظم بالنسبة زمنیًا. د الُمحدَّ أو المتطّور الجغرافي البحث دعم فیها یتّم ال التي                الحاالت
یجب تعقیدًا األكثر التطبیقات إلى بالنسبة للغایة. مفیدة التغطیة تواریخ أو األماكن أسماء تكون قد                 البسیطة
DCMI أو DCMI Period مثل للمعلومات المناسبة المواصفات تدعم ترمیز خّطة استخدام              مراعاة

.DCMI Point أو Box  
 

 أمثلة:
Coverage="1995-1996" 
Coverage="طنجة" 
Coverage="القرن الثامن الهجري" 
Coverage="المغرب العربي" 

 

 ٨Creatorـ
 الوسیمة: الُمنشئ

 
الُمنشئ عن األمثلة تشمل المورد. محتوى إنشاء عن األول المقام في مسؤول كیان العنصر:                وصف

سة أو خدمة. عادًة ما ُیستخدم اسم الُمنشئ لإلشارة إلى الكیان. شخصًا أو مؤس  
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
المنشورات. في به یظهرون الذي الترتیب بنفس یكونوا أن ویفّضل منفصل بشكل المنشئین سرد                یجب
بالنسبة الشك یساورك عندما االسم. ثم أوًال اللقب أو العائلة اسم بوضع الشخصیة األسماء سرد یجب                  كما

 لترتیب االسم اكتبه كما یظهر وال تحاول قلب ترتیبه.
 

األصغر إلى األكبر من التسلسل أجزاء بسرد قم الواضح، الهرمي التسلسل ذات المنّظمات حالة                في
هو أیًا الواضح غیر من كان إذا أو واضحًا هرمي تسلسٍل وجود یكن لم إذا والمسافات. بالنقاط                   مفصولًة

 الجزء األكبر أو األصغر من الجسم فقم بكتابة االسم كما یظهر في الكائن.
 

المسؤولیة طبیعة كانت إذا .Publisher حقل في االسم تكّرر فال واحدًا شخصًا والناشر الُمنشئ كان                 إذا
حالة في لألفراد. Creatorو للمؤّسسات Publisher استخدام هي بها الموصى فالممارسة             مبهمة

.Contributor المسؤولیة األقل أو المبهمة في غیر حقل اإلنشاء استخدم 
  

 أمثلة:
Creator="حسین، طه" 
Creator="Wen Lee" 
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Creator="Hubble Telescope" 
Creator="Internal Revenue Service. Customer Complaints Unit" 

 

 ٩Publisherـ
 الوسیمة: الناشر

 
أو سة مؤس أو شخصًا الناشر على األمثلة تشمل المورد. إتاحة عن المسؤول الكیان العنصر:                وصف

 خدمة. یجب استخدام اسم الناشر عادًة لإلشارة إلى الكیان.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
الُمنشئ كان إذا المورد. إلى الوصول یوّفر الذي الكیان على التعّرف هو الحقل هذا تحدید من                  الهدف
مبهمة المسؤولیة طبیعة كانت إذا .Publisher حقل في االسم تكّرر فال واحدًا شخصًا               والناشر
المسؤولیة حالة في لألفراد. Creatorو للمؤّسسات Publisher استخدام هي بها الموصى             فالممارسة

.Contributor األقل أو المبهمة في غیر حقل اإلنشاء استخدم 
 

 أمثلة:
Publisher="دار العلم للمالیین" 
Publisher="Funky Websites, Inc." 
Publisher="Carmen Miranda" 

 

 ١٠Contributerـ
 الوسیمة: المساهم

 
المساهم على األمثلة تشمل المورد. محتوى إلى مساهمات تقدیم عن مسؤوٌل كیاٌن العنصر:               وصف

سة أو خدمة. یجب استخدام اسم المساهم عادًة لإلشارة إلى الكیان. شخصًا أو مؤس 
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
هنا. محتوى منشئي بصفتهم المؤّسسات أو األشخاص أسماء الستخدام العاّمة اإلرشادات نفس هنا               تنطبق
یجب لذا المورد. عن المسؤولین "للوكالء" المستخدمة العناصر بین من عمومًا األكثر هم               المساهم

  استخدامه عندما تكون المسؤولیة األساسیة غیر معروفة أو غیر ذات صلة.
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 ١١Rightsـ
 الوسیمة: إدارة الحقوق

 
الحقوق عنصر یحتوي ما عادًة وعبره. المورد في بها المحتفظ الحقوق عن معلومات العنصر:                وصف
معلومات تشتمل ما غالبًا المعلومات. هذه تقّدم خدمة على یشیر أو للمورد الحقوق إدارة بیان                 على
الحقوق عنصر كان إذا متنّوعة. ملكیة وحقوق النشر وحقوق (IPR) الفكریة الملكیة حقوق على                الحقوق

 غائبًا فال یمكن وضع افتراضات حول حالة هذه الحقوق وغیرها فیما یتعّلق بالمورد.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
عندما مركٍّب أو الحقوق بیان إلى یشیر URL لعنوان أو نّصي لبیان إّما الحقوق عنصر استخدام                  یمكن

 یتوّفر بیان موجز وآخر أطول منه.
 

 أمثلة:
Rights="یقتصر الولوج على األعضاء" 
Rights="http://cs-tr.cs.cornell.edu/Dienst/Repository/2.0/Terms& quot; 

 

 ١٢Dateـ
 الوسیمة: التاریخ

 
إتاحة أو بإنشاء عادًة التاریخ ربط یتّم المورد. حیاة دورة في بحدٍث مرتبٌط تاریٌخ العنصر:                 وصف
ISO 8601 لـ التعریفي الملف في التاریخ قیمة لترمیز بها الموصى الممارسات أفضل ُتعّرف                المورد.
[Date and Time Formats, W3C Note, http://www.w3.org/TR/NOTE-       

.YYYY-MM-DD وتتبع صیغة [datetime  
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
) فقط السنة أو (YYYY-MM) والسنة الشهر استخدام فیمكن معروف غیر الكامل التاریخ كان               إذا
تفسیرها یسهل ال قد استخدامها حالة في ولكنها الممكنة األخرى المخّططات من العدید هناك .(YYYY               

  من قبل المستخدمین أو البرمجیات.
 

 أمثلة:
Date="1998-02-16" 
Date="1998-02" 
Date="1998" 
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 ١٣Formatـ
 الوسیمة: الصیغة

 
أبعاد أو الوسائط نوع عادًة الصیغة تتضّمن قد للمورد. الرقمي أو الماّدي اإلظهار العنصر:                وصف
األجهزة أو البرمجیات لتحدید الصیغة استخدام یمكن والمّدة. الحجم األبعاد على األمثلة تتضّمن               المورد.

 أو المعّدات األخرى الالزمة لعرض أو تشغیل المورد.
 

قائمة المثال، سبیل (على المضبوطة المفردات من قیمٍة اختیار هي بها الموصى الممارسات               أفضل
تحّدد والتي [/http://www.iana.org/ assignments/media-types] اإلنترنت وسائط        بأنواع

  صیغ وسائط الحاسوب).
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
أحد بحجم المتعّلقة المعلومات تضمین یمكن المحّددة اإللكترونیة أو الماّدیة الوسائط صیغة إلى               باإلضافة
استخدام یمكن المورد، اكتشاف حجم یخّص فیما متاحًا. كان إذا Format عنصر محتوى في                الموارد
إذا ما تقییم إلى یحتاج قد المستخدم أن حیث األهمیة ذات الموارد لتحدید كمعیاٍر المورد مدى أو                   حجم

 كان بإمكانه االستفادة من المورد ضمن البنیة التحتیة المتاحة له.
 

تكراراٍت في سردها یتم أن یجب واحٍد سجٍل في التنسیق معلومات من واحدٍة فئٍة من أكثر تضمین                   عند
 منفصلٍة للعنصر.

 
 أمثلة:

Title="Dublin Core icon" 
Identifier="http://purl.org/metadata/dublin_core/images/dc2.gif& quot; 
Type="Image" 
Format="image/gif" 
Format="4 kB" 
 
Subject="Saturn" 
Type="Image" 
Format="image/gif 6" 
Format="40 x 512 pixels" 
Identifier="http://www.not.iac.es/newwww/photos/images/satnot.gif " 

Title="The Bronco Buster" 
Creator="Frederic Remington" 
Type="Physical object" 
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Format="bronze" 
Format="22 in." 

 

 ١٤Identifierـ
 الوسیمة: الُمعرِّف

 
تحدید هي بها الموصى الممارسات أفضل معیٍّن. سیاٍق ضمن للمورد فیه لبس ال مرجٌع العنصر:                 وصف
التعریف أنظمة على األمثلة تتضّمن رسمي. تعریٍف نظام مع متوافٍق رقم أو سلسلٍة طریق عن                 المورد
DOI) الرقمي الكائن ومعّرف (URL) الموّحد الموارد ومحّدد (URI) الموّحد الموارد معّرف             الرسمیة

.(ISBN) والرقم القیاسي الدولي للكتاب ( 
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
أرقام أو التعریف أرقام المثال سبیل (على المحّلیة المعّرفات في أیضًا العنصر هذا استخدام                یمكن
سجل لتحدید العنصر استخدام ینبغي ال معّین. كائٍن على لتطبیقه المورد منشئ قبل من المعّینة                 االتصال)

 المیتاداتا بذاته.
 

 أمثلة:
Identifier="http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core/& quot; 
Identifier="ISBN:0385424728" 
Identifier="H-A-X 5690B" [publisher number] 

 

 ١٥Languageـ
 الوسیمة: اللغة

 
عنصر لقیم بها الموصى الممارسات أفضل تعریف یتّم للمورد. الفكري المحتوى لغة العنصر:               وصف
والتي [RFC 3066 [RFC 3066, http://www.ietf.org/rfc/ rfc3066.txt بواسطة          اللغة
[ISO 639 [http://www.oasis- open.org/cover/iso639a.html مع باالقتران د        ُتَحدِّ
األمثلة تتضّمن اختیاریة. فرعیة عالمات مع أحرف ثالثة أو حرفین من المكّونة األساسیة اللغة                وسوم
المملكة في المستخدمة لإلنكلیزیة “en-GB„ و لألّكدیة “akk„ و لإلنكلیزیة “eng„ أو “en„ ذلك                على

 المتحدة.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
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یتكّرر فقد واحدة لغة من بأكثر مكتوبًا المحتوى كان إذا هنا. نّصیة سلسلة أو مشّفرة قیمة تمثیل                   یمكن
 العنصر.

 
 أمثلة:

Language="en" 
Language="fr" 
Language="اإلنكلیزیة في المقام األول، مع بعض الملّخصات بالفرنسیة أیضًا." 
Language="en-US" 

 

كور دبلن عناصر من جزءًا لیست ولكنها عناصر هي الحقوق وأصحاب والمنشأ الجمهور               مالحظة:
 البسیط الخمسة عشر. استخدم الجمهور والمنشأ وأصحاب الحقوق فقط عند استخدام دبلن كور الُمَقیَّد.

 

 ١٦Audienceـ
 الوسیمة: الجمهور

 
أو المنشئ قبل من الكیان فئة تحدید یمكن یفیدها. أو المورد لها یهدف كیان من فئة العنصر:                   وصف

 الناشر أو طرف ثالث.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
لم الرسمیة. غیر أو الرسمیة المضبوطة المفردات سیاق في الجمهور مصطلحات استخدام األفضل               من
تشارك التي االهتمام ذات الجماعات من العدید هناك ولكن DCMI في منها أحٍد تسجیل أو التوصیة                  تتّم
على المنّفذین تشجیع یتّم بها، موصى مضبوطٍة مفردات غیاب ظّل في جمهور. مفردات وضع                في

  تطویر قوائم قیم محلّیة واستخدامها باستمرار.
 

 أمثلة:
Audience="طالب المدارس االبتدائیة" 
Audience="مدّرسو اللغة اإلنكلیزیة كلغٍة ثانیة" 
Audience="بالغون صّم" 

 

 ١٧Provenanceـ
 الوسیمة: المنشأ
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ألصالتها ة مهم تعتبر والتي إنشائه منذ المورد ورعایة ملكیة في تغییرات بأي بیان العنصر:                وصف
  وسالمتها وتفسیرها. قد یتضّمن البیان وصفًا ألي تغییرات قام بها األمناء المتعاقبون على المورد.

 
 

 أمثلة:
Provenance="كانت هذه النسخة ُملكًا لعائلة بوخة." 
Provenance="تركة محّمد كرد علي" 
Provenance="Stolen in 1999; recovered by the Museum in 2003." 

 

 ١٨RightsHolderـ
 الوسیمة: صاحب الحقوق

 
بها الموصى الممارسات أفضل المورد. على یدیرها أو حقوقًا یملك مؤّسسة أو شخص العنصر:                وصف

  هي استخدام URI أو اسم مالك الحقوق لإلشارة إلى الكیان.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
سلسٍة باستخدام یتّم ،URI عناوین في والمؤّسسات األشخاص تعیین عادًة یتّم ال الغالب في ألنه                 نظرًا
مواقع والمؤّسسات األشخاص لدى یكون أحیانًا مورد. في حقوقًا تملك سة مؤسٍّ أو شخٍص تسمیة یة                نصٍّ
أنها حیث السیاق هذا في لالستخدام مناسبًة لیست المواقع لهذه URL عناوین لكن اإلنترنت، شبكة                 على

 ال تحّدد هویة الشخص أو المنّظمة بشكٍل واضح وإنما موقعها الخاّص على شبكة اإلنترنت.
 

 أمثلة:
RightsHolder="طه باقر" 
RightsHolder="جامعة بغداد" 

 

 ١٩InstructionalMethodـ
 الوسیمة: األسلوب التعلیمي

 
تتضّمن لدعمها. المورد َم ُصمِّ التي والمهارات والسلوكیات المعرفة لتولید ُتستخدم عملیة العنصر:              وصف
للمتعّلم المتعّلم وأنماط التعلیمیة النشاطات إجراء أو التعلیمیة المواد تقدیم طرق عادًة التعلیمیة               الطریقة
تشمل والجماعیة. الفردیة التعّلم مستویات قیاس خاللها من یتّم التي واآللیات للمدّرب المتعّلم               وتفاعالت
 الطرق التعلیمیة جمیع جوانب عملیات التعلیم والتعّلم من التخطیط والتنفیذ من خالل التقییم والمالحظات.
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 إرشادات إلنشاء المحتوى:
الستخدام مطّورة كانت سواء مضبوطة مفردات من المصطلحات استخدام هي الممارسات             أفضل

 مشروع معّین أو بشكٍل عاّم ضمن سیاق تعلیمي.
 

 أمثلة:
InstructionalMethod="التعّلم التجریبي" 
InstructionalMethod="المراقبة" 
InstructionalMethod="تدریس المجموعات الكبیرة" 

 

 ٢٠AccrualMethodـ
 الوسیمة: طریقة االقتناء

 
هي بها الموصى الممارسات أفضل مجموعة. إلى عناصر إضافة بها یتّم التي الطریقة العنصر:                وصف

  استخدام قیمٍة من مفردات مضبوطة.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
االستخدام أو معیٍّن مشروٍع في االستخدام أجل من المضبوطة المفردات من المصطلحات تطویر               یمكن

 العاّم في سیاق المواد الثقافیة.
 

 أمثلة:
AccrualMethod="ودیعة" 
AccrualMethod="شراء" 

 

 ٢١AccrualPeriodicityـ
 الوسیمة: تواتر االقتناء

 
بها الموصى الممارسات أفضل مجموعة. إلى عناصر إضافة له وفقًا یتّم الذي التواتر العنصر:                وصف

  هي استخدام قیمٍة من مفردات مضبوطة.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
االستخدام أو معیٍّن مشروٍع في االستخدام أجل من المضبوطة المفردات من المصطلحات تطویر               یمكن

 العاّم في سیاق المواد الثقافیة.
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 أمثلة:
AccrualPeriodicity="سنوي" 
AccrualPeriodicity="غیر منتظم" 

 ٢٢AccrualPolicyـ
 الوسیمة: سیاسة االقتناء

 
هي بها الموصى الممارسات أفضل مجموعة. إلى عناصر إضافة تحكم التي السیاسة العنصر:               وصف

 استخدام قیمٍة من مفردات مضبوطة.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
االستخدام أو معیٍّن مشروٍع في االستخدام أجل من المضبوطة المفردات من المصطلحات تطویر               یمكن

 العاّم في سیاق المواد الثقافیة.
 

 أمثلة:
AccrualPolicy="نشط" 
AccrualPolicy="مغلق" 

 ُمَقیِّدات دبلن كور
العناصر تحسین أو لتوسعة مثالیة مصطلحات لتطویر ة مستمرٍّ عملیٍة نتائج جزئیًا الوثیقة هذه               تعرض
"الُمَقیِّدات" أو المصطلحات تحدید تّم كور. دبلن میتاداتا عناصر مجموعة من األصلیة عشر               الخمسة
ِقبل من علیها وُحكم كور دبلن میتاداتا بمبادرة الخاّصة العمل مجموعات ضمن عامٍة بصفٍة هنا                 المدرجة

.DC لتكون متوافقة مع مبادئ الممارسة الجیدة لتقیید عناصر میتاداتا DCMI مجلس استخدام 
 

بها تحتفظ التي والمصطلحات والمالحظات للمفردات األفضلیة ُأعطیت الُمقیِّدات هذه تركیبة تحدید              عند
هي هنا تحدیدها تّم والتي خارجیًا علیها المحافظ المفردات قائمة أّن على التشدید ینبغي القائمة.                 الوكاالت
ُتسرد القائمة. هذه في توجد ال التي التصنیف أنظمة أو المضبوطة المفردات من العدید هناك أوّلیة.                  قائمة
DCMI Encoding Schemes - a current list]] في: حالیًا بها الموصى المخّططات              تفاصیل

.((/documents/dcmi-terms/#H4 
 

غیر ُمَقیِّداٍت تستخدم التي DCMES أوصاف العمیل أو الوكیل فیها یواجه مواقف حتمًا هناك                ستكون
المفید التفسیر سیعتمد النطاق. المحّددة أو المتخّصصة المحّلیة لالحتیاجات المنفّذون طّورها             مألوفة
المعنى عن والتراجع المعروفة غیر الُمَقیِّدات تجاهل على تطبیق قدرة على هذا DCMES               لوصف
باسم والمعروف كور دبلن عناصر لتقیید التوجیهي المبدأ ینّص المقیَّد. غیر شكله في للعنصر                األوسع
المعلومات یستخدم وأن مقیِّد أي تجاهل على قادرًا یكون أن العمیل على یجب أنه على التجاهل"                  "مبدأ

23 
 



العنصر قیمة أن یجب التحدید، في الخسارة بعض إلى یؤّدي قد هذا أن حین في مقیَّد. غیر كان لو                     كما
 المتبقیة (بدون المقیِّد) صحیحة ومفیدة بشكل عامٍّ لالكتشاف.

 
المجاالت أو المحّلیة التطبیقات في الستخدامها إضافیة ُمَقیِّداٍت بتطویر المنّفذون یقوم أن المتوّقع               من
الُمَقیِّدات تكون أن المرّجح فمن ذلك مع األخرى. التطبیقات ِقبل من الُمَقیِّدات هذه فهم یتّم ال قد                   المحّددة.
السیاق ضمن األخرى الجماعات ِقبل من االستخدام إلعادة قابلًة هنا المحّددة التقیید مبادئ مع تتوافق                 التي
هذه على المصادقة عند الُمَقیِّدات من واسعتین فئتین DCMI ُتمّیز للنطاقات. العابر لالكتشاف               األوسع

 الوثیقة:
 

 ـ** توضیح العنصر **
 

غیر العنصر معنى في الموّضح العنصر یشترك تحدیدًا. وأكثر أضیق العنصر معنى الُمَقیِّدات هذه                تجعل
محّدد عنصر توضیح مصطلح یفهم ال الذي العمیل یكون أن یجب تحدیدًا. أكثر نطاٍق مع ولكن                  المقیَّد
تكون أن یجب (أوسع). ُمَقیَّدًا غیر عنصرًا كانت لو كما المیتاداتا قیمة ومعالجة الُمَقیِّد تجاهل على                  قادرًا

 تعریفات مصطلحات توضیح العناصر الخاّصة بالمقیِّدات متاحًة للجمهور.
 

 ـ** خّطة الترمیز **
 

مضبوطة مفردات الخطط هذه تتضّمن عنصر. قیمة تفسیر على تساعد التي الخطط المقیِّدات هذه                ُتحّدد
یتّم رمزًا ستكون ترمیز نظام باستخدام عنها المعّبر القیمة فإّن وبالتالي تحلیل. قواعد أو رسمیة                 وتدوینات
رؤوس من مجموعة أو تصنیف نظام من مصطلٌح المثال سبیل (على مضبوطة مفردات من                اختیاره
قیاسي كتعبیر "01-01-2000" المثال سبیل (على رسمیة لرموز وفقًا منّسقة سلسلة أو              الموضوعات)
تحدید یجب البشري. للقارئ مفیدٌة القیمة تظّل فقد ترمیز خّطة وكیل أو عمیل یفهم لم إذا                  للتاریخ).

 الوصف النهائي لخّطة الترمیز الخاّصة بالمقیِّدات وبشكل واضٍح ومتاٍح لالستخدام العام.
 

لتوضیح محّدد دلیل أدناه یوجد الفئتین. هاتین إحدى إلى الوثیقة هذه في الواردة المقیِّدات جمیع                 تنتمي
تطبیقها وصف فسیتّم العنصر لتوضیح أو للعنصر ومتاحة معّینة ترمیز خّطة هناك كانت إذا                العناصر.
والمنشأ الجمهور وصف یتّم ذاتها. الترمیز خّطة مع المتاحة الوثائق في أو الوثیقة هذه في إما عاّم                   بشكٍل
العناصر مع األصلیة الـ١٥ العناصر من لیست ولكنها العنصر مستوى على هي والتي الحقوق                وأصحاب

 األخرى. قد تتطّور فئات المقیِّدات اإلضافیة بمرور الوقت ومع خبرة التنفیذ.
 

بدًال للمنّفذین. الوصفیة االحتیاجات جمیع لتلبیة َمة مَصمَّ مغلقة مجموعًة هنا المذكورة المقیِّدات تشّكل               ال
من اإلضافیة المقیِّدات تطویر مع ستتطّور التي المقیِّدات من كبیرٍة لمجموعٍة األساس تشّكل فإنها ذلك                 من
للمراجعة DCMI استخدام مجلس إلى النهایة في بعضها تقدیم یتّم قد والتي مختلفة جماعاٍت                قبل
یتّم كما التجاهل، مبدأ مع تتوافق بأنها الثقة مع القوائم هذه في المقیِّدات نشر للمنّفذین یجوز                  والموافقة.
توفیر یتّم .DC میتاداتا لعناصر المحّلیة المقیِّدات تطویر لتوجیه المقیِّدات هذه استخدام على               تشجیعهم
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هذا في الواردة المصطلحات تحتوي قد المستخدمین. لراحة وخططها العناصر لتوضیحات الملّخص              هذا
في الحالة وعالمات المرجعیة التعاریف على العثور یمكن "متوافق". أو "مستحسن" حالة على               الملّخص
إلى مباشرًة لالنتقال المصطلح على انقر .(DCMI Terms] (//documents/dcmi-terms]         

 تعریف مرجعي لهذا المصطلح.
 

DCMES Element Element Refinement(s) Element Encoding Scheme(s) 
Title Alternative - 
Creator - - 
Subject - LCSH 

MeSH 
DDC 
LCC 
UDC 

Description Table Of Contents 
Abstract 

- 

Publisher - - 
Contributor - - 
Date Created 

Valid 
Available 
Issued 
Modified 
Date Accepted Date Copyrighted 
Date Submitted 

DCMI Period 
W3C-DTF 

Type - DCMI Type Vocabulary 
Format - IMT 

Extent - 
Medium - 

Identifier - URI 
Bibliographic Citation - 

Source - URI 
Language - ISO 639-2RFC 3066 
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Relation Is Version Of 
Has Version 
Is Replaced By 
Replaces 
Is Required By 
Requires 
Is Part Of 
Has Part 
Is Referenced By 
References 
Is Format Of 
Has Format 
Conforms To 

URI 

Coverage Spatial DCMI Point 
ISO 3166 
DCMI Box 
TGN 

Temporal DCMI Period 
W3C-DTF 

Rights Access Rights - 

 License URI 

Audience Mediator 
Education Level 

- 

Provenance - - 
Rights Holder - - 
Instructional Method - - 
Accrual Method - - 
Accrual Periodicity - - 
Accrual Policy - - 

 

 خصائص ُمَقیِّدات دبلن كور
 تتمّتع ُمَقیِّدات دبلن كور بالخصائص التالیة:

 االسم: الرمز الفرید المخّصص للُمّقیِّد.●
 الوسیمة: التسمیة القابلة للقراءة من قبل اإلنسان والمخّصصة للُمّقیِّد.●
 التعریف: بیان یمّثل مفهوم وطبیعة الُمّقیِّد األساسیة.●
 التعلیق: معلومات إضافیة مرتبطة بالُمّقیِّد (إن وِجدت).●
 انظر أیضًا: رابط لمزید من المعلومات حول الُمّقیِّد (إن وِجدت).●
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في بما DC میتاداتا مبادرة لدى الموجودة المیتاداتا مصطلحات لجمیع المواصفات أحدث على               لالّطالع
(DCMI Type (مفردات المفردات ومصطلحات الترمیز ومخّططات العناصر وتوضیح العناصر            ذلك
سمات تكون التالي السرد في . /http://dublincore.org/documents/dcmi-terms         انظر
كما المصطلح" "وصف كـ معًا یظهران والتعلیق التعریف لكن المواصفات في كما نفسها والوسیمة                االسم

 تتّم إضافة اإلرشادات واألمثلة.
 

 الترمیزات المتعّددة اللغات لكیانات دبلن كور
ُمّقیِّد لكّل مخّصص ثابٌت وحیٌد رمٌز یمّثل اإلنكلیزیة. غیر أخرى بلغٍة كور دبلن ُمّقیِّدات عن التعبیر                  سیتّم
في الرمز هذا دمج یمكن بها. تعریفه یتّم التي اللغة عن النظر بغّض معین ُمّقیِّد مفهوَم ـ االسم خاصّیة                     ـ
التعریف، (الوسیمة، لُمّقیٍِّد األخرى الخصائص جمیع ترجمة یمكن للُمّقیِّد. فریٍد ٍف معرِّ لتشكیل URI             

 التعلیق باإلضافة إلى جوانب "انظر أیضًا حسب الحاجة") من اإلنكلیزیة إلى أیة لغٍة أخرى.
 

إلى باإلضافة التعلیق التعریف، (الوسیمة، كور دبلن لكیانات األخرى الخصائص جمیع عن التعبیر               سیتّم
 جوانب "انظر أیضًا حسب الحاجة") بلغة ومجموعة حروف الترجمة.

 

 توضیحات العناصر
لمصطلحات أو البسیط" كور "دبلن من ١٥ الـ للعناصر امتدادات هذه العناصر توضیح مصطلحات                ُتعّد

.RightsHolder و Audience، Provenance العناصر اإلضافیة 
 

Title :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 
Alternative 
 الوسیمة: بدیل

 
للمورد. الرسمي العنوان عن بدیل أو كاستعاضٍة ُیسَتخدم العنوان أشكال من شكٍل أي المصطلح:                وصف

 یمكن أن یتضّمن هذا الُمَقیِّد اختصارات أو ترجمات للعنوان.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
استخدامه یجب ولكن الثانویة العناوین إلى الوصول إمكانیة توفیر أجل من بدیل عنوان استخدام                یمكن

 فقط عند وجود قیمة في عنصر العنوان.
 

 أمثلة:
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Alternative="BAAL" (Title=" Bulletin d'Archéologie et d'Architecture      
Libanaises") 
Alternative="Ocho semanas" (Title="Eight weeks") 

Description :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 

tableOfContents 
 الوسیمة: جدول المحتویات

 
 وصف المصطلح:  قائمة بالوحدات الفرعیة لمحتوى المورد.

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

استخدام یمكن أخرى، آلیة أو الئحٍة من سواًء محتویات، جدول من المورد وصف یتكّون                عندما
هذا یسمح جملة. شكل على مكتوٍب وصفي نصٍّ وبین الجدول هذا بین للتمییز tableOfContents              

 بمزیٍد من خیارات العرض والفهرسة.
 

 أمثلة:
tableOfContents="مقّدمة؛ الفقاریات؛ الالفقاریات؛ الرخویات" 
 

 
Abstract 

 الوسیمة: ملّخص
 

 وصف المصطلح:  ملّخص لمحتوى المورد.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
الملّخصات فیها ل ُتَفضَّ التي للتطبیقات بالنسبة رسمي. ملّخص من المورد وصف یتكّون عندما               ُیستخدم

د یسمح للوسیمة بعكس مستوى الوصف بشكٍل أفضل.   الرسمیة فإن استخدام المصطلح المَحدَّ
 

 أمثلة:
Abstract="للنتائج صا ملخ أیضًا وتضّم الزراعیة للبحوث العلیا اللجنة عمل المقالة هذه             تصف
 "الرئیسیة

Date :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 
 

بین الفرق أن كما واحد تاریٍخ من أكثر تتطّلب التي الحاالت في عام بشكٍل التاریخ توضیحات                  ُتفید
بین كانت األولى الخمسة التاریخ توضیح مصطلحات أن الحظ للمستخدمین. ا مهم یكون قد               التواریخ
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من كجزٍء "التاریخ" یشمل لم الوقت تسمیة اصطالح وأن DCMI أقّرتها التي السابقة               المصطلحات
اسم یعّبر حیث الُمسّتخدم التسمیة اصطالح في التغّیرات المصطلحات أحدث تعكس ح. الموضَّ              المصطلح
من یكون قد التاریخ توضیحات استخدام عند الرئیسي. بالعنصر العالقة عن بجالء الموّضح               المصطلح
المثال: سبیل على التوضیح. نفس بواسطة إنشاؤه تّم الذي التمییز تكّرر نّصیة سلسلة إدخال الحكمة                 غیر
عرٍض في "valid " التوضیح استخدام فیها یتم لعبارة التابعة "Valid 20010211 " سلسلة ُتظهر                 قد

.VALID: Valid 20010211 :موسوم على النحو التالي 
 
 

Created 
  الوسیمة: ُأنشئ

 
 وصف المصطلح:  تاریخ إنشاء المورد.

 
  إرشادات إلنشاء المحتوى:

(على التحدید وجه على التاریخ هذا أهمیة إبراز المهّم من وكان معروفًا المورد إنشاء تاریخ كان                  إذا
إنشاء تاریخ لتحدید Created مصطلح فاستخدم بالسجّل) صلٍة ذات أخرى تواریٌخ هناك المثال:               سبیل
ولیس نفسه الموصوف للمورد اإلنشاء تاریخ یكون أن یتطّلب لواحد" "واحد مبدأ أن الحظ                المورد.

  إلصداٍر سابق اشُتقَّ منه المورد الحالي منه.
 

Valid 

  الوسیمة: صالح.
 

 وصف المصطلح : تاریخ (وغالبًا مدى) صالحیة المورد.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
المصطلح استخدام فیمكن التواریخ من معیٍّن نطاٍق أو لتاریٍخ صلة ذو أو فقط صالحًا المورد كان                  إذا
لكن الوقت بمرور بالمورد احُتِفظ إذا خاصٍّ بشكٍل ا مهم هذا یكون قد التواریخ. هذه عن للتعبیر Valid                 

  استخدامه صالٌح فقط خالل فترٍة معّینة أو تاریٍخ معّین.
 

Available 
 الوسیمة: ُمتاح.

 
 وصف المصطلح:  التاریخ (غالبًا المدى) الذي سیصبح فیه أو أصبح فیه المورد ُمتاحًا.

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:
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تاریخ عن توّفره تاریخ یختلف قد مورٍد حالة في Available المصطلح استخدام عام بشكٍل                ینبغي
  إنشائه ویكون تاریخ توّفره ذو صلة باستخدام المورد.

 
Issued 

  الوسیمة: َصَدَر
 

 وصف المصطلح:  تاریخ اإلصدار الرسمي (على سبیل المثال: النشر) للمورد.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
ومختلفًا بالمورد صلٍة ذا النشر أو لإلصدار الرسمي التاریخ یكون عندما Issued مصطلح تطبیق                یجب

  عن التواریخ األخرى التي یمكن استخدامها مع المورد.
 

Modified 
  الوسیمة: ُعدِّل.

 
 وصف المصطلح:  التاریخ الذي تّم فیه تغییر المورد.

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

تسجیل یتّم عندما تعدیل. آخر فقط أو التعدیل حاالت كّل إّما لتسجیل لة المعدَّ التواریخ استخدام                 یمكن
  تاریخ تعدیل واحد فقط، ُیفترض عندها أن یكون هذا أحدث تعدیل.

 
dateAccepted 

  الوسیمة: تاریخ القبول.
 

ِقبل من المقالة الكّلیة، ِقبل من األطروحة المثال: سبیل (على المورد قبول تاریخ المصطلح:                وصف
 المجّلة وما إلى ذلك).

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

كیاٍن أو هیئٍة قبل من ـ المورد حیاة دورة في ـ القبول تاریخ كان إذا dateAccepted استخدام                   یمكن
  رسمیین مناسبًا الستخدام المورد.

 
dateCopyrighted 

  الوسیمة: تاریخ حقوق النشر.
 

 وصف المصطلح:  تاریخ صدور بیان حقوق النشر.
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 إرشادات إلنشاء المحتوى:
عندها فیمكن المورد الستخدام مناسبًا ـ المورد حیاة دورة في ـ النشر حقوق صدور تاریخ كان                  إذا

.dateCopyrighted استخدام مصطلح  
 

dateSubmitted 
  الوسیمة: تاریخ التقدیم.

 
 وصف المصطلح:  تاریخ تقدیم المورد (على سبیل المثال: األطروحة، المقالة، إلخ).

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

أو هیئٍة إلى ـ المورد حیاة دورة في ـ التقدیم تاریخ كان إذا dateSubmitted مصطلح استخدام                  یمكن
 كیاٍن مناسبًا الستخدام المورد.

 

Format :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 
 

Extent 
  الوسیمة: المدى.

 
 وصف المصطلح:  حجم أو مّدة المورد.

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

من عمومًا یتكّون فإنه الحاالت من متنّوعة مجموعة في Extent التوضیح مصطلح الستخدام               نظرًا
القیمة فصل في الممارسات أفضل تتمّثل الرقمیة. القیمة لتفسیر مطلوبة توضیحیة وتسمیة رقمیٍة               قیمٍة

  الرقمیة عن التسمیة التوضیحیة بمسافة، سواء ظهرت التسمیة قبل أو بعد القیمة.
 

  أمثلة:
Extent="folio" 
Extent="899 Kb" 
Extent="٢١ دقیقة" 

 
Medium 

  الوسیمة: الوسیط.
 

 وصف المصطلح:  الناقل الماّدي أو الفیزیائي للمورد.
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 إرشادات إلنشاء المحتوى:
الناقل یكون حیث مثًال، قالب أو لوحة فیزیائیٍة، طبیعٍة ذا المورد یكون عندما عام بشكٍل الوسیط                  ُیستخدم
فیلٍم عن عبارة المورد كان إذا المثال، سبیل على بالُمستخِدم. صلٍة ذات الُمسّتخدمة الماّدة أو                 الفیزیائي
متوفرا كان إذا الصفة. بهذه وصفه عندها فیجب فقط فیزیائي ككائٍن متوفرًا وكان DVD قرص                 على
Format العنصر على صیغته تنعكس فسوف اإلنترنت شبكة على موقع على العرض أو للتنزیل               رقمیًا

.  
 

 أمثلة:
Medium="نسیٌج قطني مع ترتر" 
Medium="برونز على قاعدة خشبیة" 
Medium="زیت على خشب" 

Relation :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 
 

في الموارد لربط استخدامها ویمكن "تبادلیة" عالقات أنها على العالقة توضیحات معظم عن التعبیر                یتّم
في المتضّمنة الموارد كّل وصف إلى المنّفذون یحتاج ال مطلوب. غیر ذلك أن من الرغم على                  اتجاهین
أن دون سابٍق بإصداٍر ویربطونه الحقًا إصدارًا یصفون قد آخر بمعنى العالقة. عن للتعبیر تبادلیة                 عالقة
الحفاظ یكون أدناه الواردة العالقات بعض في وبالعكس. السابق لوصف الفرصة أو الحاجة لدیهم                یكون
ذكر سیتّم اآلخر. من أهمیة أكثر العالقة اتجاهات أحد یكون أخرى حاالٍت وفي أهمیًة، أكثر التبادلیة                  على

  هذه االختالفات لمصطلحاٍت معّینة.
  

isVersionOf hasVersion 

 الوسیمة: له إصدار الوسیمة: هو إصدار من

في التغییرات تشیر المرجعي. للمورد تعدیل أو طبعة أو إصدار هو الموصوف المورد المصطلح:                وصف
 اإلصدار إلى تغییرات جوهریة في المحتوى بدًال من االختالفات في الصیغة.

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
العالقات تحتاج ال المحتوى. مستوى على الموّضحة العالقة فیها تكون التي الحاالت في إال ُیستخَدم                 ال
"رومیو من إصداٌر هي الغربي" الحي "قّصة إن صلة. ذات العالقة تكون حتى الصلة وثیقة تكون                  ألن
باستخدام عنها التعبیر یتّم التي الموارد وصف سیاق في الكفایة فیه بما مهمٌّ یكون قد وهذا                  وجولییت"
مشابه، مستوى على أیضًا یرتبطان الغربي" الحي و"قّصة برودواي استعراض أّن كما .isVersionOf             
حیث الصیغة، مستوى على فائدٍة أكثر بشكٍل یتّم للفیلم الرقمیة الفیدیو وأقراص الفیدیو عن التعبیر أّن                  إال

 أن المحتوى هو نفسه بشكٍل أساسي.
 

.isFormatOf انظر أیضًا  
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isReplacedBy Replaces 

 الوسیمة: یحّل محّل الوسیمة: استُبِدل بـ

أو الموصوُف المورُد ُیسَتبَدل المصطلح:       وصف
  یستعاض عنه بواسطة المورد المرجعي.

أو الموصوُف المورُد یعّوض المصطلح :       وصف
 یزیح أو َیِحّل محّل المورِد المرجعي.

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
و isReplacedB استخدام فإن فقط، صالح واحٌد إصداٌر فیها یكون إصدارات سلسلة إنشاء               عند
مهّمة التبادلیة العالقات المناسب. اإلصدار إلى المستخدم وتوجیه العالقة عن التعبیر یتیح Replaces             

  جدًا في هذه الحالة.
 

 

isRequiredBy Requires 

 الوسیمة: یتطّلب الوسیمة: مطلوب من ِقبل

من مطلوٌب الموصوف المورُد المصطلح:       وصف
 قبل المورِد المرجعي، منطقیًا ومادیًا.

المورَد الموصوف المورُد یتطّلب المصطلح:       وصف
 المرجعي لدعم وظیفته وإنجازه وتماسك محتواه.

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
Requires عالقة عن للتعبیر وضوحًا أكثر حاجٌة هناك Requires و IsRequiredBy حالة              في
هذه ُتشاهد ما غالبًا مفیدًا. یكون أن یمكن كالهما أن من الرغم على IsRequiredBy عالقة من                  بدًال

 العالقة في العالقات بین البرمجیات والوثائق أو التطبیقات ومتطّلبات األجهزة أو البرمجیات.
 
 

isPartOf hasPart 

 الوسیمة: یتضمّن الجزء الوسیمة: جزء من

جزٌء هو الموصوف المورُد المصطلح:       وصف
 مادي أو منطقي من المورِد المرجعي.

الموصوف المورُد یتضّمن المصطلح:      وصف
یا أو منطقیًا. المورَد المرجعي إما ماد 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
بذلك بطبیعتها. هرمیة "والد/طفل" عالقات شكل أساسي بشكل hasPart و isPartOf بین العالقات               تأخذ

  یمكن التعبیر عن أنواع العالقات واحد ـ واحد وواحد ـ عّدة أنواع.
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isReferencedBy References 

 الوسیمة: یشیر إلى الوسیمة: مشار إلیه من ِقبل

الموصوف المورد إلى یُشار المصطلح:       وصف
 ویُستشهد به أو یُدّل علیه بواسطة المورد المرجعي.

إلى یشیر الموصوف المورد المصطلح:       وصف
یدّل أخرى ناحیة ومن المرجعي المورد        ویقتبس

  علیه.

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
تساعد التي العالقات عن التعبیر من References و isReferencedBy توضیحات            ُتمّكن
استخدام یمكن للمورد. المقصود لالستخدام أو المورد حیاة لدورة بالنسبة ضروریة لیست لكنها               المستخدم

  هذه العالقة لربط مقاٍل ناقٍد لمورد مع ذاك المورد، أو هجاء لخطاب مع الخطاب األصلي وما إلى ذلك.
 
 

isFormatOf hasFormat 

 الوسیمة: یتضّمن الصیغة الوسیمة: صیغةٌ من

نفس هو الموصوف المورد المصطلح:       وصف
بصیغٍة مقدٌّم لكنه المرجعي للمورد الفكري        المحتوى

 أخرى.

قبل موجود الموصوف المورد المصطلح:       وصف
نفس من أساسًا یتكّون الذي المرجعي        المورد

ما ضمن صیغٍة أخرى. المحتوى الفكري مقد 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
أن بما فیها. األساسي المتغّیر الصیغة تمّثل التي الموارد بین العالقات عن للتعبیر صریحٌة العالقة                 هذه

 دبلن كور یّتبع مبدأ "واحد إلى واحد" فمن المتوّقع أن یكون لكل مورد وصفه الخاّص.
 

.isVersionOf انظر أیضًا  

 
 

conformsTo 

 الوسیمة: متوافق مع

 وصف المصطلح:  إشارة إلى معیار ثابت یتوافق معه المورد.

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
ذي آخر ثابت معیار أي أو الوصول إلمكانیة معاییر أو تعلیمیة معاییر إلیها المشار المعاییر تكون                  قد

 صلة باستخدام المورد.
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Coverage :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 
 

Spatial 
  الوسیمة: مكاني.

 
 وصف المصطلح:  الخصائص المكانیة للمحتوى الفكري للمورد.

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

الجغرافیة القیم من غیرها أو والعرض الطول وخطوط الجغرافیة األسماء المكانیة الخصائص تشمل               قد
االهتمام لكن المتطّور أو المعّقد الجغرافي باإلسناد یسمح ال التوضیح هذا أن الواضح من                الراسخة.
إضافیة معلوماٍت على للحصول مفیدة. نتائج یوّفر أن یجب المضبوطة والمفردات القیاسیة              بالمخّططات
DCMI Point و DCMI Box Encoding Scheme انظر المكانیة المعلومات ترمیز             حول

.Encoding Schem  
 

 أمثلة:
Spatial="Chicago, Ill." 
Spatial="Lat: 44 00 00 S Long: 068 00 00 W Name: Patagonia" 
Spatial="محافظة نینوى" 

Temporal 
  الوسیمة: زمني.

 
 وصف المصطلح:  الخصائص الزمنیة للمحتوى الفكري للمورد.

 
 إرشادات إلنشاء المحتوى:

قد حیاته. بدورة ولیس لمورد الفكري بالمحتوى المتعّلقة الزمنیة الجوانب تلك الزمنیة الخصائص               تشمل
في العام. هذا ُأنشئ نفسه المورد لكن عشر التاسع القرن جوانب من جانبًا یصف موردًا األمثلة                  تتضّمن
في دا محد اإلنشاء) تاریخ (أو التاریخ وسیكون عشر التاسع القرن في الزمنیة التغطیة ستكون الحالة                 هذه
اقتراحات على العثور یمكن مرّمزة. قیٍم أو نّصیة سالسل عن عبارة القیم تكون أن یمكن .٢٠٠٣                  عام

.DCMI Period Encoding Scheme دة لترمیز الخصائص الزمنیة في   محدٍّ
 

 أمثلة:
Temporal="العصر الجوراسي" 
Temporal="1922-1978" 
Temporal="القرن الرابع الهجري" 

35 
 



Audience :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 
 

Mediator 
  الوسیمة: وسیط.

 
منه. ویستفیدون لهم المورد خّصص للذین المورد إلى الوصول تتوّسط كیاٍن فئة المصطلح:               وصف
األحیان، من كثیر في و(٢) المورد، من النهائي المستفید (١) أساسیتین: فئتین من المورد جمهور                 یتكّون

 كیاٌن یتوّسط الوصول إلى المورد. یمّثل توضیح عنصر Mediator ثاني هاتین الفئتین.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
صّف داخل المعّلم قبل من لالستخدام مخّصص لمورد الوسیط بتعیین المعّلم یقوم قد تعلیمیة، بیئة                 في
استخدامها المراد الموارد أخرى. مماثلة خصائص یتشاركون أو معّین مستوى ذوي الطالب من               دراسي
دة محدٍّ بشروٍط الوسطاء عن التعبیر یمكن وسیطًا. تتضّمن لن أنفسهم الطالب هؤالء ِقبل من                مباشرًة
بین التمییز في مفیدًة المضبوطة المفردات تكون أن یمكن التنفیذ. احتیاجات على اعتمادًا وذلك ما                 نوعًا

  الوسطاء.
 

 أمثلة:
Mediator="متخّصص قراءة" 
Mediator="مدّرسو اللغة اإلنكلیزیة كلغة ثانیة" 

 

educationLevel 
  الوسیمة: المستوى التعلیمي.

 
لموقع تحدیدًا أكثر بیان بدیل: كوصٍف أو التدریب. أو التعلیم سیاق یصف عامٌّ بیاٌن المصطلح:                 وصف

 الجمهور من ناحیة تقدمه من خالل سیاق التعلیم والتدریب.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
على تعلیمیة. بیئة في المستخدمة المواد یخص فیما معّین صٍف لمستوى المصطلح هذا استخدام عادة                 یتّم
المتسق االستخدام أن إال التعلیم في محّددة مضبوطة مفردات باستخدام التوصیة تتّم لم أنه من                 الرغم

  للمصطلحات أو االعتماد على المفردات المضبوطة المتاحة یمّكن من الحصول على نتائج أكثر ثباتُا.
 

 أمثلة:
educationLevel="طالب المدارس االبتدائیة" 
educationLevel="4th-5th grade" 
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educationLevel="العلوم الثانویة" 

Rights :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 

 

accessRights 
  الوسیمة: حقوق الولوج.

 
تتضّمن قد األمنیة. حالته إلى إشارة أو المورد إلى الولوج یمكنه من حول معلومات المصطلح:                 وصف

  حقوق الولوج معلوماٍت حول الولوج أو القیود على أساس الخصوصیة واألمان وغیرها من القواعد.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
إلى استنادًا استخدامها أو عنها البحث أو الموارد لعرض القیود بتمییز السماح إلى الولوج حقوق                 تهدف
الذین المستخدمین على یقتصر مورد هو ذلك على مثال المستخدم. فئة أو الفئة أو نفسه المورد                  سمات
شبكة على موقع في المصادقة أو الدخول تسجیل یتطّلب الذي أحدهم أو معّین، أمني تصریح                 لدیهم

  األنترنت.
 

 أمثلة:
accessRights="متاٌح للمشتركین فقط." 
accessRights="Viewable by Medium security cleared staff only." 

 
License 

  الوسیمة: ترخیص.
 

بها الموصى الممارسات أفضل المورد . مع ما بشيء للقیام أذنًا تعطي قانونیة وثیقٌة المصطلح:                وصف
التالي: الرابط عبر التراخیص لهذه أمثلة على العثور یمكن .URI باستخدام الترخیص تحدید               هي

./http://creativecommons.org/licenses 
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
 

متاح مورٌد ذلك، على األمثلة من معیٍّنة. صة ُمرخٍّ استخداماٍت تضمین بتحدید للسماح الترخیص َم               ُصمِّ
  لالستخدام ِبُحّریة ولكن لیس من المسموح استنساخه في التطبیقات التجاریة.

 
 أمثلة:

 
license="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ legalcode" 
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license="Licensed for use under Creative Commons Attribution 2.0." 

 

Identifier :توضیح (أو توضیحات) للعنصر 
 

bibliographicCitation 
  الوسیمة: اقتباس بیبلیوغرافي.

 
تفاصیل تضمین في بها الموصى الممارسة تتمّثل للمورد. بیبلیوغرافٌي مرجٌع المصطلح:             وصف

 بیبلیوغرافیة كافیة لتحدید المورد بشكٍل ال ُلبس فیه قدر اإلمكان، سواء كان االقتباس قیاسیًا أم ال.
 

 إرشادات إلنشاء المحتوى:
المورد من االقتباسات على قصره فیجب آخر، بمورٍد عالقًة یصف ال المصطلح هذا ألّن                نظرًا
فمن مجّلة في مقالٍة عن عبارًة المورد كان إذا السجل. من المتبّقي الجزء في الموجود                 الموصوف
اسُتخِدمت حالة في وذلك الصفحات، مراجع حتى المقالة، حول جدًا دٍة محدَّ معلوماٍت تضمین               المناسب
كانت لو وحتى أخرى موارد ِقبل من إلیها للرجوع قیاسیٍة صیغٍة وفق بالمقالة لالستشهاد المعلومات                 هذه

  هذه المقالة الموصوفة موجودًة ضمن صیغة رقمیة.
 

 أمثلة:
bibliographicCitation="الحولیات األثریة العربیة السوریة، المجّلد ٤٢، ١٩٩٦، ص ٨٥ ـ ٩١" 
bibliographicCitation="Nature, v.87, p. 200" 
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