
Kiến thức cơ bản về siêu dữ liệu (Metadata) 

Siêu dữ liệu là thông tin về một phần thông tin cụ thể. Có nhiều 

loại và tiêu chuẩn của siêu dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ 

thảo luận những điều cơ bản về siêu dữ liệu và các loại  dữ liệu 

khác nhau có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng siêu dữ liệu 

này. Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các nguồn và tiêu chuẩn cho 

siêu dữ liệu. Khi bạn hiểu ba danh mục này, bạn sẽ có thể sử dụng 

chúng một cách hiệu quả khi tạo hoặc diễn giải thông tin. Có rất 

nhiều cách mà siêu dữ liệu có thể hữu ích, vì vậy chúng ta hãy 

xem xét kỹ hơn. 

Mô tả siêu dữ liệu 

Siêu dữ liệu là một định dạng mô tả dữ liệu cho nhiều loại tài nguyên 

điện tử. Các định dạng siêu dữ liệu đã phát triển trong nhiều năm, 

nhưng hầu hết đều kém phù hợp để mô tả nhiều loại tài nguyên hơn. 

Các tiêu chuẩn hiện tại đang hướng tới các chuyên gia và máy tính 

hơn là một cộng đồng rộng lớn của các bên quan tâm. Siêu dữ liệu 

có thể được thêm vào thanh menu của trình duyệt web, hiển thị trong 

kết quả tìm kiếm hoặc trả về dưới dạng văn bản mặc định. Dưới đây 

là một số định dạng siêu dữ liệu phổ biến nhất.  

Mô hình DSP-PROV có một số ưu điểm so với mô tả xuất xứ bán 

chính thức dựa trên tiếng Anh thông thường. Mô hình DSP -PROV 

có thể theo dõi sự phát triển của các lược đồ siêu dữ liệu. Mặc dù 

nó không bao gồm từ vựng hoặc cú pháp mã hóa, nhưng mô hình 

có một số lợi ích so với mô tả xuất xứ bán chính thức thông 

thường. Mô tả kỹ lưỡng hơn về sự phát triển của lược đồ siêu dữ 

liệu là mong muốn trong tương lai. Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi 

nhiều nghiên cứu hơn. Hiện tại, DSP-PROV là phương pháp ưa 

thích để mô tả siêu dữ liệu. 

Các tiêu chuẩn siêu dữ liệu khác nhau đối với các lĩnh vực khác 

nhau. Ngoài việc mô tả nội dung của tập dữ liệu, siêu dữ liệu cũng 

nâng cao tính hữu ích của nó. Siêu dữ liệu cho các trang web có thể 

bao gồm ngôn ngữ phần mềm, công cụ được sử dụng để tạo trang và 



chủ đề. Điều này giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các trang web cụ 

thể hơn và siêu dữ liệu cho đĩa CD nhạc có thể mô tả các nhạc sĩ đã 

tạo ra đĩa CD đó. Những khác biệt này thường được phản ánh trong 

sự phát triển của các tiêu chuẩn siêu dữ liệu. Nếu bạn muốn triển 

khai các tiêu chuẩn siêu dữ liệu trong dữ liệu của riêng mình, hãy 

liên hệ với thành viên của Ủy ban Tiêu chuẩn Siêu dữ liệu.  

Một thuật ngữ khác cho siêu dữ liệu là cấu trúc. Nó cung cấp thông 

tin về tổ chức của một đối tượng kỹ thuật số, chẳng hạn như cấu 

trúc của các chương của nó. Nó hoạt động như các bộ mô tả và 

định danh cho dữ liệu, tạo điều kiện cho việc sử dụng lại. Nó cũng 

ghi lại thông tin về mối quan hệ giữa các phần khác nhau của một 

đối tượng phức tạp, chẳng hạn như sách nói. Cơ sở dữ liệu siêu 

dữ liệu cấu trúc có thể là một tài sản quý giá cho doanh nghiệp của 

bạn. Điều này có thể giúp nó điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ 

để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  

Có một số loại siêu dữ liệu, bao gồm cả quản trị và mô tả. Siêu dữ 

liệu quản trị được sử dụng để quản lý tập hợp các tệp và đối tượng 

kỹ thuật số. Dữ liệu này bao gồm thông tin chi tiết về vị trí thực của 

bộ sưu tập, quyền, hạn chế truy cập và dữ liệu thống kê. Siêu dữ 

liệu được lưu trữ được sử dụng để quản lý tài nguyên thông tin về 

lâu dài. Nó cũng có thể bao gồm thông tin về các quyền đã được 

gắn với một đối tượng kỹ thuật số. Đồng thời, siêu dữ liệu có thể 

được sử dụng để bảo toàn tính toàn vẹn của một đối tượng hoặc 

tệp kỹ thuật số. 

Lập danh mục truyền thống của các bộ sưu tập vật lý là một nguồn 

siêu dữ liệu mô tả tuyệt vời. Nhiều thủ thư đã dành nhiều năm để 

phát triển các tiêu chuẩn và công cụ biên mục và đã dành hàng 

triệu đô la để tạo ra những hồ sơ này. Mặc dù có nhiều quy tắc và 

kỹ thuật siêu dữ liệu phải tuân theo, nhưng việc tuân thủ đầy đủ là 

rất tốn kém. Hầu hết các thư viện không có đủ tài nguyên để triển 

khai chúng. Vì lý do này, siêu dữ liệu mô tả đã trở thành một công 

cụ hữu ích cho các thủ thư và các nhà nghiên cứu. Dữ liệu này rất 

quan trọng cho việc nghiên cứu và khám phá.  



Tiêu chuẩn cho siêu dữ liệu 

Việc chuẩn hóa siêu dữ liệu là quan trọng vì nhiều lý do, bao gồm 

cả nhu cầu mô tả cấu trúc của tài liệu và cung cấp một cơ chế truy 

vấn thống nhất. Bằng cách này, siêu dữ liệu có thể được  khám phá 

nội bộ và hưởng lợi từ chuyên môn và cộng đồng xung quanh một 

tiêu chuẩn cụ thể. Ví dụ: siêu dữ liệu về ngữ nghĩa tạm thời, chẳng 

hạn như ngày xuất bản, có thể cung cấp nguồn gốc được tích hợp 

sẵn. Tiêu chuẩn hóa cũng cho phép siêu dữ liệu được sử dụng để 

mô tả bản chất và tính khả dụng của tài sản kỹ thuật số.  

Các lược đồ siêu dữ liệu khác nhau được phát triển cho các mục 

đích và lĩnh vực khác nhau. Sáng kiến Tài liệu Dữ liệu, một nỗ lực 

quốc tế nhằm tạo ra một tiêu chuẩn cho tài liệu kỹ thuật,  có một 

đặc tả XML được gọi là DDI. Một lược đồ siêu dữ liệu phổ biến 

khác là Mô hình dữ liệu khái niệm lớp EBU (ECDM). Đây là một 

bản thể luận xác định một tập hợp các thuộc tính và Lớp cơ bản. 

Các mô hình dữ liệu này nhằm phục vụ như một từ vựng và khuôn  

khổ chung cho siêu dữ liệu. 

Tiêu chuẩn ISO / IEC 11179 xác định một lược đồ để mô tả ý nghĩa 

và cấu trúc kỹ thuật của dữ liệu. Nó định nghĩa các đối tượng 

thông tin đại diện và ngữ nghĩa có thể tái sử dụng, cũng như quá 

trình đăng ký các đối tượng thông t in đó trong sổ đăng ký siêu dữ 

liệu. Ngoài ra, tiêu chuẩn này đã được thông qua làm cơ sở cho 

nhiều cơ quan đăng ký siêu dữ liệu khác. Nó cũng chỉ định cấu trúc 

và định dạng của siêu dữ liệu cho dữ liệu điện tử. Ngoài ra còn có 

nhiều tiêu chuẩn khác quản lý siêu dữ liệu. 

Dự án FOAF tạo ra các trang chủ có thể đọc được bằng máy cho mọi 

người, địa điểm và những thứ họ tạo ra. Mô tả Lưu trữ được Mã hóa 

là một tiêu chuẩn cho các công cụ hỗ trợ tìm kiếm lưu trữ. Mô tả 

phân loại các tác phẩm nghệ thuật là một khung khái niệm để mô tả 

văn hóa vật chất. Darwin Core là một tiêu chuẩn cụ thể cho sự xuất 

hiện địa lý của các loài. Việc sử dụng nó trong các lĩnh vực khác 

nhau đang tăng lên mỗi ngày. Sự phát triển của siêu dữ liệu đang 

cho phép nhiều người khám phá thế giới xung quanh chúng ta hơn. 



Các tiêu chuẩn siêu dữ liệu giúp dữ liệu lưu chuyển giữa các tổ 

chức và hệ thống phần mềm. Siêu dữ liệu cũng cải thiện tài liệu 

thống kê bằng cách tạo ra một cấu trúc nhất quán cho dữ liệu. Các 

tiêu chuẩn này giúp các nhà nghiên cứu tìm kiếm và chia sẻ thông 

tin thống kê một cách hiệu quả hơn. Định dạng chuẩn hóa này cho 

phép người dùng xác định các nguồn thông tin mà họ quan tâm và 

làm cho chúng trở nên hữu ích hơn đối với họ. Vì vậy, ngoài việc 

cải thiện tài liệu thống kê, siêu dữ liệu là một phần quan trọng của 

bất kỳ dự án kỹ thuật số nào. Khi bạn sử dụng siêu dữ liệu, nó sẽ 

cải thiện quy trình làm việc của bạn.  

Mặc dù siêu dữ liệu nghe có vẻ khó triển khai nhưng điều cần thiết 

là phải đảm bảo tính nhất quán giữa các bản ghi và các loại. Khi 

bạn đã có siêu dữ liệu chuẩn, việc tạo và sử dụng nó sẽ dễ dàng 

hơn. Với một chút thực hành, quá trình tạo siêu dữ liệu sẽ trở nên 

dễ dàng và dễ quản lý hơn nhiều. Có rất nhiều tiêu chuẩn có sẵn, 

vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra chúng. Không cần phải  sợ hãi bởi 

thông tin này. Điều quan trọng là phải hiểu mục đích của siêu dữ 

liệu. Cuối cùng, các tiêu chuẩn siêu dữ liệu làm cho các tệp kỹ 

thuật số trở nên hữu ích hơn. 

Nguồn siêu dữ liệu 

Siêu dữ liệu là thông tin về các đối tượng. Nó có thể được mô tả 

theo một số cách, chẳng hạn như tiêu đề, ngày tháng và tên nhà 

nghiên cứu. Siêu dữ liệu quyền nêu rõ quyền sở hữu và quyền của 

một phần dữ liệu nhất định và siêu dữ liệu cấu trúc phác thảo các 

khía cạnh kỹ thuật của một đối tượng cụ thể. Siêu dữ liệu thường  

có bản chất kỹ thuật, nhưng một số có thể mang tính mô tả và 

thậm chí có thể được người dùng thêm vào. Bài viết này thảo luận 

về các loại siêu dữ liệu chính, cũng như các cách chúng có thể 

được ánh xạ tới nội dung mà chúng mô tả.  

Nguồn chính của siêu dữ liệu là lập danh mục, nhưng các dạng mô tả 

khác cũng có thể được tạo ra nhờ phương tiện truyền thông. Ví dụ, 

một tài liệu có thể được tạo ra bằng công nghệ kỹ thuật số, mang các 



đặc tính vốn có cho phép nó được lập danh mục. Các mô tả ít trang 

trọng hơn cũng có thể được tạo ra trong quá trình đọc, chú thích và 

giảng dạy. Ví dụ, một bức ảnh về Ngôi nhà Ennis của Frank Lloyd 

Wright có thể là slide thứ hai mươi tư của một bài thuyết trình trong 

lớp học. Khi một khóa học kết thúc, thông tin này đã giảm giá trị.  

World Wide Web đã thay đổi cách chúng ta truy cập và quản lý 

thông tin. Siêu dữ liệu đã trở thành công cụ chính để mô tả các 

nguồn thông tin. Nó là một bộ phận cấu thành của chuỗi giá trị kinh 

tế tri thức. Tuy nhiên, bất chấp tầm quan trọng của nó, thuật ngữ sử 

dụng cho tài nguyên này là khó hiểu, gây khó khăn cho việc tích 

hợp vào hệ thống thông tin. Vì vậy, điều quan trọng là sử dụng siêu 

dữ liệu thích hợp và hiểu cách nó có thể được sử dụng cho các mục 

đích khác nhau. Ngoài ra, siêu dữ liệu không giống nhau ở mọi nơi. 

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng trên toàn thế giới, kiến trúc 

siêu dữ liệu phải nhạy cảm với sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. 

Vì Web là một hệ thống thông tin quốc tế, các tài nguyên phải có 

sẵn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người dùng. Điều  này có nghĩa là 

chúng phải có thể truy cập được trong các bộ ký tự và siêu dữ liệu 

thích hợp. Điều này đạt được nhờ các tiêu chuẩn liên quan đến nội 

địa hóa (localization) và quốc tế hóa (internationalization). Điều thứ 

hai liên quan đến việc điều chỉnh các tiêu chuẩn quốc tế cho phù 

hợp với bối cảnh địa phương. Bài viết này nêu bật một số ví dụ về 

siêu dữ liệu được sử dụng trong quản lý nội dung kỹ thuật số.  

Siêu dữ liệu do con người tạo ra (Human-created metadata) sẽ bổ 

sung cho siêu dữ liệu tự động và giảm bớt các biểu diễn tài liệu. 

Siêu dữ liệu do con người tạo ra cải thiện khả năng khám phá tài 

nguyên, truy xuất dựa trên việc sử dụng và tổ chức thu thập. Nó 

trình bày rõ mục đích và phạm vi của một bộ sưu tập, do đó giúp 

người dùng sử dụng dễ dàng hơn. Thông tin mà siêu dữ liệu do 

con người tạo ra cung cấp rất quan trọng đối với một thư viện kỹ 

thuật số giàu thông tin. Phần lớn, siêu dữ liệu do con người tạo ra 

được người dùng tạo và duy trì, điều này làm cho nó trở thành một 

phần quan trọng của hệ sinh thái thư viện số.  



Một khía cạnh hấp dẫn khác của việc tạo siêu  dữ liệu là việc phân 

định ranh giới giữa các bộ sưu tập vật lý và kỹ thuật số. Đặc biệt, 

những hạn chế về kỹ thuật xã hội đối với các tiêu chuẩn siêu dữ 

liệu có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn các tiêu chuẩn và phân 

định ranh giới thu thập. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến tính 

chất phân tán của tập hợp có thể ảnh hưởng đến người chịu trách 

nhiệm bảo trì tập hợp đó. Hơn nữa, các loại siêu dữ liệu kỹ thuật 

số khác nhau tạo ra nhiều sự đánh đổi khác nhau giữa tính phong 

phú và thẩm quyền. Điều này làm cho điều quan trọng là phải xem 

xét phạm vi của siêu dữ liệu.  


