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Maar implementeerders moeten bij de ontwikkeling van

hun systeem ook kiezen uit verschillende mogelijkheden

voor de syntax voor de metadatarecords, bijvoorbeeld html,

xml of rdf. De SCHEMAS Standards Watch houdt imple-

menteerders daarom ook op de hoogte van nieuwe ontwik-

kelingen met betrekking tot deze mark-up talen, maar het

belangrijkste aandachtspunt binnen het project is de

semantiek.

Informatiediensten bieden toegang tot een keur van ver-

schillende informatiebronnen en deze bronnen zijn

beschreven in uiteenlopende beschrijvingsformats: bij-

voorbeeld een lokale OPC die op MARC is gebaseerd, een

Internet Subject Gateway die Dublin Core gebruikt of een

elektronisch tekstarchief met Encoding Archive Descrip-

tion (EAD) als beschrijvingsformat. Aanbieders van dien-

sten moeten op de hoogte zijn van deze formaten en soft-

ware moet deze verschillende formaten automatisch kun-

nen interpreteren.

Het lijkt voor de hand te liggen om één standaardschema

te gebruiken voor alle toepassingen, maar dit is niet de

trend en het is evenmin wenselijk. Afzonderlijke diensten

hebben behoefte aan een schema dat optimaal is afge-

stemd op de onderscheidende kenmerken van hun eigen

dienst. Metadata registries zijn bedoeld om onnodige dis-

crepanties tussen verschillende schema’s te voorkomen,

door implementeerders toegang te geven tot bestaande

schema’s, met inbegrip van nieuwe varianten en lokale

extensies, zodat zij informatie over innovatieve onder-

scheidende kenmerken (‘differentials’) kunnen uitwisselen.

Het doel is om onnodige verdubbeling van inspanningen

te voorkomen bij het ontwikkelen van schema’s. Herge-

bruik van bestaande schema’s is gemakkelijker en goedko-

per dan het ontwikkelen van nieuwe en heeft als bijko-

mend voordeel dat het interoperabiliteit bevordert.

SCHEMAS registry
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat SCHEMAS een

eenvoudige registry zou implementeren, in de vorm van

webpagina’s die zouden doorlinken naar de schema’s die

door de verschillende projecten en standaardiseringsorga-

nisaties op hun eigen webpagi-

na’s beschikbaar worden

gesteld. In die vorm zou het

een uitbreiding zijn van de

SCHEMAS Metadata Watch-

rapporten, die doorlinken naar

projectinformatie. Naarmate het

werk vorderde, heeft het

registry-idee echter wat ambiti-

euzere vormen aangenomen.

Eerdere ervaringen binnen het

Europese DESIRE-project,2 en

contacten met de ISO 11179-

gemeenschap3 hebben geleid tot

nadere beschouwing van de

mogelijkheid om een SCHE-

MAS registry te ontwikkelen

gebaseerd op een via het web

doorzoekbare database.

SCHEMAS werkt nu aan de

ontwikkeling van zo’n database

van schema’s die zijn gecodeerd in de Resource Discovery

Framework (RDF) taal.4 De DESIRE registry heeft de voor-

delen aangetoond van de mogelijkheid om te zoeken op de

naam van afzonderlijke elementen, op de naam van de ele-
ment set als geheel en op trefwoord. De uit de SCHEMAS-

workshops resulterende feedback en samenwerking met

parallelle activiteiten van het Dublin Core Metadata Initia-

tive hebben de voordelen van het inrichten van een databa-

se afdoende duidelijk gemaakt.

SCHEMAS implementeert een registry met gebruikmaking

van de Extensible Open Registry (EOR) software ontwik-

keld door OCLC. Deze is gebaseerd op rdf en de intentie is

om het als open source software beschikbaar te stellen.

EOR is onlangs geïnstalleerd door UKOLN en er wordt nu

gewerkt aan het opzetten van de registry.

Application Profiles
Naarmate het SCHEMAS-project vorderde, werd het

steeds duidelijker dat er behalve aan gegevens over stan-

daardschema’s behoefte bestond aan meer informatie over

lokale toepassingen binnen projecten. Het SCHEMAS-pro-

ject richt zich op een problematiek die bekend is bij alle

bibliotheekmedewerkers en IT-experts die gewerkt hebben

met standaarden voor het beschrijven van informatiebron-

nen. Of het nu gaat om ‘traditioneel’ catalogiseren in bibli-

otheken met gebruikmaking van MARC-gerelateerde stan-

daarden, of om meer recent ontwikkelde metadata element
sets zoals Dublin Core, er is vaak behoefte aan lokale regels

en toepassingen die de standaardschema’s verfijnen of uit-

breiden.

Binnen SCHEMAS wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen ‘namespace schema’s’ en ‘application profile sche-

ma’s’.5 Namespace-schema’s bevatten alle elementen die

gedefinieerd worden door de beherende instelling, de

‘registratieautoriteit’ (wie of wat dat ook moge zijn) voor

een bepaalde namespace. Application profiles zijn toege-

sneden op een bepaalde toepassing en zullen meestal

bestaan uit een subset of een combinatie van subsets uit

één of meer namespace schema’s. De ervaringen van het

DESIRE-project werden bevestigd door de uitkomsten van
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SCHEMAS: greep krijgen op metadata
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reerde beschrijving van informatiebronnen. Met de ontwikkeling van talrijke nieuwe web-

diensten komen er ook steeds meer nieuwe metadataschema’s in omloop. Het doel van

het SCHEMAS-project1 is om de aanbieders van diensten te ondersteunen bij de ontwikke-

ling van metadataschema’s voor hun systemen.

HET TOENEMEND GEBRUIK van het web voor de beschik-

baarstelling en verspreiding van informatiebronnen is

gepaard gegaan met een toenemende behoefte aan meta-

dataformats om die bronnen te beschrijven. Resource disco-
very, copyrightbeheer, langetermijnopslag van digitale

bestanden en zelfs het beheer van bedrijfsintranetten, dat

alles is afhankelijk van metadata. Er zijn talrijke element
sets (schema’s) in gebruik voor de ondersteuning van

bovengenoemde processen. 

Het SCHEMAS-project ondersteunt de ontwikkelaars van

diensten, informatie professionals zowel als IT-specialis-

ten, bij de taak om een zo goed mogelijk schema te ont-

wikkelen voor hun specifieke toepassing: van de keuze

voor een bepaald metadatamodel, het construeren van een

eigen schema, tot het verspreiden van informatie over het

gebruik ervan. Door het aanbieden van een ‘schemas

forum’ hoopt men het uitwisselen van informatie over

schema’s te bevorderen, in eerste instantie tussen degenen

die betrokken zijn bij projecten gefinancierd binnen het

IST-programma van de Europese Unie, maar ook tussen

hen die met vergelijkbare projecten bezig zijn in de Ver-

enigde Staten en Japan. SCHEMAS werkt ook nauw

samen met het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)

en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Dublin

Core metadata registry.

Implementeerders willen het voor hun applicatie meest

geschikte metadataschema kunnen vinden. Ze zijn daar-

om geïnteresseerd in bestaande internationale standaar-

den, maar ook in nog in ontwikkeling zijnde specificaties

van relevante de facto standaarden. SCHEMAS tracht op

verschillende manieren in deze informatiebehoeften te

voorzien, onder andere door de organisatie van een serie

workshops die de projectagenda stuurt en een platform

biedt voor het uitwisselen van ervaringen. Het project

biedt daarnaast een informatiedienst over metadata, in de

vorm van de Standards Watch en Metadata Watch-rappor-

ten, geschreven door experts op deze gebieden. Een ande-

re belangrijke focus van het project is de SCHEMAS regis-
try, die een zoekinterface zal bieden op openbaar gemaak-

te schema’s.

Informatie-uitwisseling
Metadata kunnen vanuit twee verschillende invalshoeken

bekeken worden: vanuit de semantiek (betekenis) en van-

uit de syntax (codering). Implementeerders hebben met

beide aspecten te maken. Het SCHEMAS-project richt

zich op het uitwisselen van informatie over de semantiek,

waarbij de nadruk ligt op de keuze van de elementen en

de definities, dus op de betekenis van deze elementen.

Schema registries

registry registry registry

Registry provides access to collection of schemas

Adds value by providing services
- search, browse
- crosswalks and mappings
- links to sample metadata instances
- links to annotations
- links to implementations

SCHEMAS

Het SCHEMAS-project wordt gefinancieerd als ‘accompanying
measure’ in het Information Society Technologies (IST) Pro-
gramme onder het Vijfde Kaderprogramma
Looptijd: februari 2000 – december 2001
Partners:
• PricewaterhouseCoopers Technology Consultants, Luxem-

burg
• The German National Research Centre for Information Tech-

nology (GMD)
• UK Office for Library and Information Networking

(UKOLN), University of Bath

thick registry

namespace
schema app

profile

users

software tools

mapping

sample
data

usage
guide

Thick registry



Informatie Professional 2001 [5] 7/836 Informatie Professional 2001 [5] 7/8    37

de SCHEMAS-workshops:

implementeerders gebruiken

standaardmetadataschema’s

op een pragmatische manier.

Ze zijn selectief in hun

gebruik van metadatasche-

ma’s en introduceren hun

eigen aanpassingen om in

hun lokale behoeften te voor-

zien. Dit gebeurt met traditio-

nele catalogiseerstandaarden,

zoals MARC, waar implemen-

teerders eigen ‘lokale’ velden

toevoegen en hetzelfde

gebeurt nu weer met de uit-

breidingen en lokale toepas-

singen van Dublin Core, IEEE

LOM (Learning Objects Meta-

data), enzovoort.

Het concept van ‘application

profiles’ is zeer actueel in de

discussies over metadatasche-

ma’s in het kader van de ontwikkeling van metadata regis-
tries, met name binnen het Dublin Core Metadata Initiati-

ve. De projectpartners in SCHEMAS hebben een belang-

rijke bijdrage geleverd aan deze discussie. Application pro-

files zijn binnen het project gedefinieerd als schema’s die

bestaan uit elementen ontleend aan één of meer name-

spaces, toegesneden op een bepaalde applicatie. 

Het vierde SCHEMAS Metadata Watch-rapport geeft een

aantal voorbeelden van application profiles, zoals dat van

de Australische Government Locator Service (AGLS) die

vier eigen elementen toevoegt aan de vijftien Dublin Core-

elementen. Uiteenlopende projecten in de educatieve sec-

tor (EDNA, Schoolnet, GEM) gebruiken de vijftien Dublin

Core-elementen en een selectie van Dublin Core qualifiers

zowel als een aantal extra elementen en qualifiers. En de

US Federal Geographic Data Committee, zich bewust van

het feit dat implementeerders behoefte zouden hebben

aan lokale toepassingen, voorziet in richtlijnen voor het

opstellen van application profiles voor de standaard voor

Digital Geospatial Metadata.

De ontwikkeling van application profiles staat nog in de

kinderschoenen. Veel hangt af van de opkomst van regis-

tries waar application profiles openbaar gemaakt kunnen

worden zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Het werk

op het gebied van metadata registries vindt behalve binnen

het SCHEMAS-project ook plaats binnen het Dublin Core

Metadata Initiative, het Indecs-project en XML.org. Naar-

mate dit werk voortschrijdt, zullen er ongetwijfeld veran-

deringen worden voorgesteld in de typologie van sche-

ma’s.

SCHEMAS zal ook experimenteren met het registreren

van meertalige schema’s. De mogelijkheid om schema’s in

meerdere talen te vertalen is een basisvoorwaarde, maar

maakt de registry wel veel complexer. Binnen SCHEMAS

zal gekeken worden naar mogelijkheden om vertalingen

van namespace schema’s als application profiles te model-

leren binnen de context van de SCHEMAS RDF registry.

Dit is het voornaamste thema van de derde SCHEMAS-

workshop die in mei wordt gehouden.

Metadata Watch en Standards Watch
SCHEMAS Metadata Watch en Standards Watch leveren

de meest recente informatie over metadata. Het huidige

landschap van metadata-activiteiten is in hoge mate com-

plex en verwarrend. Het wordt steeds moeilijker om de tal-

loze metadata-initiatieven bij te houden, waarbinnen sche-

ma’s en gerelateerde standaarden ontwikkeld worden. Het

SCHEMAS Metadata Watch and Standards Framework –

hoewel verre van compleet – heeft meer dan negentig

groepen geïdentificeerd die betrokken zijn bij meer dan

tweehonderd afzonderlijke activiteiten. Belangrijke overlap

tussen deze activiteiten wordt gesignaleerd, bij standaar-

den bijvoorbeeld tussen MPEG en SMTE, die beide

gebruikt worden voor het beschrijven van audiovisuele

materialen en bij metadata de vele initiatieven in de educa-

tieve sfeer.

Het doel van Metadata Watch is eens per kwartaal een

overzicht te bieden van de vorderingen die wereldwijd zijn

geboekt bij de implementatie van metadata. Dit betreft

werk aan metadata sets, schema’s, frameworks, registries

en de tools die nodig zijn voor het maken, onderhouden

en gebruiken hiervan. Behalve SCHEMAS-partners levert

ook een aantal experts als correspondent een bijdrage aan

Metadata Watch vanuit verschillende sectoren: acade-

misch, audiovisueel, cultureel erfgoed, onderwijs, milieu,

geografische informatie, uitgevers en bedrijfsleven. Er is

ook een overzicht gemaakt van metadata-activiteiten in de

overheidssector, die in opkomst is als een belangrijke spe-

ler in het metadatalandschap.

In Metadata Watch worden metadata-activiteiten vanuit

verschillende invalshoeken bekeken. Het hoofdniveau

geeft een overzicht van actuele vraagstukken op het gebied

van metadata, het middelste niveau biedt afzonderlijke

rapporten per sector en op het laagste niveau zijn rappor-

ten te vinden over afzonderlijke activiteiten in het kader

van projecten. Zodra de ontwikkeling van de registry wat

verder gevorderd is, wil men de mogelijkheid bieden om

van de schema’s in de database door te linken naar bijbe-

horende projectrapporten.

De Standards Watch richt zich op het verschaffen van

informatie over standaardisatieactiviteiten die te maken

hebben met web-georiënteerde metadataschema’s. De

nadruk ligt hierbij niet zozeer op standaardisatieactivitei-

ten binnen de traditionele standaardisatieorganisaties

zoals CEN en ISO, maar meer op nieuwe, op het internet

gebaseerde initiatieven zoals Dublin Core. Informatie voor

de Standard Watch-rapporten wordt verzameld via vragen-

lijsten en via bijdragen door experts.

De dekking van Standards Watch tot dusver betreft vooral

de cultureel erfgoedsector en de uitgeverswereld, zowel als

IPR-beheer. Het eerste rapport beschrijft en analyseert 21

initiatieven, die in totaal 89 afzonderlijke metadata-gerela-

teerde standaarden betreffen. Het zal geen verbazing wek-

ken dat Dublin Core een centrale rol bleek te spelen in de

ontwikkeling van metadatastandaarden. Andere standaar-

den in dit overzicht waren bijvoorbeeld GELOS (Global

Environment Locator System Standard Element Set), de

IMS Learning Resource Metadata Information Model, de

Visual Resources Association Data Standards Commmit-

tee, zowel als overzichten van de activiteiten van verschil-

lende ISO committees zoals de ISO/IEC JTC 1 /SC32

Data management and Interchange Metadata Working

Group.

Workshops
De eerste twee SCHEMAS-workshops, die inmiddels heb-

ben plaatsgevonden, leverden veel waardevolle ideeën op

voor het werk aan de registry en gaven zicht op de behoef-

ten van gebruikers.

De eerste SCHEMAS-workshop, in mei 2000 gehouden

onder de titel ‘Combining multiple metadata standards in

implementations: User experience and requirements’, was

gericht op het inventariseren van behoeften van imple-

menteerders van metadataschema’s. Uit de bijdragen van

de deelnemers bleek dat er een duidelijke behoefte bestaat

aan toegankelijke informatie over lopende metadata-gere-

lateerde activiteiten. Ook werd onderkend dat het moeilijk

is om duidelijk zicht te krijgen op wat er gaande is binnen

projecten op het gebied van metadataschemaontwerp,

zelfs wanneer die projecten gefinancierd worden binnen

hetzelfde programma. 

Met betrekking tot de registry was men het erover eens 

dat voor mensen leesbare informatie prioriteit had, maar

dat de optie om de informatie ook in machineleesbare

vorm ter beschikking te stellen opengehouden moest 

worden en dat dit laatste in het licht van de huidige ont-

wikkelingen bij voorkeur gedaan zou moeten worden 

door ervoor te zorgen dat de registry rdf/xml ondersteunt.

Een aantal deelnemers drong erop aan dat de registry 

ook meertaligheid zou moeten ondersteunen en de 

registratie van schema’s in meerdere talen (en mogelijk

ook gecontroleerde woordenlijsten) mogelijk zou moeten

maken.

De tweede SCHEMAS-workshop (van de vier in totaal) had

als thema ‘Publishing and sharing your metadata applica-

tion profile’ (november 2000). Dit bleek een waardevol

discussieforum voor kwesties met betrekking tot applica-

tion profiles, metadata registries en interoperabiliteit. Ver-

schillende casestudies van application profiles uit verschil-

lende domeinen (EULER, DCMI-Education, MathNet en

EIONET) brachten uiteenlopende problemen naar voren.

De discussie richtte zich ook op de reikwijdte van de

registry. Moet een registry ieder schema accepteren of

moet er een procedure voor kwaliteitsbewaking komen?

Minimumeisen voor beschrijving en inhoud van een sche-

ma werden voorgesteld. 

Er werd overeengekomen dat de registry idealiter verschil-

lende typen schema’s zou moeten opnemen: namespaces,

application profiles, gecontroleerde woordenlijsten zowel

als element sets en vertaalde schema’s. Een ander discus-

sieonderwerp was of ‘crosswalks’ (concordanties tussen

schema’s) essentieel waren voor de functionaliteit van de

registry. En zo ja, wie is dan bevoegd om crosswalks te

autoriseren, de ontwikkelaars van de namespace schema’s

of de coördinator van de registry?

De derde SCHEMAS-workshop ‘Managing Schemas in a

Multilingual Semantic Web’ moest – op het moment dat

dit artikel geschreven werd – nog plaatsvinden, op 10 en 11

mei in Boedapest. Het doel van deze workshop is om de

praktische aspecten van het openbaar maken van vocabu-

laires in rdf meer in detail uit te werken. Het is een feit

dat veel projecten niet over de kennis of de fondsen

beschikken om hun schema direct in rdf te coderen.

Ondersteuning in de vorm van een formulier, template of

tool zou dus meer dan welkom zijn. Het doel hiervan is

om projecten in staat te stellen om een schema te creëren

dat automatisch geharvest kan worden.

Daarnaast zal tijdens deze workshop verder gepraat wor-

den over al eerder opgeworpen kwesties zoals de registra-

tie van meertalige schema’s. Het web is per definitie een

internationale arena en vraagt om systemen die meertalig-

heid ondersteunen. Internationalisatie van schema’s is

daarom een belangrijk aandachtspunt voor het project.

De vierde (ééndaagse) workshop zal op 30 november

gehouden worden in de Koninklijke Bibliotheek in Den

Haag. Tijdens deze laatste workshop zullen de projectre-

sultaten gepresenteerd worden. Nadere informatie ver-

schijnt in een later stadium op de SCHEMAS-website.

Hopelijk mogen we veel Nederlandse deelnemers verwel-

komen.

Noten
1 Verdere informatie over SCHEMAS en de metadata-initiatieven die in

dit artikel worden genoemd, is te vinden op de projectwebsite:

www.schemas-forum.org/.

2 DESIRE metadata registry; url: http://desire.ukoln.ac.uk/registry/.

3 ISO/IEC11179: Specification and Standardization of Data Elements.

4 Brickley, D. and Guha, R.V. (eds.), Resource Description Framework

(RDF) Schema Specification 1.0. W3C Candidate Recommendation, 27

March 2000.

5 Heery, Rachel en Patel, Manjula. Application profiles: mixing and mat-

ching metadata schemas. In: Ariadne, issue 25, 24 september 2000;

url: www.ariadne.ac.uk/issue25/app-profiles/intro.html
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