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Πεπίλητη: Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε λέα ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ – ΠΑΝΓΗΜΟΣ (ΠΑΝηεηαθέο ΓΗΜΟΣηεύζεηο). Παξνπζηάδεηαη ε πξνηεηλόκελε 

αξρηηεθηνληθή ηεο βηβιηνζήθεο, ε πινπνίεζή ηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, θαζώο θαη νη 

πνιηηηθέο πξόζβαζεο θαη δηαρείξηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιύεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο ηεο επηινγήο 

ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε θαζηεξσκέλσλ όξσλ ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ελζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ζην ζύζηεκα ελνπνηεκέλεο 

αλαδήηεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο, ε πξνβιεκαηηθή πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηα δεηήκαηα αληηζηνίρεζεο 

κεηαμύ πξνηύπσλ  κεηαδεδνκέλσλ θαη ε ηειηθή απόθαζε.  

Λέξειρ κλειδιά: Αθαδεκατθά απνζεηήξηα, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, κεηαδεδνκέλα, 

ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα, ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο 

1. Διζαγυγή 

Η αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ε αλάγθε δηαρείξηζεο ηεο παξερόκελεο από απηό 

πιεξνθνξίαο δελ κπνξνύλ λα καο αθήζνπλ αδηάθνξνπο. Η ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνύ ηζηνύ (semantic web), κε θύξην ζθνπό ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο κε 

ηελ ρξήζε ηόζν ησλ παξαδνζηαθώλ βηβιηνζεθνλνκηθώλ εξγαιείσλ (ζεζαπξώλ, ειεγρόκελσλ 

ιεμηινγίσλ, ηαμηλνκηθώλ ζπζηεκάησλ), όζν θαη ησλ λέσλ ηα νπνία βαζίδνληαη ζε απηά 

(ηαμνλνκίεο, νληνινγίεο) εκπιέθεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλόηεηα. 

Η αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθόηα θαη πηνζέηεζε δηεζλώλ βηβιηνζεθνλνκηθώλ εξγαιείσλ, 

πξνηύπσλ θαη θαλόλσλ ήηαλ έλα δήηεκα πνπ αλέθαζελ απαζρνινύζε ηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο, ελώ ζήκεξα ηνπο απαζρνιεί αθόκα πεξηζζόηεξν, ελόςεη ηεο 

αλαγθαηόηεηαο γηα ελνπνηεκέλε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο, πξνεξρόκελεο 

από δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ρξήζε ησλ παξαδνζηαθώλ 

βηβιηνζεθνλνκηθώλ εξγαιείσλ, ελζσκαησκέλσλ ζηα θαηάιιεια πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ, 

ζην πεξηβάιινλ κίαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο είλαη θάηη ην νπνίν δελ κπνξνύκε λα 

αγλνήζνπκε.  

Τα δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά εξγαιεία (ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο, ζεζαπξνί, ειεγρόκελα 

ιεμηιόγηα), πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα νη πεξηζζόηεξεο βηβιηνζήθεο, δελ είλαη ζπκβαηά 

κεηαμύ ηνπο. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο, ηε δεκηνπξγία πνιιαπιώλ 

θαηαιόγσλ θαη βηβιηνγξαθηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη αθαδεκατθώλ απνζεηεξίσλ, ε 

ελλνηνινγηθή αλνκνηνγέλεηα κεγαιώλεη θαη ην γεγνλόο απηό επεξεάδεη αξλεηηθά ηε 

δπλαηόηεηα ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο θαη αληαιιαγήο µεραλαγλώζηµσλ δεδνκέλσλ, ζηνλ 

εληαίν ρώξν ηεο πιεξνθόξεζεο. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Πάλδεκνο(http://library.panteion.gr/pandemos), 

ηα δεηήκαηα απηά απνηέιεζαλ ην βαζηθό πξνβιεκαηηζκό καο. Τν δήηεκα ηεο ελνπνίεζεο 

ςεθηαθνύ θαη ειεθηξνληθνύ θαηαιόγνπ κε ηε ρξήζε θνηλώλ εξγαιείσλ απνηειεί βαζηθό 

ζηόρν γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξόζβαζε ησλ ρξεζηώλ ζηελ πιεξνθνξία.  

Σηόρνο ηνπ Πάλδεκνπ είλαη λα απνηειέζεη ηνλ ρώξν ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο ηεο 

ζπγγξαθηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Σηνλ Πάλδεκν θαηαηίζεληαη ζε ρσξηζηέο ζπιινγέο νη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο ησλ ΠΜΣ, νη 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαζώο θαη νη παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο ησλ πξνπηπρηαθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ. Οη ζπιινγέο  απηέο νξγαλώλνληαη αλά θνηλόηεηα πνπ απνηεινύλ 

αξρηθά ηα Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  Ιδηαίηεξε θνηλόηεηα ηνπ Παλδήκνπ απνηειεί απηή 

http://library.panteion.gr/pandemos
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ησλ Διιεληθώλ πεξηνδηθώλ, πνπ πεξηιακβάλεη  ηα ειεθηξνληθά άξζξα πεξηνδηθώλ, πνπ έρνπλ 

δνζεί ζηε Βηβιηνζήθε. 

Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη απηή ηεο 

ζεκαηηθήο νκνγελνπνίεζεο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζεκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ ηεο 

βηβιηνζήθεο ζηα ζέκαηα ηεο ΨΒ. Η δηαδηθαζία απηή παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα ηόζν 

ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ, όπσο ην πξόβιεκα ηεο αληηζηνίρεζεο ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ 

(metadata mappings), όζν θαη ζε επίπεδν πινπνίεζεο , όπσο ην πξόβιεκα ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ θαζηεξσκέλσλ όξσλ από ην ζύζηεκα απηνκαηνπνίεζεο ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε. 

2. Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ 

Τν πξώην ζηάδην, σο πξνο ην ζρεδηαζκό κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο, πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί. Οη απαηηήζεηο – πξνδηαγξαθέο ηεο 

ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο έρνπλ λα θάλνπλ κε παξάγνληεο, όπσο ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο πξόζβαζεο-δηαρείξηζεο πνπ πινπνηεί, ζέκαηα 

θαζηεξσκέλσλ όξσλ, δπλαηόηεηεο πξνζβαζηκόηεηαο-αλαδήηεζεο, δπλαηόηεηεο ζπκβαηόηεηαο 

κε άιια ζπζηήκαηα. Αθνύ θαζνξηζηνύλ νη απαηηήζεηο,  ζα πξνθύςνπλ νη πξνδηαγξαθέο βάζεη 

ησλ νπνίσλ ζα πινπνηεζεί ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε.  

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πιαηθόξκαο αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΝΓΗΜΟY, εμεηάζηεθαλ ηα 

ζπζηήκαηα ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ DSpace, Fedora θαη Greenstone. Καη ηα ηξία ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην Dublin Core σο ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ. Από απηά, επηιέρζεθαλ ηα δύν 

πξώηα ιόγσ ηεο ζηηβαξόηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ηξίην. Μεηαμύ ηνπ DSpace θαη ηνπ 

Fedora, επηιέρζεθε ην πξώην ιόγσ ηεο δπλαηόηεηάο ηνπ (κέρξη ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο) λα 

ππνζηεξίδεη θνηλόηεηεο  ρξεζηώλ, ζε αληίζεζε κε ην Fedora. Άιια πιενλεθηήκαηα ηνπ 

DSpace είλαη όηη είλαη ηδηαίηεξα εύθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε θαη έρεη θαιή ηεθκεξίσζε. 

Δλδεηθηηθό είλαη όηη ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζήο ηνπ δελ πήξε πάλσ από κηα ώξα, ελώ όιε ε 

δηαδηθαζία παξακεηξνπνίεζεο θαη κεηάθξαζεο ηεο δηεπαθήο ζηα ειιεληθά νινθιεξώζεθε 

ζρεδόλ ζε κία εβδνκάδα. 

2.1. Βαζικέρ πολιηικέρ 

Oη πνιηηηθέο ηνπ ΠΑΝΓΗΜΟY δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: 

Πνιηηηθή πξόζβαζεο: Όια ηα ηεθκήξηα είλαη πξνζβάζηκα από όινπο. 

Πνιηηηθή ππνβνιήο: Η ππνβνιή είλαη πιήξσο ειεγρόκελε. Έρεη θαηαζθεπαζηεί εηδηθή 

θόξκα ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο, κέζσ ηεο  νπνίαο νη ρξήζηεο κπνξνύλ 

λα ππνβάιινπλ ηα ηεθκήξηα ηνπο. Η πεξαηηέξσ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: α)ηα κεηαδεδνκέλα 

ηνπ ρξήζηε ειέγρνληαη, εκπινπηίδνληαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. β)νη ζεκαηηθέο 

επηθεθαιίδεο αληηζηνηρίδνληαη κε απηέο ηνπ θαηαιόγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη γ) ζηα αξρεία 

πξνζηίζεηαη εμώθπιιν γηα ιόγνπο νκνηνκνξθίαο, κεηαηξέπνληαη ζε PDF θαη 

βειηηζηνπνηνύληαη σο πξνο ην κέγεζνο. 

Πνιηηηθή ελεκέξσζεο: Όινη νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα ηεθκήξηα ηνπο 

κεηά από αίηεζε θαη αθνινπζώληαο δηαδηθαζία αληίζηνηρε κε απηή ηεο ππνβνιήο. 

Πνιηηηθή απόζπξζεο: Μόλν νη ζεκεηώζεηο καζεκάησλ κπνξνύλ λα απνζπξζνύλ από ηνλ 

ΠΑΝΓΗΜΟ, αιιά θξαηνύληαη ζε αξρείν. 

2.2. Γιαλειηοςπγικόηηηα 

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα είλαη ε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο θαη ελνπνίεζεο (integration) 

κεραλαγλώζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά πεξηβάιινληα 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θνηλώλ πξνηύπσλ. 

Έλα ζύζηεκα ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη γλσζηά 

πξσηόθνιια δηαιεηηνπξγηθόηεηαο, όπσο ην OpenURL θαη ην Open Archives Initiative for 
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metadata exchange (ΟΑΙ). Τα δύν απηά πξσηόθνιια ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. Μηα άιιε απαίηεζε πην εμεδεηεκέλε είλαη 

έλαο κεραληζκόο γηα ηε ζύλδεζε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε ζπζηήκαηα ελνπνηεκέλεο 

αλαδήηεζεο (federated search), έηζη ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλαδεηά π.ρ. από ηνλ 

ηζηόηνπν ηεο βηβιηνζήθεο ηαπηόρξνλα ζε όιεο ηηο ειεθηξνληθέο πεγέο ηεο. 

Όζνλ αθνξά ηα πξσηόθνιια δηαιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ ππνζηεξίδεη ην DSpace, ηα 

OpenURL θαη ΟΑΙ ππνζηεξίδνληαη απεπζείαο, νπόηε θαη δελ ππήξμε πξόβιεκα. Παξόια 

απηά, ην DSpace δελ παξέρεη θάπνην ηξόπν ζύλδεζήο ηνπ κε ην ζύζηεκα ελνπνηεκέλεο 

αλαδήηεζεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα απηό ην ιόγν, 

θαηαζθεπάζηεθε έλα Application Programming Interface (API) ην νπνίν έδσζε ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηζηόηνπνπ ή/θαη ηεο ζεκαηηθήο πύιεο 

(http://library.panteion.gr/) ηεο Βηβιηνζήθεο λα αλαδεηνύλ ηεθκήξηα ζηνλ ΠΑΝΓΗΜΟ. Η 

ππεξεζία απηή είλαη πξνζβάζηκε θαη κέζσ ηεο ππνδνκήο πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη πινήγεζε ησλ ρξεζηώλ ζηηο θπζηθέο θαη ςεθηαθέο ζπιινγέο ηεο Βηβιηνζήθεο 

κε ηε ρξήζε αζύξκαησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ (PDAs, θηλεηά ηειέθσλα).  

2.3. Καθιεπυμένοι Όποι 

Σηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, ε 

ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε γλώζεο, ε επξεηεξίαζε ζεκάησλ θαη ε ηαμηλόκεζε ζεσξήζεθε πσο 

ζα αληηθαηαζηαζνύλ από ηελ επξεηεξίαζε πιήξνπο θεηκέλνπ (όπσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο) 

θαη από ηε πινήγεζε κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ ησλ  ππεξθεηκέλσλ. Ωζηόζν, παξαηεξείηαη ην 

ηειεπηαίν θαηξό κηα  αλαγέλλεζε ηεο κάιινλ "παξαδνζηαθήο" ζεκαηηθήο πξόζβαζεο. Όιν 

θαη πεξηζζόηεξν ζπλεηδεηνπνηείηαη όηη ε νξγάλσζε γλώζεο κε ηα ειεγρόκελα ιεμηιόγηα/KOS 

(ζπζηήκαηα νξγάλσζεο γλώζεο) όπσο νη ζεζαπξνί, ηα ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο, νη 

ηαμνλνκίεο, ηα γεσγξαθηθά ιεμηθά, νη νληνινγίεο θ.ιπ. είλαη ηόζν ρξήζηκε γηα ηελ 

αλαθάιπςε ησλ πόξσλ θαη ηε πινήγεζε ηεο πιεξνθνξίαο  όπσο ήηαλ θαη ζηνλ θόζκν ησλ 

έληππσλ κέζσλ. (Kohn, 2006). Καζώο ε δεκηνπξγία ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ ηζηνύ έρεη 

κεηαζέζεη απηή ηελ πξαθηηθή θαη ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ θαη πνιιέο πξνζπάζεηεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε  κεηαθνξά ησλ ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ, ησλ ζεζαπξώλ θαη άιισλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλώζεο ζε ςεθηαθή κνξθή (Hodge, 2000). 

Η ρξήζε θαζηεξσκέλσλ όξσλ ζην πεξηβάιινλ κίαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο είλαη 

ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο, θαζώο ζπκβάιιεη ζηελ ζπιινγηθή δηαρείξηζε ησλ ελλνηώλ από ηνπο 

βηβιηνζεθνλόκνπο θαη ζηελ άκεζε πξόζβαζε ηνπ ρξήζηε ζηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί, 

αιιά εηδηθά ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ΠΑΝΓΗΜΟΥ, βαζηθή απαίηεζε ππήξμε ε ρξήζε ησλ 

ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ, κε βάζε ην πιηθό πνπ ηεθκεξηώλεη. Γηα λα γίλεη ζσζηά ε 

ηεθκεξίσζε κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο όξνπο θαη παξαπέξα ε εληαία αλαδήηεζε, ζα πξέπεη νη 

όξνη απηνί λα ηαπηίδνληαη κε απηνύο ηνπ θαηαιόγνπ ηεο βηβιηνζήθεο.  

Ο ειεθηξνληθόο θαηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο δηαζέηεη κία βάζε δεδνκέλσλ ζεκαηηθώλ 

επηθεθαιίδσλ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ, ε νπνία αλαπηύζζεηαη θαη ελεκεξώλεηαη 

ζπλερώο. Δπίζεο, ζε πεξηπηώζεηο πνπ απηέο δελ επαξθνύλ γηα ηελ ζεκαηηθή πεξηγξαθή, 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν Καηάινγνο ησλ Καζηεξσκέλσλ Δπηθεθαιίδσλ ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο. 

Η καδηθή εηζαγσγή θαζηεξσκέλσλ όξσλ ηνπ θαηαιόγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο ππνζηεξίδεηαη 

από ην DSpace κέζσ ηεο θαηαρώξεζεο ηνπο ζε έλα xml αξρείν. Ο ρξήζηεο κπνξεί αληί λα 

πιεθηξνινγήζεη ηνλ όξν, λα επηιέμεη από ην δέληξν ησλ θαζηεξσκέλσλ όξσλ. Γηα ηε 

ζύλδεζε ηνπ αξρείνπ απηνύ κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο όξνπο ηνπ θπξίνπ θαηαιόγνπ 

(ADVANCE) θαηαζθεπάζηεθε έλαο parser ζε Java, ν νπνίνο κεηαηξέπνληαο ηα ζέκαηα ηνπ 

θαηαιόγνπ από UNIMARC ζε UNICODE θαη  XML έδσζε ηε δπλαηόηεηα ηεο ζύλδεζεο ησλ 

ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ ηνπ ADVANCE κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο όξνπο ηνπ DSpace. 

Σεκαληηθό πξόβιεκα απνηέιεζε ην γεγνλόο όηη νη ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηνπ θαηαιόγνπ 

http://library.panteion.gr/
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είλαη πάξα πνιιέο (πεξίπνπ 48000) θαη ην DSpace δελ κπνξεί λα ηηο απεηθνλίζεη κε 

ηθαλνπνηεηηθή ηαρύηεηα. 

 

Εικόνα 1 Θεμαηικός καηάλογος ηοσ αποθεηηρίοσ 

Δλδεηθηηθό είλαη, όηη ην ζύζηεκα 

κε πεξηζζόηεξεο από 10000 ζεκαηηθέο 

επηθεθαιίδεο είλαη ηόζν αξγό πνπ δελ 

πξνιαβαίλεη λα θνξηώζεη ηηο 

επηθεθαιίδεο ζην δπλαηό επηηξεπηό 

ρξόλν (timeout error). 

 Παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ην 

ζύζηεκα έζεηε σο πξνο ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ, ε ζεκαηηθή 

ελνπνίεζε ειεθηξνληθήο θαη ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο απνηέιεζε δήηεκα 

ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο. Γη’ απηό ην 

ιόγν, ε ζεκαηηθή επξεηεξίαζε ησλ 

ηεθκεξίσλ ζηνλ Πάλδεκν έγηλε κε ηηο 

ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηεο βηβιηνζήθεο 

ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ηηο Καζηεξσκέλεο 

Δπηθεθαιίδεο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο 

ηεο Διιάδαο.  

Γηα ηε ζεκαηηθή επξεηεξίαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ήδε ππάξρνλ ζηνηρείν ηνπ DC 

subject.lcsh θαη πξνζηέζεθε έλαο λένο πξνζδηνξηζηήο ζην ζηνηρείν subject, ν nlg γηα ηελ 

έληαμε ησλ ζεκαηηθώλ επηθεθαιίδσλ ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο. Οη ζεκαηηθέο 

επηθεθαιίδεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην θάζε ηεθκήξην εληάζζνληαη ζηνλ ζεκαηηθό θαηάινγν ηνπ 

DSpace, δίλνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηελ δπλαηόηεηα πινήγεζεο, βάζεη ζέκαηνο. 

Η ρξήζε όκσο ησλ πξνζδηνξηζηώλ ζην ζηνηρείν Subject είρε σο απνηέιεζκα, θαηά ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζην ρξήζηε, ηα ζέκαηα λα δηαρσξίδνληαη θαη λα κελ παξνπζηάδνληαη εληαία 

(όπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ειεθηξνληθό θαηάινγν). Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδώ όηη ην Dublin Core 

αδπλαηεί λα ελζσκαηώζεη ηόζν πινύζηα πιεξνθνξία, όπσο απηή ησλ LSCH.  

2.4. Σσήμαηα Μεηαδεδομένυν 

Τν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θαξδηά κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. 

Απηό θαζνξίδεη ηη πιεξνθνξία ζα θαηαγξάθεηαη, ηηο δπλαηόηεηεο παξνπζίαζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο ησλ ηεθκεξίσλ ζην ρξήζηε θαη ηελ αληηζηνίρεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ απηώλ κε 

άιια ζρήκαηα (γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο).  

Η απιόηεηα ηνπ DC ζπληειεί ζην γεγνλόο όηη γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό θαη δελ απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ (θαζηζηώληαο ην θαηάιιειν γηα ρξήζε από «κε 

εμεηδηθεπκέλνπο» ρξήζηεο), απελαληίαο όκσο δελ κπνξεί λα εθθξάζεη πην πνιύπινθεο ζρέζεηο 

(Beall, 2004). Η βαζηθή ηνπ αδπλακία, ζε αληίζεζε κε ηα άιια πην πινύζηα ζρήκαηα, όπσο ην 

MARC, ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο όηη δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε θαη πξνζδηνξηζκό ησλ 

θαζηεξσκέλσλ όξσλ σο νλνκάησλ, ή ζεκάησλ, ή γεσγξαθηθώλ όξσλ.  

Τν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ πξνηάζεθε γηα ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ΠΑΝΓΗΜΟΣ 

ήηαλ ην Metadata Object Description Schema (MODS), θαζώο θαη ην MADS (Metadata 

Authrority Description Schema) γηα ζύλνια ζηνηρείσλ θαζηεξσκέλσλ όξσλ,  ηα νπνία 

αλαπηύρζεθαλ θαη ππνζηεξίδνληαη από ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ,  απνηεινύλ παξάγσγα 

ηνπ MARC θαη είλαη πιένλ από ηα θαιύηεξα θαη πην ζύγρξνλα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ 

(MacCallum, 2004). Τν MODS απνηειείηαη από 20 βαζηθά ζηνηρεία (elements) θαη 64 

ππνζηνηρεία (subelements) ην θαζέλα από ηα νπνία ραξαθηεξίδεηαη από γλσξίζκαηα 

(attributes) ηα νπνία πξνζδίδνπλ κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη πινπνηείηαη από ηε γιώζζα 
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XML Schema. Βαζηθό ηνπ πιενλέθηεκα είλαη όηη αληηθαζηζηά κε ιεθηηθνύο ραξαθηήξεο ηα 

αξηζκεηηθά πεδία θαη ππνπεδία ηνπ MARC. Δίλαη  ζπκβαηό κε ηα παξαδνζηαθά ζρήκαηα 

θαηαινγνγξάθεζεο, έρεη ζεκαζηνινγηθή ζπκβαηόηεηα κε ην ISO 2709. Τν MODS, ζε 

αληίζεζε κε ην MARC, παξέρεη ηηο δπλαηόηεηεο αθνκνίσζεο κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ, 

ιεπηνκεξνύο ζήκαλζεο θαη αλάδεημεο ησλ ηεξαξρηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ηόζν ζηηο αλάγθεο ηνπ ςεθηαθνύ όζν θαη ηνπ ζπκβαηηθνύ πιηθνύ κηαο 

βηβιηνζήθεο. Οθείινπκε λα ζεκεηώζνπκε όηη απνηειεί έλα ηδηαίηεξα επέιηθην πξόηππν, 

απινύζηεξν ηεο δηάηαμεο MARC, ελώ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα δηαθόξσλ επηπέδσλ ιεπηνκέξεηαο 

θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ ηεθκεξίσλ θαη ειεθηξνληθώλ πόξσλ, γεγνλόο πνπ απνξξέεη από ην όηη 

όια ηα πεδία ηνπ είλαη επαλαιακβαλόκελα, ελώ θαλέλα από απηά δελ είλαη ππνρξεσηηθό 

(Andresen, 2004). 

3. Θέμαηα ανηιζηοίσηζηρ μεηαδεδομένυν 

Τν DSpace ρξεζηκνπνηεί ελδνγελώο ην DC γηα ηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα νξίζεη ηα δηθά ηνπ 

κεηαδεδνκέλα. Γηα ηελ ελζσκάησζε όκσο άιινπ πξόηππνπ κεηαδεδνκέλσλ ζην Dspace 

απαηηείηαη αληηζηνίρεζε. Η αληηζηνίρεζε (mapping) είλαη ε λνεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θαζνξηζκνύ ηεο ζεκαζηνινγηθήο ηζνδπλακίαο αλάκεζα ζε ζηνηρεία πξσηαξρηθνύ πξνηύπνπ  

κεηαδεδνκέλσλ πξνο ην επηδησθόκελν πξόηππν κεηαδεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνδηαγξαθή κηαο αληηζηνηρίαο θάζε ζηνηρείνπ ζην αξρηθό πξόηππν κεηαδεδνκέλσλ κε έλα 

ζεκαζηνινγηθά ηζνδύλακν ζηνηρείν ζην ηειηθό πξόηππν κεηαδεδνκέλσλ. 

Η πινπνίεζε ηεο αληηζηνίρεζεο δελ ήηαλ έλα εύθνιν εγρείξεκα. Κάζε ζηνηρείν ηνπ 

MODS έπξεπε λα αληηζηνηρεζεί ζε έλα ζηνηρείν ηνπ DC.  Η αληηζηνίρεζε από έλα εηδηθόηεξν 

πξόηππν (αλαιπηηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν ζε ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ) ζε έλα γεληθόηεξν (κε 

ιηγόηεξα θαη γεληθήο ζεκαζίαο ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ) γίλεηαη ηδηαίηεξα δύζθνιε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία ηνπ MODS νξγαλώλνληαη ζε ππν-ζηνηρεία κε πνιιαπιά 

επίπεδα ηεξαξρίαο ππνπεδίσλ, θάζε ζηνηρείν ή ππν-ζηνηρείν δηαζέηεη έλα πιήζνο ησλ 

γλσξηζκάησλ (attributes) θαη θάζε γλώξηζκα πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζόηεξεο επηηξεπηέο 

ηηκέο. Αληίζεηα ην DC έρεη έλα επίπεδν ελζσκάησζεο κόλν θαη δελ ρξεζηκνπνηεί γλσξίζκαηα. 

Θεσξεηηθά, γηα ηελ αληηζηνίρεζε ελόο ζύλζεηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ (κε πνιιαπιά 

γλσξίζκαηα) ζε έλα απιό ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ (κε έλα επίπεδν ελζσκάησζεο ρσξίο 

γλσξίζκαηα) ζα ηζρύνπλ ηα εμήο: έζησ έλα πεδίν x  ηνπ ζύλζεηνπ ζρήκαηνο κε N γλσξίζκαηα: 

Ni yyy ,...,, 2  θαζέλα από ηα νπνία κπνξεί λα πάξεη ii yyk )(  ηηκέο όπνπ Ni ,...,1 . Ο 

ζπλνιηθόο αξηζκόο δηαθξηηώλ ηηκώλ όισλ ησλ γλσξηζκάησλ είλαη: 
N

i

N

i

ii ykK
1 1

 

Γηα λα αληηζηνηρεζνύλ απηά ζηε βάζε ηνπ απινύ ζρήκαηνο, ηα απαξαίηεηα πεδία: 

!!

!

)!(!

!

1

1

NyN

y

NKN

K

N

K
C

N

i

i

N

i

i

NK  , NK  

Όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, κηα ηέηνηα κεηαηξνπή εμαξηάηαη από δύν 

παξάγνληεο: ηνλ αξηζκό ησλ γλσξηζκάησλ θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ δπλαηώλ ηηκώλ όισλ 

ησλ γλσξηζκάησλ. Γειαδή, όζν πεξηζζόηεξα γλσξίζκαηα έρνπκε θαη όζν πεξηζζόηεξεο ηηκέο 

έρνπλ απηά, ηόζν πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ην DC ζα ρξεηαζηνύκε. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ζεκεησζεί, όηη ε παξαπάλσ αλάιπζε δελ ιακβάλεη ππόςε ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιιαπιώλ 

επηπέδσλ ηνπ ζύλζεηνπ ζρήκαηνο κηαο θαη θάηη ηέηνην δελ επεξεάδεη ηελ αληηζηνίρεζε. 
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Δθαξκόδνληαο ηα παξαπάλσ ζην MODS (ζύλζεην ζρήκα) θαη ην DC (απιό ζρήκα), κόλν 

γηα 4 πεδία, ε απαηηνύκελε αλάπηπμε ηεο δνκήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γίλεηαη: 

 

Πεδίο MODS Γνωρίζμαηα  N Κ C 

titleInfo.Title type (4 ηηκέο) 1 4 4 

originInfo.place.placeTerm type (2 ηηκέο) 

authority (3 ηηκέο) 
2 5 10 

Name type (3 ηηκέο) 1 3 3 

Name.namePart type (3 ηηκέο) 1 3 3 

Σσνολικός αριθμός πεδίων DC: 20 

Σύκθσλα κε ην παξαπάλσ πίλαθα, ν αξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ ζην DC πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

θαηαζθεπαζηνύλ γηα ηα παξαπάλσ 4 πεδία ηνπ MODS είλαη 20. Δίλαη ινηπόλ εκθαλέο πσο θάηη 

ηέηνην είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν εηδηθά αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ην MODS πεξηιακβάλεη 

δεθάδεο πεδία θαη όια ζρεδόλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα γλώξηζκα κε θαηά κέζν όξν 3 ηηκέο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη λα ιάβεη ππόςε ηα πνιιαπιά επίπεδα ηεξαξρίαο ηνπ 

MODS, κηα ζσζηή αληηζηνίρεζε ζε βάζε ελόο κόλν επηπέδνπ είλαη αδύλαηε ρσξίο ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο βάζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 Η επέθηαζε ηνπ DC γηα ηελ αληηζηνίρεζή ηνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ MODS δελ είλαη 

απνδεθηή ιύζε γηα ιόγνπο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο. Ωζηόζν κηα αληηζηνίρεζε ηνπ MODS ζην  

DC- qualified ρσξίο ηελ απαηηνύκελε επέθηαζε πξνθαιεί απώιεηα πιεξνθνξίαο.  Τειηθά, ε 

ηδέα ηεο ελζσκάησζεο ηνπ MODS ζε ζύζηεκα όπσο ην DSpace εγθαηαιείθζεθε. 

Απνθαζίζηεθε ε ρξήζε ηνπ MODS λα γίλεη κε ηελ αλάπηπμε λέαο πιαηθόξκαο  ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο, πνπ λα ην ρξεζηκνπνηεί ελδνγελώο, απνθεύγνληαο έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ. Παξόια απηά ην DSpace παξέκεηλε κηαο θαη απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν θαη 

δνθηκαζκέλν ζύζηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα θαιύςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

βηβιηνζεθώλ.  

5. Σςμπεπάζμαηα 

Ο ΠΑΝΓΗΜΟΣ απνηειεί κηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε ε νπνία εηζάγεη αξθεηέο θαηλνηνκίεο. 

Η ζεκαηηθή ελνπνίεζε κε ηνλ θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο έρεη επηηεπρζεί παξά ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ηεο εξγαζίαο απηήο ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ηνπ DC.  

Τν βαζηθόηεξν όκσο είλαη ε δπλαηόηεηα εληαίαο αλαδήηεζεο ζηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο 

ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 Γηα πξώηε θνξά ίζσο, έγηλε πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ 

MODS γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαη θαζνξηζηηθά γηα ηηο πεξαηηέξσ απνθάζεηο ζηε 

Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Τν εγρείξεκα ηεο αληηζηνίρεζεο ηνπ MODS κε ην 

DC θαη παξόιν πνπ απηό είλαη ηερληθά δπλαηό θαηέδεημε αδπλακία ηνπ DSpace λα 

ελζσκαηώζεη πινπζηόηεξα πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ.  

Σπλνιηθά, γίλεηαη θαλεξή ε έιιεηςε ζπζηεκάησλ ηα νπνία λα ππνζηεξίδνπλ πξόηππα 

επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο θαζηεξσκέλσλ όξσλ. Σήκεξα,  έρνπκε  ήδε πξνρσξήζεη ζηελ 

πινπνίεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, ώζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο νινέλα απμαλόκελεο 

απαηηήζεηο ζην ρώξν ησλ Ψεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ. 
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