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Περίλευε 

 

Παξέρνπκε έλα δπλακηθφ κεραληζκφ αληηθαηάζηαζεο κε ππνζηεξηδφκελσλ Σεκείσλ 

Πξφζβαζεο απφ ηηο Ε39.50 πεγέο. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή βαζίδεηαη ζηε ζεκαζηνινγηθή 

ζπζρέηηζε ησλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο πνπ εμάγεηαη έκκεζα απφ ηα κεηαδεδνκέλα πνπ νξίδνπλ 

ην θάζε έλα απφ απηά. Με ην κεραληζκφ απηφ απνθεχγνληαη νη απνηπρεκέλεο ή νη αζπλεπείο 

επεξσηήζεηο θαη βειηηψλεηαη ε απφδνζε ζηα πεξηβάιινληα κεηα-αλαδήηεζεο ησλ Ε39.50 

πεγψλ. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα απηή παξέρεηαη σο ειεχζεξε ππεξεζία, γηα ζπγθεθξηκέλεο 

Διιεληθέο θαη επηιεγκέλεο Ε39.50 πεγέο, απφ ηε δηεχζπλζε http://dlib.ionio.gr/zSAPN. 

 

 

Ειζαγφγή 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πιεζψξαο θαη πνηθηινκνξθίαο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο κηα θνηλή πξαθηηθή απνηειεί ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε πεξηβαιιφλησλ κεηα-

αλαδήηεζεο. Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ησλ 

πξσηαξρηθψλ πεγψλ θαη ηαπηφρξνλα ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε δηάζεζή ηνπο κέζα απφ 

ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαη ζηαζεξέο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο δηάζεζεο.  

 

Ο βαζκφο απφδνζεο ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο θαζνξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα 

αλαδεηήζεη ηαπηφρξνλα πνιιέο πεγέο θαη επηπιένλ ηελ επηηπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάθιεζε/αθξίβεηα (recall/precision) θαηά ηελ αλαδήηεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο 

κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο ησλ πθηζηακέλσλ πεγψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

πξνβιήκαηα απηά έρνπλ ήδε ηεζεί θαη αληηκεησπηζζεί, κε πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε επηηπρία, 

θαηά ηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ εληαίαο αλαδήηεζεο θαη νινθιήξσζεο πιεξνθνξηψλ 

(information integration), ζπιινγηθψλ θαηαιφγσλ (εηθνληθψλ ή θπζηθψλ), ζπγθνκηδήο 

πιεξνθνξηψλ (information harvesting) θιπ. 

 

Σηελ πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ είλαη πιένλ δεδνκέλε ε αλαγθαηφηεηα θαη ε 

εθαξκνγή αθελφο θνηλψλ θαλφλσλ, πξνηχπσλ θαη πνιηηηθψλ πινπνίεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ησλ πεγψλ, θαη αθεηέξνπ ε δηάζεζή ηνπο κε θνηλά πξσηνθφιια 

θαη κεζφδνπο πινπνίεζεο. Δηδηθφηεξα, ε δεδνκέλε θαζνιηθή ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ Ε39.50 

ζην ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ ην θαζηζηά έλα βαζηθφ ξπζκηζηή απφδνζεο ζηα πεξηβάιινληα 

κεηα-αλαδήηεζεο πνπ πινπνηνχληαη. 

 

Οη απνηπρεκέλεο ή νη αζπλεπείο απαληήζεηο είλαη έλα θπξίαξρν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγνχλ 

νη δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο ηνπ Ε39.50 πξσηνθφιινπ. Οη απνηπρεκέλεο ή νη αζπλεπείο 
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απαληήζεηο πξνθχπηνπλ φηαλ κηα Ε39.50 πεγή δελ ππνζηεξίδεη έλα Σεκείν Πξφζβαζεο ζηηο 

επεξσηήζεηο πνπ δέρεηαη. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, ζην εξγαζηήξην 

ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο ηνπ Τκήκαηνο Aξρεηνλνκίαο θαη 

Bηβιηνζεθνλνκίαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, έρνπκε πινπνηήζεη έλα ζχζηεκα πνπ 

αληηθαζηζηά ηα κε ππνζηεξηδφκελα Σεκεία Πξφζβαζεο κε άιια πνπ ππνζηεξίδεη ε Ε39.50 

πεγή. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή βαζίδεηαη ζηε ζεκαζηνινγία πνπ κπνξεί λα εμαρζεί έκκεζα απφ 

ηε ζρεηηθή γλψζε ησλ κεηα-δεδνκέλσλ δεκηνπξγίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλαδήηεζεο 

ηεο θάζε πεγήο.  

 

 

Σεμείο Πρόζβαζες  

 

Σε έλαλ θαηάινγν ή ζε κία βάζε δεδνκέλσλ σο ζεκείν πξφζβαζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο θάζε εγγξαθήο κε ην νπνίν κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε, είηε αθφκα 

θαη λα ηαπηίζνπκε, ηηο νληφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη. Έλα φλνκα, κία ζεκαηηθή επηθεθαιίδα, 

έλαο ηαμηλνκηθφο αξηζκφο είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα ζεκείσλ πξφζβαζεο. Σε έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φκσο, απηά ηα ζεκεία πξφζβαζεο νκαδνπνηνχληαη κε βάζε θάπνηα 

θξηηήξηα, δεκηνπξγψληαο έηζη ηα πεδία (ή επξεηήξηα) ηα νπνία κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο επεξσηήζεηο καο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο. Δίλαη αξθεηά 

ζπλεζηζκέλν ζηα πεξηβάιινληα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα πεδία αλαδήηεζεο λα 

αλαθέξνληαη θαη απηά σο Σεκεία Πξφζβαζεο.  

 

Κάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη 

νκαδνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο θαζνξίδνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηε ζεκαζηνινγία ηνπ 

πεδίνπ  αλαδήηεζεο. Καηά ζπλέπεηα, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

ζεκεία πξφζβαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ θχξην ηίηιν θαη ηνλ παξάιιειν ηίηιν θάζε 

εγγξαθήο θαη λα δεκηνπξγεί ην πεδίν αλαδήηεζεο ηνπ ηίηινπ. Κάπνην άιιν ζχζηεκα, γηα ην 

πεδίν αλαδήηεζεο ηνπ ηίηινπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ην ζεκείν πξφζβαζεο ηνπ θχξηνπ 

ηίηινπ απφ θάζε εγγξαθή. Σπρλά, κνινλφηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα ζεκεία πξφζβαζεο 

θαηά ηελ επηινγή θαη νκαδνπνίεζε ηνπο απφ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νη 

νλνκαζίεο ησλ πεδίσλ αλαδήηεζεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ.  

 

Σηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εθηφο θαη αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, ν φξνο Σημείο 

Πρόσβασης ζα είλαη απηφο φπσο νξίδεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Θα ελλννχληαη, δειαδή, ηα πεδία ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επεξσηήζεηο 

θαηά ηηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ 

ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη φρη ηα ίδηα ηα ζεκεία πξφζβαζεο.  

 

 

Το πρφηόκολλο Ζ39.50 και ηα Σεμεία Πρόζβαζες ηοσ Bib-1 

 

Τν Z39.50 [1, 3] είλαη έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο, ην νπνίν νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα επηθνηλσλήζνπλ δχν δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή 

Client/Server, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ. Σην πιαίζην κηαο ηέηνηαο 

επηθνηλσλίαο, δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξηαθέο πεγέο (targets), πνπ δηαηίζεληαη απφ αληίζηνηρνπο 

Z-servers, κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ηαπηφρξνλα απφ έλαλ Z-client (origin). Οπζηαζηηθά, ην 

πξσηφθνιιν ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηε ιχζε ζην πξφβιεκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο ιφγσ αζπκβαηφηεηαο ή/θαη αλνκνηνγέλεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπο. 

 



Με βάζε ην πξσηφθνιιν Z39.50, ν client ζηέιλεη ηελ εξψηεζε θαη νη servers αλαιακβάλνπλ 

ηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ εθηέιεζή ηεο. Κάζε εξψηεκα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ην πξνζδηνξίδνπλ θαη ην επεμεγνχλ. Τν πην βαζηθφ, θαη 

νπζηαζηηθά ππνρξεσηηθφ, ραξαθηεξηζηηθφ θάζε εξσηήκαηνο είλαη ην πεδίν ή ηα πεδία ζηα 

νπνία ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί ε αλαδήηεζε (use attribute ή Access Point attribute Type). Τν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ καο πξνζδηνξίδεη ηα Σεκεία Πξφζβαζεο κε ηα νπνία ζα γίλεη ν έιεγρνο 

ηαχηηζεο ηνπ φξνπ αλαδήηεζεο.  

 

Τα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηέιλεη ν client (ζχκθσλα κε ην Bib-1) αλήθνπλ ζε 5 

θαηεγνξίεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο ηηκέο. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη 

εμήο: relation = ζρέζε, truncation = απνθνπή, structure = δνκή, position = ζέζε θαη 

completeness = πιεξφηεηα. Κάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πεξηέρεη κία ζεηξά απφ ηηκέο νη 

νπνίεο νξίδνληαη ζην Bib-1 attribute set. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε πιεζψξα απηή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απμάλεη ηελ δπλαηφηεηα αιιά θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

νμχλεη ηα πξνβιήκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. Ζ παξνχζα εξγαζία 

αλαθέξεηαη κφλν ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ππνζηήξημε ησλ Σεκείσλ 

Πξφζβαζεο. Μηα εκπεξηζηαησκέλε πεξηγξαθή γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηηο δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο ησλ ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γίλεηαη ζην [7]. 

 

Σχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν, ππάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθνί ηξφπνη απάληεζεο φηαλ ε πεγή δελ 

ππνζηεξίδεη θάπνην απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επεξψηεζεο. Ο πξψηνο ηξφπνο απάληεζεο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ πεγή λα απνξξίςεη ηελ επεξψηεζε θαη λα ζηείιεη ην θαηάιιειν 

δηαγλσζηηθφ κήλπκα ιάζνπο (απνηπρεκέλε επεξψηεζε). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο, 

παξφηη δε ιακβάλεη απάληεζε, ελεκεξψλεηαη γηα ην φηη ην ζχζηεκα δελ ππνζηεξίδεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επεξψηεζήο ηνπ. Βέβαηα, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε επεξψηεζε 

ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο πεγέο είλαη αξθεηά πηζαλφ ν ρξήζηεο λα ιάβεη κφλν 

δηαγλσζηηθά κελχκαηα ιάζνπο, ή λα κε δεη ή μερσξίζεη ηα κελχκαηα απηά αλάκεζα ζε 

απνηειέζκαηα άιισλ πεγψλ. Ο δεχηεξνο ηξφπνο απάληεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ πεγή 

λα αληηθαηαζηήζεη απζαίξεηα ην κε ππνζηεξηδφκελν ραξαθηεξηζηηθφ κε θάπνην άιιν πνπ 

ππνζηεξίδεη (αζπλεπήο απάληεζε). Σηελ πεξίπησζε απηή ν ρξήζηεο ζα ιάβεη απάληεζε 

ρσξίο λα γλσξίδεη πψο πξνήιζε θαη ην ζπνπδαηφηεξν, δε ζα ελεκεξσζεί γηα ην φηη έγηλε ε 

αληηθαηάζηαζε. Τν πιενλέθηεκα ζηελ πεξίπησζε απηή, θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο κε 

έκπεηξσλ ρξεζηψλ πνπ αλαδεηνχλ ηαπηφρξνλα πνιιέο πεγέο, είλαη φηη ν ρξήζηεο ζα ιάβεη 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηα ζρεηηθή απάληεζε θαη δε ζα απνηξαπεί απφ ηελ έξεπλά ηνπ. 

 

Σε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ Σημείοσ Πρόσβασης, ηα πεξηζζφηεξα 

ζπζηήκαηα δηεζλψο πινπνηνχλ ηελ πξψηε πξνζέγγηζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα 

MELVYL, COPAC, Library and Archives Canada, θιπ. Τν ζχζηεκα ηεο Library of 

Congress, αληίζεηα, είλαη έλα απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ πινπνηήζεη ηε δεχηεξε 

πξνζέγγηζε. Σπλεπψο, ζε πεξίπησζε πνπ θάλνπκε π.ρ. ηελ επεξψηεζε κε ην ζεκείν 

πξφζβαζεο Author-Title-Subject = ‘Shakespeare’, δε ζα καο ελεκεξψζεη φηη δελ ην 

ππνζηεξίδεη
1
 αιιά ζα καο απαληήζεη φηη βξήθε πεξηζζφηεξεο απφ 10.000 πεξηπηψζεηο. Τα 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πηζαλφηαηα γίλεηαη αληηθαηάζηαζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ ζεκείνπ 

πξφζβαζεο πνπ νξίζηεθε θαηά ηελ επεξψηεζε κε ην Any. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ 

παξαηήξεζε φηη ε αλαδήηεζε κε απηφ ην ζεκείν πξφζβαζεο ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη (Any) 

δίλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Σηελ Διιάδα, φιεο νη πεγέο πνπ ειέγρζεθαλ πινπνηνχλ ηελ 

πξψηε πξνζέγγηζε απνξξίπηνληαο ηελ επεξψηεζε κε απνζηνιή δηαγλσζηηθνχ κελχκαηνο 

ιάζνπο.  

                                                 
1
 http://www.loc.gov/z3950/lcserver.html 



 

Σηαηηζηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο ηνπ 

πξσηνθφιινπ Ε39.50 θαη φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ Ε39.50 πεγψλ ηφζν 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλαδήηεζεο. Δηδηθφηεξα, απνηειέζκαηα 

πνπ δεκνζηεχνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο IndexData
2
 θαη αθνξνχλ ζηα δέθα πεξηζζφηεξν 

ππνζηεξηδφκελα Σεκεία Πξφζβαζεο απφ ηηο πεξηγξαθέο 3.018 πεγψλ, δείρλνπλ φηη δελ 

ππάξρεη έλα Σεκείν Πξφζβαζεο πνπ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 1.697 πεγψλ πνπ 

πινπνηνχλ ηελ ππεξεζία αλαδήηεζεο (search service). Τν Σεκείν Πξφζβαζεο πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο πεγέο είλαη ην Title (use attribute 4) θαη ην ππνζηεξίδνπλ 

1.591 ή 93,75%, επφκελν είλαη ην Subject Heading (use attribute 21) πνπ ην ππνζηεξίδνπλ 

1.555 ή 91,63%, θαη αθνινπζείηαη απφ ην Author (use attribute 1003) πνπ ην ππνζηεξίδνπλ 

1.549 ή 91,28%. 

 

Σε αληίζηνηρε έξεπλα, ειέγρνπ ησλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο, πνπ θάλακε ζε δείγκα 24 Ε39.50 

πεγψλ ζηελ Διιάδα, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη έλα κφλν Σεκείν Πξφζβαζεο πνπ ην 

ππνζηεξίδνπλ φιεο νη πεγέο, ην Author (use attribute 1003). Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα 

Subject Heading (use attribute 21) θαη Title (use attribute 4) θάζε έλα απφ ηα νπνία 

ππνζηεξίδεηαη απφ 23 δηαθνξεηηθέο πεγέο. Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη θαιχηεξε απφ ηε δηεζλή πνπ δείρλνπλ ηα ζηαηηζηηθά 

ηεο IndexData, παξά ην φηη ε ζεηξά ησλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο είλαη δηαθνξεηηθή. Γηα ηα 

ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά αλαδήηεζεο (π.ρ. δνκή, απνθνπή, θιπ), εθηφο απφ ην Σεκείν 

Πξφζβαζεο, δελ ππάξρεη αληίζηνηρα ν ίδηνο βαζκφο ππνζηήξημεο θαη ηζρχνπλ απηά πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην [7]. Τέινο, πιεξνθνξηαθά αλαθέξνπκε φηη ζην δείγκα ηεο Διιάδαο ν 

κέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο είλαη 37 θαη ν ειάρηζηνο είλαη 7.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλέο φηη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πεγψλ ηφζν απμάλεηαη θαη 

ε πηζαλφηεηα γηα απνηπρεκέλε επεξψηεζε ή αζπλεπή απάληεζε. Τν πξφβιεκα είλαη αθφκα 

εληνλφηεξν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο επεξσηήζεηο, 

π.ρ. Author-name conference ή use attribute 1006, θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πην ζπγθεθξηκέλα 

Σεκεία Πξφζβαζεο εθηφο απφ ηα ηξία πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

Όπσο ήδε αλαθέξακε, κε δεδνκέλν φηη φιεο νη Διιεληθέο Ε39.50 πεγέο απνξξίπηνπλ ηελ 

επεξψηεζε ζηέιλνληαο δηαγλσζηηθφ κήλπκα φηαλ δελ ππνζηεξίδνπλ έλα Σεκείν Πξφζβαζεο, 

αζπλεπείο απαληήζεηο ζα πξνθχςνπλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ ηνπο κε άιιεο 

δηεζλείο πεγέο.  

 

 

Σεμαζιολογική ζσζτέηιζε Σεμείφν Πρόζβαζες  

 

Ζ ζεκαζηνινγία ηνπ θάζε Σεκείνπ Πξφζβαζεο έρεη νξηζζεί ζην [2], ην νπνίν εθθξάδεη ηελ 

ακνηβαία ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο Z39.50 Implementors Group (ZIG). Γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαζηνινγίαο, δειαδή πνην ζα είλαη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

ζα επηιερζεί, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη εηηθέηεο ησλ πεδίσλ ηνπ MARC Bibliographic 

πξνηχπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν νξηζκφο ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπ Σεκείνπ Πξφζβαζεο Author-

name-Personal (ή use = 1004) θαζνξίδεη φηη ην Σεκείν Πξφζβαζεο ζα δεκηνπξγεζεί απφ ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ κε ηηο MARC εηηθέηεο πεδίσλ {100, 400, 700, 800}.  

 

Βαζηζκέλνη ζηηο ζρέζεηο ππνζπλφισλ ησλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεκαζηνινγία ησλ Bib-1 ζεκείσλ πξφζβαζεο ηνπ πξσηνθφιινπ Ε39.50, 

                                                 
2
 http://targettest.indexdata.com/stats.html. Τειεπηαία εκεξνκελία πξφζβαζεο 23 Απγνχζηνπ 2007 



απνδψζακε ηηο κεηαμχ ηνπο ζεκαζηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο θαη ηηο πεξηγξάθνπκε κε ηελ 

γιψζζα RDF Schema [6] (εηθφλα 1).  

 

Θεσξνχκε έλα Σεκείν Πξφζβαζεο ππνζχλνιν ελφο άιινπ εάλ ην ζχλνιν ησλ πεδίσλ πνπ 

νξίδνληαη γηα λα ην δεκηνπξγήζνπλ είλαη ππνζχλνιν ησλ πεδίσλ πνπ νξίδνληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην άιιν. Γηα παξάδεηγκα, αο ζεσξήζνπκε ην Σεκείν Πξφζβαζεο Author-

name ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζην [2], δεκηνπξγείηαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ 

πεδίσλ πνπ νξίδνπλ ην ζχλνιν {100, 110, 111, 400, 410, 411, 700, 710, 711, 800, 810, 811}, 

θαη αθφκα, ην Σεκείν Πξφζβαζεο Author-name-personal ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηα 

δεδνκέλα ησλ πεδίσλ πνπ νξίδνπλ ην ζχλνιν {100, 400, 700, 800}. Καηά ζπλέπεηα, ην 

Σεκείν Πξφζβαζεο Author-name- personal ζεσξείηαη σο ππνζχλνιν ηνπ Author-name.  

 

Ζ εηθφλα 1 δείρλεη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ηνλ RDFS γξάθν ηεο ζεκαζηνινγηθήο 

ζπζρέηηζεο ησλ Bib-1 Σεκείσλ Πξφζβαζεο ηνπ Ε39.50 πξσηνθφιινπ. Ζ πιήξεο πεξηγξαθή 

ηεο κεζφδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ γξάθνπ είλαη ζην [4, 5], ελψ ν πιήξεο γξάθνο ζε δηάηαμε 

dot θαη εηθφλα ηνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε http://dlib.ionio.gr/lab/graph.htm. 

 

Subject

Author–Title-Subject

Name-personal

Author-name

Name-corporate

Name-conference Author-name-personal

Name-editor

Name

…

Author-name-corporate

… Title-spine

Name-geographic

…

Title-added-title-page

Any

Title

Subject-name-personal

Author-name-conference

Title-abbreviated

Title-expanded

…

 
Εικόνα 1. Απινπνηεκέλν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απφ ηνλ RDF Schema γξάθν ηεο ζεκαζηνινγηθήο 

ζπζρέηηζεο ησλ Bib-1 Σεκείσλ Πξφζβαζεο ηνπ Ε39.50 πξσηνθφιινπ. 

 

 

Ανηικαηάζηαζε με σποζηεριδόμενφν Σεμείφν Πρόζβαζες 

 

Με δεδνκέλα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα πεγή δελ ππνζηεξίδεη έλα 

Σεκείν Πξφζβαζεο, θαζψο επίζεο ην φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ φιεο νη πεγέο λα 

ππνζηεξίδνπλ αθξηβψο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: Πψο ζα 

κπνξνχζε κία κεραλή κεηα-αλαδήηεζεο λα αληηθαηαζηήζεη ην κε ππνζηεξηδφκελν Σεκείν 

Πξφζβαζεο κε θάπνηα άιια, έηζη ψζηε ε ζεκαζηνινγία ηνπο λα είλαη αξθεηά 

θνληά/ζπγγεληθή, αλ φρη ίδηα, κε απηή πνπ έρεη ην κε ππνζηεξηδφκελν Σεκείν Πξφζβαζεο;  

 

Ζ πξνζέγγηζή καο ζην πξφβιεκα απηφ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζέζε θάζε Σεκείνπ 

Πξφζβαζεο ζην ζεκαζηνινγηθφ γξάθν ζπζρεηίζεσλ ησλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα Σεκείν Πξφζβαζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην Author-Title-

Subject, ππνδειψλνληαο φηη ν φξνο αλαδήηεζεο ζα πξέπεη λα ηαπηηζηεί κφλν κε πιεξνθνξίεο 

απφ ηα πεδία Author ή Title ή Subject. Απφ ηελ εηθφλα 1, ην Σεκείν Πξφζβαζεο Author-Title-

Subject κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξζχλνιν ησλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο Name, Title, Subject, 

http://dlib.ionio.gr/lab/graph.htm


Music-key, and Identifier-thematic. Δπίζεο, ην Author-Title-Subject κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ππνζχλνιν ηνπ Σεκείνπ Πξφζβαζεο Any. Σε πεξίπησζε επεξψηεζεο κε ην Author-Title-

Subject ζε κηα πεγή πνπ δελ ην ππνζηεξίδεη, απηφ ην Σεκείν Πξφζβαζεο ζα κπνξνχζε λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηε ινγηθή έλσζε ησλ ππνζηεξηδφκελσλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο Author, 

Title θαη Subject (εθφζνλ ε πεγή ππνζηεξίδεη απηά ηα ηξία Σεκεία Πξφζβαζεο). Βέβαηα, κε 

ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο (πεξηνξίδνπκε ηε ζεκαζηνινγία 

ηεο). Δλαιιαθηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχζακε λα επεθηείλνπκε ην ζχλνιν ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα κπνξνχζακε λα ην αληηθαηαζηήζνπκε κε ην Any (επεθηείλνπκε ηε 

ζεκαζηνινγία ηεο). Ζ πιήξεο πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ θαη ησλ αιγνξίζκσλ πνπ πινπνηνχλ 

ηελ αληηθαηάζηαζε γίλεηαη ζην [5].  

 

 

Παροσζίαζε ζσζηήμαηος 

 

Τν ζχζηεκα πνπ πινπνηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κε ππνζηεξηδφκελσλ Σεκείσλ Πξφζβαζεο 

είλαη δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε http://dlib.ionio.gr/zSAPN. Ζ εηθφλα 2 δείρλεη ηελ αξρηθή 

ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηηο πεγέο ζηηο νπνίεο ζα 

αλαδεηήζεη, ηνλ φξν αλαδήηεζεο, ην Σεκείν πξφζβαζεο θαη ηέινο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη 

επηζπκεηφ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Σεκείνπ Πξφζβαζεο ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ κία πεγή.  

 

 
Εικόνα 2. Αξρηθή νζφλε ζπζηήκαηνο 

 

Αξρηθά, ην ζχζηεκα πξηλ ζηείιεη ηελ επεξψηεζε ζε θάζε επηιεγκέλε πεγή ειέγρεη αλ απηή 

ππνζηεξίδεη ην Σεκείν Πξφζβαζεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ππνζηεξίδεη ην ζηέιλεη. 

Γηαθνξεηηθά, εθφζνλ έρνπκε επηιέμεη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

ηξφπν πνπ έρνπκε επηιέμεη (πεξηνξηζκφ ή επέθηαζε) κεηαζρεκαηίδεη ηελ επεξψηεζε 

ρξεζηκνπνηψληαο Σεκεία Πξφζβαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ε πεγή. Δίλαη πηζαλφ λα κελ είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ επηιεγεί, ελψ γηα θάζε 

πεγή λα πξνθχςεη δηαθνξεηηθή αληηθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα Σεκεία Πξφζβαζεο πνπ 

ππνζηεξίδεη.  

 

Ο πίλαθαο 1 καο δείρλεη κέξνο απφ ηε ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αληηθαηάζηαζεο πνπ 

εθαξκφδεη ην ζχζηεκα επηιέγνληαο αληηθαηάζηαζε κε επέθηαζε ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπ 

Σεκείνπ Πξφζβαζεο. Ζ επεξψηεζε αλαδεηά απφ ηηο πεγέο ηα ζπλέδξηα ηεο IEEE (Author-

name-conference_1006 = IEEE). Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 1, ε πεγή Hellenic Academic 

Libraries Union Catalogue είλαη ε κφλε πνπ ππνζηεξίδεη ην Σεκείν Πξφζβαζεο. Γηα ηηο 

http://dlib.ionio.gr/zSAPN


πεγέο National and Kapodistrian University of Athens θαη University of Crete νη νπνίεο δελ 

ην ππνζηεξίδνπλ, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε κε ην Σεκείν Πξφζβαζεο Author-name_1003. 

Αληίζηνηρα, γηα ηελ πεγή Library of Congress, ε νπνία επίζεο δελ ην ππνζηεξίδεη, ην Σεκείν 

Πξφζβαζεο Author-name-conference ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ηνκή ησλ Σεκείσλ 

Πξφζβαζεο Author-name_1003 θαη Name-conference_3. Σπγθξίλνληαο ζεκαζηνινγηθά ηηο 

λέεο επεξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ππνζηεξηδφκελνπ Σεκείνπ 

Πξφζβαζεο, παξαηεξνχκε φηη ε λέα επεξψηεζε γηα ηελ πεγή Library of Congress 

ζεκαζηνινγηθά είλαη ‘πην θνληά’ ζηελ αξρηθή επεξψηεζε απφ απηήλ πνπ πξνέθπςε γηα ηηο 

άιιεο δχν πεγέο.  

 
Πίνακας 1. Μέξνο ζχλνςεο απνηειεζκάησλ αληηθαηάζηαζεο 

Source Hits Query 

Library of Congress 1661 

Author-name-conference_1006 = IEEE 

 

From the Access Point Substitution... 

--The Minimal Set is:  

Author-name_1003  

Name-conference_3  

Hellenic Academic Libraries Union Catalogue 1036 

Author-name-conference_1006 = IEEE 

 

The Access Point is supported by the source. 

National and Kapodistrian University of Athens 95 

Author-name-conference_1006 = IEEE 

 

From the Access Point Substitution... 

--The Minimal Set is:  

Author-name_1003  

University of Crete 339 

Author-name-conference_1006 = IEEE 

 

From the Access Point Substitution... 

--The Minimal Set is:  

Author-name_1003  
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