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Κατά τα αρχικά στάδια δηµιουργίας του Συλλογικού Καταλόγου (ΣΚ) έγινε µια µελέτη η 
οποία προσδιόριζε την επεξεργασία που έπρεπε να υποστούν οι εγγραφές κάθε βιβλιοθή-
κης προκειµένου να φορτωθούν στο ΣΚ.  Η µελέτη αυτή έγινε µε δείγµα εγγραφών που 
έστειλε κάθε βιβλιοθήκη σε µορφή ISO-2709. Το αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία συνόλου 
προγραµµάτων, γενικών και ειδικών ανά βιβλιοθήκη τα οποία προετοίµαζαν τις εγγραφές 
σε µια τελική οµοιόµορφη δοµή έτοιµες για την τροφοδοσία του ΣΚ. 
 
Η µελέτη αυτή εντόπισε µεγάλο αριθµό προβληµάτων τόσο λειτουργικών όσο και συµβα-
τότητας των εγγραφών των διαφόρων βιβλιοθηκών. Τα προβλήµατα αυτά προέκυπταν 
από τα διάφορα συστήµατα αυτοµατοποίησης που είχαν οι βιβλιοθήκες, το διαφορετικό 
format των εγγραφών και διαφορετικές τακτικές καταλογογράφησης. Επιγραµµατικά µπο-
ρούµε να αναφέρουµε τα βασικά προβλήµατα που έπρεπε να επιλυθούν: 
 

• Αλγόριθµος ταύτισης εγγραφών 
• Τρόπος συγχώνευσης εγγραφών 
• ∆ιαχείριση των Holdings 
• Μετατροπή των συνόλων χαρακτήρων 
• ∆ιορθωτικές επεµβάσεις στα δεδοµένα 
• Μετατροπή των δεδοµένων από MARC21 σε Unimarc 

 
 
Το τελικό στάδιο φορτώµατος του συνόλου των εγγραφών κάθε βιβλιοθήκης ανέδειξε πλη-
θώρα λαθών τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί από τα δείγµατα εγγραφών. Πολλά από αυτά 
τα προβλήµατα εντοπίστηκαν κατά το στάδιο προετοιµασίας των εγγραφών, οπότε έγιναν 
οι απαραίτητες προσαρµογές στα προγράµµατα επεξεργασίας. Μεγάλος αριθµός λαθών 
όµως διέφυγαν και εντοπιστήκαν αφού φορτώθηκαν στο ΣΚ. Με διάφορες αναζητήσεις σε 
επιµέρους ευρετήρια του ΣΚ προσπαθούµε να εντοπίσουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
αριθµό προβληµάτων ώστε στη δεύτερη φάση της δηµιουργίας του να έχουν προβλεφθεί 
όλες οι περιπτώσεις λαθών και να έχει βρεθεί µια λύση. 
 
Η µεγάλη έκπληξη στην τελική φάση προήλθε από τη µετατροπή των εγγραφών δοµής 
MARC21 σε Unimarc. Τα αποτελέσµατα µετατροπής των αρχικών δειγµάτων ήταν αισιό-
δοξα. Η επεξεργασία όµως του συνόλου των εγγραφών των µεγάλων βιβλιογραφικών βά-
σεων είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση πληθώρας νέων προβληµάτων. Τα προβλήµατα 
µετατροπής προέρχονται είτε από πρωτογενή λάθη των εγγραφών MARC21 είτε από εν-
δογενή λάθη αδυναµίας αντιστοίχησης των πεδίων µεταξύ των δύο format. 
 
Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας προήλθαν από την επεξεργασία των  εγγραφών του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ΤΕΙ Κρήτης που έχουν σχετικά µικρό 
αριθµό εγγραφών (έως 100.000) και είναι ευκολότερη η επεξεργασία τους και η µελέτη.  Τα 
προβλήµατα που προέκυψαν από τη µετατροπή των βάσεων του   Πανεπιστηµίου Κρήτης 
και ΑΠΘ ανήκουν στις ίδιες ενότητες µόνο που ο αριθµός τους είναι πολύ µεγάλος και α-
νάλογος µε τον αριθµό των εγγραφών. Αυτές οι βάσεις θα µας επιτρέψουν να εντοπίσουµε 
σπανιότερα λάθη και προβλήµατα ώστε να µπορέσουµε να βελτιώσουµε ακόµα περισσό-
τερο την διαδικασία µετατροπής. 



Πρωτογενή λάθη των εγγραφών MARC21 
 
 
Τα λάθη αυτά είναι καταλογογραφικά και αφορούν συντακτικές ασυνέπειες του MARC21. 
Τα λάθη αυτά έχουν ως αποτέλεσµα την ελλιπή  µετατροπή σε UNIMARC ή και την ολική 
απόρριψη της εγγραφής. 
 
Τα λάθη τα οποία είναι µεν αποδεκτά αλλά προκαλούν πρόβληµα στη µετατροπή έχουν 
σαν αποτέλεσµα την αδυναµία αντιστοίχησης  κάποιων πεδίων του MARC21 σε UNI-
MARC. Με αυτό τον τρόπο χάνεται πληροφορία από την βιβλιογραφική αναγραφή. 
 
Προβλήµατα σχετικά µε τους ∆είκτες 
 
Σηµαντικά προβλήµατα αυτού του τύπου προέρχονται από τους δείκτες.  Σε πολλά πεδία 
του MARC21 οι δείκτες παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µετατροπή σε UNIMARC. 
Π.χ Εάν είναι λάθος ο πρώτος δείκτης του 100 δεν είναι δυνατή η µετατροπή σε 700 ή 720 
 
Το µέγεθος του προβλήµατος φαίνεται καλύτερα στο παράδειγµα του πεδίου 246 (Varying 
form of title). Ο δεύτερος δείκτης του πεδίου αυτού  παίρνει 9 τιµές. Κάθε τιµή από αυτές 
δηµιουργεί άλλο πεδίο UNIMARC 
 
Πχ 246 11  510 1#   Παράλληλος τίτλος 
 246 14  512 1#   Τίτλος καλύµµατος 
 246 18  516 1#   Τίτλος ράχης 
 
Στην ίδια ανήκουν και τα πεδία 780  και 785 που αναλύονται σε 8και 9  πεδία Unimarc α-
ντίστοιχα. 
 
Προβλήµατα σχετικά µε τη στίξη. 
 
Πολλά πεδία του MARC21 έχουν λιγότερα υποπεδία σε σχέση µε τα αντίστοιχα του Uni-
marc. Ο διαχωρισµός των λογικών ενοτήτων µέσα στο υποπεδίο γίνεται µε βάση την προ-
βλεπόµενη στίξη από τα ISBD’s.   Επίσης η στίξη που προηγείται του υποπεδίου προσ-
διορίζει και το περιεχόµενο αυτού καθώς και σε τι υποπεδίο Unimarc θα µετατραπεί. 
 
Για παράδειγµα επιλέξαµε το πεδίο του κύριου τίτλου 245 το οποίο µετατρέπεται σε 200. 
 
MARC21  Unimarc   

245  200   
 $a  $a Κύριος τίτλος 
 : $b  $e Υπότιτλος 
 = $b  $d Παράλληλος τίτλος 
 / $c  $f Πρώτη δήλωση πνευµατικής υπευθυνότητος  
   $g Επόµενες δηλώσεις πνευµατικής υπευθυνότητος 
   $c Τίτλος από άλλο συγγραφέα 
 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα δύο υποπεδία του 245 αντιστοιχούν σε 6 
υποπεδία του 200. Στην περίπτωση που η στίξη είναι λάθος ή έχει παραληφθεί, η µετα-
τροπή είναι αδύνατη. 
 
 



Άλλες κατηγορίες λαθών 
 
Μια άλλη κατηγορία λαθών που προέρχεται πάλι από τους δείκτες είναι ο προσδιορισµός 
των άρθρων στα πεδία των τίτλων. Στο MARC21 ο δεύτερο δείκτης σε πολλά πεδία τίτλων 
προσδιορίζει τον αριθµό χαρακτήρων από την αρχή του τίτλου που δεν λαµβάνονται υπό-
ψη στην αλφαβητική ταξινόµηση.  
 
Άλλα είδη λαθών είναι η επανάληψη πεδίων ή υποπεδίων τα οποία δεν είναι επαναλαµβα-
νόµενα καθώς και η χρήση υποπεδίων τα οποία δεν ανήκουν στο πεδίο στο οποίο ενσω-
µατώνονται 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα λάθος  στο MARC21 εµποδίζει τη δηµιουργία κά-
ποιου υποχρεωτικού πεδίου του UNIMARC, τότε απορρίπτεται ολόκληρη η εγγραφή. Τα 
βασικά υποχρεωτικά πεδία του UNIMARC είναι το 200 και το 100. Τα πεδία αυτά 
προέρχονται  από την επεξεργασία των πεδίων 245 και 008 αντίστοιχα του MARC21. 
 
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ένας αριθµός λαθών προέρχεται από ηµιτελείς εγγραφές 
παραγγελιών (πχ εγγραφές χωρίς 008) ή εγγραφές πρόχειρης καταλογογράφησης.  Οι εγ-
γραφές αυτές θα πρέπει να αποκόπτονται κατά την εξαγωγή των δεδοµένων ώστε να 
µπορούµε να εξάγουµε ακριβή συµπεράσµατα της ποιότητας  της Βιβλιογραφικής Βάσης. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί καταµετρούνται τα λάθη τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την 
απόρριψη της εγγραφής. Οµαδοποιούνται δε κατά  κατηγορία λάθους. Περιοριστήκαµε στα 
βασικά λάθη του 245 και 008  τα οποία προκαλούν και τη µεγαλύτερη απόρριψη εγγρα-
φών. 
 
Σύνολο αναγραφών  ~77.000 
Απόρριψη εγγραφών ~10.890 (οι 9.924 µάλλον παραγγελίες χωρίς 008) 
Ελλιπής µετατροπή  ~~2.100 
 
Αριθµός 
Λαθών 

Πεδίο 245 

337 Λάθος στίξη πριν το  $b 
246 Λάθος στίξη πριν το  $c 
16 Λάθος στίξη πριν το  $p 
53 Λάθος στο $h 
11 Λάθος σειρά υποπεδίου $n
4 Λάθος επανάληψης του $p 
6 Λάθος επανάληψης του $b 
7 Ανύπαρκτα υποπεδία 
3 Εγγραφή χωρίς 245 
3 Επανάληψη του 245 
1 $b χωρίς περιεχόµενο 

 
Αριθµός
Λαθών 

Πεδίο 008 

277 Λάθος ηµεροµηνία 
2 Επανάληψη του 008 

9924 Χωρίς 005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Παραδείγµατα εγγραφών που έχουν απορριφθεί λόγω λαθών παρατίθενται στο Παράρτη-
µα 1 οµαδοποιηµένα ανά κατηγορία λάθους. 
 
 
 
 



Λάθη µετατροπής του MARC21 σε Unimarc 
 
Εκτός από τα πρωτογενή λάθη που περιέχουν οι εγγραφές και τα οποία προκαλούν προ-
βλήµατα στη µετατροπή, υπάρχουν και εγγενείς δυσκολίες που µειώνουν την ποιότητα της 
τελικής εγγραφής σε Unimarc. Τα προβλήµατα αυτά προέρχονται όταν πρέπει να διασπα-
στεί ένα πεδίο του Marc21 σε περισσότερα υποπεδία του Unimarc µε βάση τη στίξη.  Αιτία 
είναι η ενσωµατωµένη γραµµατική στίξη την οποία συγχέει το πρόγραµµα µετατροπής µε 
την στίξη διαχωρισµού υπό-ενοτήτων βάσει των ISBD’s. 
 
Για παράδειγµα θα χρησιµοποιήσω ξανά το πεδίο του τίτλου 245 και κυρίως τα υποπεδία 
$b και $c. Από το περιεχόµενο των υποπεδίων αυτών και µε βάση τη στίξη θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν τα υποπεδία $g και $c του πεδίου 200 του Unimarc. Το $g (επόµενες δη-
λώσεις πνευµατικής υπευθυνότητας) δηµιουργείται όταν εντοπισθεί το ερωτηµατικό (;) ενώ 
το $c (τίτλος από άλλο συγγραφέα) όταν εντοπισθεί η τελεία (.)  Και τα δύο σηµεία στίξης 
συχνά ευρίσκονται µέσα στην περιοχή του τίτλου οπότε δηµιουργούνται άσχετα υποπεδία 
$g και $c τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. 
 
Παραδείγµατα εγγραφών που  παρουσιάζουν αυτού του τύπου λάθη παρατίθενται στο 
Παράρτηµα 2. 
 
 
Προβλήµατα σχετικά µε το character-set 
 
Ένα άλλο πρόβληµα που εντοπίστηκε στις Βάσεις MARC21 έχει σχέση µε το character-
set.  Σε πολλές εγγραφές ενσωµατώνονται τµήµατα κειµένου που δεν ανήκουν σε κανένα 
σύνολο χαρακτήρων.  
 
245 10 $a Στατιστικός έλεγχος της ποιότητος / $c Σπύρου Κ. Ζευγαρίδου. $n Τεύχος Α)R ͅ, $p 

(SR ysrnrdlvoβrw xry oβfvry βrury mal xjw vxakfuβaw asrmnβlvf}w maxβa xrp 
vxaxlvxlmβrp βfnfd{rp xjw srlβrxjxaw(B. 

 
Μετά από µελέτη του προβλήµατος πιστεύουµε ότι υπάρχει κάποιος control χαρακτήρας 
µέσα στο κείµενο που προκαλεί την αλλοίωση αυτή κατά την εξαγωγή των εγγραφών. 
 
Ένα άλλο φαινόµενο είναι η ύπαρξη δύο συνόλων χαρακτήρων µέσα στην ίδια εγγραφή. 
Στο παράδειγµα που ακολουθεί το σώµα της εγγραφής είναι σε ISO-5428 ενώ οι πληρο-
φορίες των αντιτύπων στο ELOT-928 
 
ISO 5428 
 
650 #4 $a Ευρωπαϊκή Ένωση. 
775 ## $a Ζαχαριάδης-Σούρας, ∆ηµ. $b 2η έκδ. $d Αθήνα : Α. Σταµούλης, 2004. $e gre $f gr $t 

∆ιεθνείς οικονοµικοί οργανισµοί : $z 9603515388 
949 ## $a 8474 $b 0013051117 $c 1 $d 10846 $e 13187 $g ηαϞδπϞξαιδκµ $k ΗΡΠ $l BIB $m l $n 

HF1383.Z33 1993 $u w $z 0 
949 ## $a 8473 $b 0013051118 $c 2 $d 10846 $e 13187 $g ηαϞδπϞξαιδκµ $k ΗΡΠ $l BIB $m l $n 

HF1383.Z33 1993 $u w $z 0 



ELOT-928 
 
650 #4 $a Ζωυύσα£µνΆκ ΆΖπύφκ. 
775 ## $a ΙαϋαυµΆαεκχ-ΦςΆωυαχ, Εκο. $b 2κ Άζνε. $d ΑλΆκπα : Α. ΦψαοςΆωξκχ, 2004. $e gre 

$f gr $t ΕµζλπζΆµχ ςµνςπςοµνςΆµ ςυδαπµφοςΆµ : $z 9603515388 
949 ## $a 8474 $b 0013051117 $c 1 $d 10846 $e 13187 $g κατεστραµενο $k ΚΥΣ $l BIB $m l $n 

HF1383.Z33 1993 $u w $z 0 
949 ## $a 8473 $b 0013051118 $c 2 $d 10846 $e 13187 $g κατεστραµενο $k ΚΥΣ $l BIB $m l $n 

HF1383.Z33 1993 $u w $z 0 
 
Πρόσφατα λάβαµε δείγµα εγγραφών από µία Βάση η οποία περιέχει τρία σύνολα χαρα-
κτήρων εντός της ίδιας εγγραφής. Μερικά πεδία είναι σε UTF-8, τα υπόλοιπα σε ISO-5428 
και τα στοιχεία αντιτύπων σε ΕΛΟΤ-928. 
 
 
Μια άλλη πηγή παρεµβολών κατά τη µετατροπή είναι η ύπαρξη κωδικοποιηµένων χαρα-
κτήρων του εκτεταµένου λατινικού συνόλου χαρακτήρων µε διαφορετικούς τρόπους και όχι 
µε το προβλεπόµενο πρότυπο ANSEL-ANSI Z39.47. Αυτό σηµαίνει ότι ένας χαρακτήρας 
πχ ê είναι κωδικοποιηµένος µε δύο η περισσότερους τρόπους. Με κατάλληλο πρό-
γραµµα εντοπίσαµε για µία µόνο βιβλιοθήκη όλους κωδικοποιηµένους χαρακτήρες 
που χρησιµοποιήθηκαν και τους παραθέτουµε σε πίνακα στο παράρτηµα 3 µε τη 
µορφή ζεύγους δεκαδικών χαρακτήρων του πίνακα ASCII. 
 
 

Άλλο πρόβληµα ποιο γενικό είναι η κωδικοποίηση του Ά η τιµή του οποίου διαφέρει στο 
σύνολο χαρακτήρων των windows και του ΕΛΟΤ-928 
 
008    870920s1980    gr                  gre   
040 ## $a GrHeTEI $c GrHeTEI 
050 #4 $a PZ7.Z25 $b A74 1980 
245 02 $a Η Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και η ¢ρτεµη / $c κείµενα και εικονογράφηση 

Σοφίας Ζαραµπούκα. 
250 ## $a 1η εκδ. 
260 ## $a Αθήνα : $b Κέδρος, $c 1980. 
300 ## $a x : $b εικ. ; $c 22 εκ. 
440 #0 $a Μυθολογία ; $v τ.3. 
650 #0 $a Mythology, Greek 
650 #4 $a Μυθολογία, Ελληνική. 
700 1# $a Ζαραµπούκα, Σοφία, $d 1939- 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Λάθος στίξη πριν από τα υποπεδία $b, $c και $p του πεδίου 245 
 
 
245 00 $a System analysis and design / $b Gary B. Shelly...[at all.]. 
 
 
245 10 $a Telecommunication services for developing economies : $b 

proceedings of the ITC Specialist Seminar, Cracow, Poland, 22-
27 April, 1991 $c edited by Januzz Filipak. 

 
245 00 $a Matekon: $p translations of Russian & East European mathe-

matical economics 
 
 
 
Λάθος στη σειρά των υποπεδίων 
 
 
245 00 $a Bulletin / $c International Association of Universities = $b 

 Bulletin / Association internationale des universit'es. 
 
 
245 14 $a Une sociologie des identites est-elle possible ? : $b actes 

ducolloque " Sociologies IV". $n Tome 3 / $c sous la direction 
de SuzieGuth. 

 
 
 
Λάθος ηµεροµηνία στο πεδίο 008 
 
008      s1974    nju           00000 eng 
 
 
Επαναλήψεις των ίδιων πεδίων 
 
040 ## $a DNLM/DLC $c DLC $d CU-I-M 
040 ## $a DNLM/DLC $c DLC $d IaU 
040 ## $a DNLM/DLC $c DLC $d CLU 
040 ## $a DNLM/DLC $c DLC $d DLC 
040 ## $a DNLM/DLC $c DLC $d CUY 
050 0# $a RJ496.A5 $b G54 1989 
050 00 $a RJ496.A5 $b G54 1989 
050 14 $a RJ496.A5 $b G541 1989 
082 0# $a 618.92/8553/009481 $2 19 
082 0# $a 618.92/8553/009481 $2 19 
082 00 $a 618.92/8553/009481 $2 19 
100 10 $a Gjessing, Hans-Jrgen 
245 10 $a A longitudinal study of dyslexia : $b Bergen's multivariate study ofchildren's learning 

disabilities / $c by Hans-Jrgen Gjessing & BjrnKarlsen 
245 10 $a A longitudinal study of dyslexia : $b Bergen's multivariate study ofchildren's learning 

disabilities / $c Hans-Jrgen Gjessing, BjrnKarlsen 
260 0# $a New York : $b Springer-Verlag, $c c1989. 
300 ## $a viii, 349 p. : $b ill. ; $c 25 cm. 
300 ## $a viii, 349 p. : $b ill. ; $c 24 cm. 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 

 
Μετατροπή της τελείας στο 245 $c του MARC21 σε 200 $c στο UNIMARC  

(Τίτλος από άλλο συγγραφέα) 
 
 
 
245 10 $a Εάλω η πόλις : $b Το χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης / $c Γεωργίου Φρα-

ντζή ;µετ. Ιωάννης Α. Μελισσείδης, Ρίτα Ζαβολέα-Μελισσείδου. Εάλω η πόλις : Συνοπτική 
ιστορία των γεγονότων στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο 1440-1453 /Ιωάννη Α. 
Μελισσείδη. 

 
200 1# $a Εάλω η πόλις $e Το χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης $f Γεωργίου Φραντζή 

$g µετ $c Ιωάννης Α. Μελισσείδης, Ρίτα Ζαβολέα-Μελισσείδου $c Εάλω η πόλις $e Συνο-
πτική ιστορία των γεγονότων στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο 1440-1453 $f Ιω-
άννη Α. Μελισσείδη 

 
 
245 00 $a Αρχές χειρουργικής : $b εγχειρίδιο / $c editor in chief Seymour I. Schwartz ;associate 

editors G. Tom Shires, Frank C. Spencer with Wendy Cowles Husser ;πρόλογος ∆ιονύσης 
Βώρος ;µετ. -επιµ. Θωµάς Ε. Κώτσης. 

 
200 0# $a Αρχές χειρουργικής $e εγχειρίδιο $f editor in chief Seymour I. Schwartz $g associate 

editors G. Tom Shires, Frank C. Spencer with Wendy Cowles Husser $g πρόλογος ∆ιονύ-
σης Βώρος $g µετ $c -επιµ $c Θωµάς Ε. Κώτσης 

 
 
 
 

Μετατροπή της στίξης του 245 $c του MARC21 σε 
200 $c $d $e $f $g του UNIMARC 

 
MARC21 
 
245 10 $a Schweissen in der Kerntechnik : $b Vortrage des 4. Internat. Kolloquiums in Aachen 
vom 22 bis 24 November 1982 / $c Veranstaltet vom Deutschen Verband fur Schweisstechnik 
e.V.(DVS), Dusseldorf=Welding in Nuclear Engineering :lectures of the 4th  international con-
ference in Aachen on 22nd to 24th November 1982 /organized by the German Welding Society, 
Dusseldorf=Le soudage dans la technique nucleaire :confirences du colloque international u Aix-la-
Chapelle, les 22/24 novembre 1982 /Societe Allemande de la Soudure, Dusseldorf. 
 
 
UNIMARC 
 
200 1# $a Schweissen in der Kerntechnik $e Vortrage des 4. Internat. Kolloquiums in Aachen vom 
22 bis 24 November 1982 $f Veranstaltet vom Deutschen Verband fur Schweisstechnik e.V.(DVS), 
Dusseldorf $d = Welding in Nuclear Engineering $e lectures of the 4th international onference in 
Aachen on 22nd to 24th November 1982 $f organized by the German Welding Society, Dusseldorf 
$d = Le soudage dans la technique nucleaire $e confirences du colloque international u Aix-la-
Chapelle, les 22 $f 24 novembre 1982 $f Societe Allemande de la Soudure, Dusseldorf 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 
Συνδυασµοί χαρακτήρων που κωδικοποιούν διακριτικά σηµεία 

 
|a   124-097 
|b   124-098 
|c   124-099 
|d   124-100 
|e   124-101 
|f   124-102 
|u   124-117 
|x   124-120 
|y   124-121 
|z   124-122 
}f   125-102 
~a   126-097 
~b   126-098 
~c   126-099 
~d   126-100 
~i   126-105 
~j   126-106 
~l   126-108 
~m   126-109 
~p   126-112 
~r   126-114 
~s   126-115 
~t   126-116 
�a   129-097 
�o   129-111 
�u   129-117 
ƒb   131-098 
ƒr   131-114 
ƒu   131-117 
„a   132-097 
„h   132-104 
„n   132-110 
‡e   135-101 
‡o   135-111 
ˆL   136-076 
‰c   137-099 
‰n   137-110 
�a   141-097 
�e   141-101 
�o   141-111 
�O   144-079 
�a   144-097 
�e   144-101 
�i   144-105 
�u   144-117 
’s   146-115 
�r   152-114 
�s   152-115 
™S   153-083 
™l   153-108 
™n   153-110 
™s   153-115 
�i   159-105 
�t   159-116 
�u   159-117 
΅k   161-107 

΅l   161-108 
΅r   161-114 
΅s   161-115 
΅t   161-116 
΅v   161-118 
΅z   161-122 
Άc   162-099 
Άm   162-109 
Άn   162-110 
£i   163-105 
£o   163-111 
£u   163-117 
¤c   164-099 
¤d   164-100 
¤f   164-102 
¤l   164-108 
¤n   164-110 
¤r   164-114 
¥g   165-103 
¥k   165-107 
¥l   165-108 
¥n   165-110 
¥r   165-114 
¥t   165-116 
§a   167-097 
§e   167-101 
§n   167-110 
§o   167-111 
¨m   168-109 
¨n   168-110 
¨r   168-114 
¨s   168-115 
¨t   168-116 
¨v   168-118 
¨y   168-121 
©H   169-072 
©b   169-098 
©c   169-099 
©d   169-100 
©e   169-101 
©i   169-105 
©l   169-108 
©n   169-110 
©o   169-111 
©q   169-113 
©r   169-114 
©s   169-115 
©t   169-116 
©v   169-118 
�o   170-111 
�u   170-117 
«l   171-108 
«n   171-110 
-n   173-110 
®n   174-110 
®s   174-115 

®t   174-116 
°L   176-076 
±a   177-097 
±o   177-111 
²n   178-110 
²r   178-114 
³n   179-110 
΄E   180-069 
΄a   180-097 
΄e   180-101 
΄h   180-104 
΄o   180-111 
΄r   180-114 
΄s   180-115 
µe   181-101 
µr   181-114 
¶f   182-102 
¶n   182-110 
¶r   182-114 
Ήn   185-110 
Όh   188-104 
Όl   188-108 
Όn   188-110 
Όr   188-114 
ΑI   193-073 
Αb   193-098 
Αl   193-108 
Αo   193-111 
Αr   193-114 
Αt   193-116 
ΒC   194-067 
ΒL   194-076 
Βu   194-117 
Βy   194-121 
ΕD   197-068 
ΕK   197-075 
Εc   197-099 
Εd   197-100 
Εg   197-103 
Εx   197-120 
Ζa   198-097 
Ηe   199-101 
Ηo   199-111 
ΘC   200-067 
ΙD   201-068 
ΙN   201-078 
ΙV   201-086 
Ιn   201-110 
Ιs   201-115 
Κe   202-101 
Κo   202-111 
Κr   202-114 
Μa   204-097 
Μi   204-105 
Νe   205-101 
Νk   205-107 



Νu   205-117 
ΟS   207-083 
Οf   207-102 
Οp   207-112 
Πr   208-114 
Τe   212-101 
Τh   212-104 
Τu   212-117 
αb   225-098 
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