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Η αιτία των προβληµάτωνΗ αιτία των προβληµάτων

διάφορα Λογισµικά αυτοµατοποίησηςδιάφορα Λογισµικά αυτοµατοποίησης
διαφορετικό διαφορετικό Format Format εγγραφών εγγραφών διαφορετικό διαφορετικό Format Format εγγραφών εγγραφών 
διαφορετικές τακτικές καταλογογράφησης  διαφορετικές τακτικές καταλογογράφησης  



Προβλήµατα προς αντιµετώπισηΠροβλήµατα προς αντιµετώπιση

Αλγόριθµος ταύτισης εγγραφώνΑλγόριθµος ταύτισης εγγραφών
Τρόπος συγχώνευσης εγγραφώνΤρόπος συγχώνευσης εγγραφών
∆ιαχείριση των ∆ιαχείριση των HoldingsHoldings∆ιαχείριση των ∆ιαχείριση των HoldingsHoldings
Μετατροπή των συνόλων χαρακτήρωνΜετατροπή των συνόλων χαρακτήρων
∆ιορθωτικές επεµβάσεις στα δεδοµένα∆ιορθωτικές επεµβάσεις στα δεδοµένα
Μετατροπή των δεδοµένων από Μετατροπή των δεδοµένων από MARCMARC21 21 
σε σε UnimarcUnimarc



Προέλευση των προβληµάτων µετατροπήςΠροέλευση των προβληµάτων µετατροπής

Καταλογογραφικά λάθη που αφορούν Καταλογογραφικά λάθη που αφορούν 
συντακτικές ασυνέπειες του συντακτικές ασυνέπειες του MARCMARC21. 21. 
Εγγενείς δυσκολίες µετατροπήςΕγγενείς δυσκολίες µετατροπήςΕγγενείς δυσκολίες µετατροπήςΕγγενείς δυσκολίες µετατροπής
Αποτέλεσµα:Αποτέλεσµα:
1.1. Ολική απόρριψη της εγγραφής.Ολική απόρριψη της εγγραφής.
2.2. Ελλιπής  µετατροπή σε Ελλιπής  µετατροπή σε UNIMARCUNIMARC



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Πχ πεδίο 246 Πχ πεδίο 246 �� 9 πεδία 9 πεδία UnimarcUnimarc

Προβλήµατα σχετικά µε τους δείκτεςΠροβλήµατα σχετικά µε τους δείκτες

246 1246 111 ��510 1#510 1# �� Παράλληλος τίτλοςΠαράλληλος τίτλος
246 1246 144 ��512 1#512 1# �� Τίτλος καλύµµατοςΤίτλος καλύµµατος
246 1246 188 ��516 1#516 1# �� Τίτλος ράχηςΤίτλος ράχης



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Προβλήµατα σχετικά µε τους δείκτεςΠροβλήµατα σχετικά µε τους δείκτες
ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός των άρθρων στα πεδία των τίτλωντων άρθρων στα πεδία των τίτλων

��Ο δείκτης #2 προσδιορίζει το µήκος των Ο δείκτης #2 προσδιορίζει το µήκος των 
άρθρωνάρθρων

��Μετατρέπεται σε Μετατρέπεται σε NSB NSE NSB NSE στο στο UnimarcUnimarc



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Προβλήµατα σχετικά µε τη στίξηΠροβλήµατα σχετικά µε τη στίξη

M21M21 UniUni

245245 200200

$a$a $a$a Κύριος τίτλος Κύριος τίτλος $a$a $a$a Κύριος τίτλος Κύριος τίτλος 

:: $b$b $e$e Υπότιτλος Υπότιτλος 
== $$bb $d$d Παράλληλος τίτλος Παράλληλος τίτλος 

/ / $c$c $f$f 1η δήλωση πνευµατικής υπευθ1η δήλωση πνευµατικής υπευθ..

$g$g Επόµενες δηλώσεις Επόµενες δηλώσεις 

$c$c Τίτλος από άλλο συγγραφέα Τίτλος από άλλο συγγραφέα 



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

��Επανάληψη πεδίων ή υποπεδίων που δεν Επανάληψη πεδίων ή υποπεδίων που δεν 
είναι επαναλαµβανόµενα είναι επαναλαµβανόµενα 

∆ιάφορα προβλήµατα∆ιάφορα προβλήµατα

είναι επαναλαµβανόµενα είναι επαναλαµβανόµενα 

��Χρήση ανύπαρκτων υποπεδίων Χρήση ανύπαρκτων υποπεδίων 



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Ποσοτικά δεδοµέναΠοσοτικά δεδοµένα

Σύνολο αναγραφών ~77.000
Απόρριψη εγγραφών ~10.890Απόρριψη εγγραφών ~10.890
(οι 9.924 µάλλον παραγγελίες χωρίς 008)
Ελλιπής µετατροπή  ~~2.100 



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Λάθη Πεδίο 245

337 Λάθος στίξη πριν το  $b

246 Λάθος στίξη πριν το  $c

16 Λάθος στίξη πριν το  $p

53 Λάθος στο $h53 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



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Παραδείγµατα:Παραδείγµατα: 11--Λάθος στίξηΛάθος στίξη

245 00 $a System analysis and design 
/ $b Gary B. Shelly...[at all.]/ $b Gary B. Shelly...[at all.]

245 00 $a Matekon
: $p translations of Russian & East 
European mathematical economics



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Παραδείγµατα:Παραδείγµατα: 22--Λάθος πεδίο 008Λάθος πεδίο 008

008 s1974    nju           00000 eng



Πρωτογενή λάθη εγγραφών Πρωτογενή λάθη εγγραφών MARCMARC2121

Παραδείγµατα:Παραδείγµατα: Επανάληψη πεδίωνΕπανάληψη 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 CUY040 ## $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
245 10 $a A longitudinal study of dyslexia : $b Bergen's multivariate study ofchildren's learning disabilities / $c Hans
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.



Εγγενείς δυσκολίες µετατροπήςΕγγενείς δυσκολίες µετατροπής
Προβλήµατα σχετικά µε τη στίξηΠροβλήµατα σχετικά µε τη στίξη

M21M21 UniUni

245245 200200

$a$a $a$a Κύριος τίτλος Κύριος τίτλος $a$a $a$a Κύριος τίτλος Κύριος τίτλος 

:: $b$b $e$e Υπότιτλος Υπότιτλος 
== $$bb $d$d Παράλληλος τίτλος Παράλληλος τίτλος 

/ / $c$c $f$f 1η δήλωση πνευµατικής υπευθ1η δήλωση πνευµατικής υπευθ..

$g$g Επόµενες δηλώσεις Επόµενες δηλώσεις 

$c$c Τίτλος από άλλο συγγραφέα Τίτλος από άλλο συγγραφέα 



Εγγενείς δυσκολίες µετατροπήςΕγγενείς δυσκολίες µετατροπής
Προβλήµατα σχετικά µε τη στίξηΠροβλήµατα σχετικά µε τη στίξη--11

245 10 $a Εάλω η πόλις 
: $b Το χρονικό της άλωσης της Κωνσταντινούπολης 
/ $c Γεωργίου Φραντζή 
;µετ. Ιωάννης Α. Μελισσείδης, Ρίτα Ζαβολέα-Μελισσείδου.
Εάλω η πόλιςΕάλω 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 Συνοπτική ιστορία των γεγονότων στην Κωνσταντινούπολη κατά 
την περίοδο 1440-1453 $f Ιωάννη Α. Μελισσείδη



Εγγενείς δυσκολίες µετατροπήςΕγγενείς δυσκολίες µετατροπής

Προβλήµατα σχετικά µε τη στίξηΠροβλήµατα σχετικά µε τη στίξη--22
245 10 $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.; µετ. -επιµ. Θωµάς Ε. Κώτσης.

200 1# $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 ∆ιονύσης Βώρος 
$g µετ

$c -επιµ  
$c Θωµάς Ε. Κώτσης. 



Επιπλέον δυσκολίες µετατροπήςΕπιπλέον δυσκολίες µετατροπής

Προβλήµατα σχετικά µε το Προβλήµατα σχετικά µε το charactercharacter--setset

Ενσωµάτωση τµηµάτων 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.



Επιπλέον δυσκολίες µετατροπήςΕπιπλέον δυσκολίες µετατροπής

Προβλήµατα σχετικά µε το Προβλήµατα σχετικά µε το charactercharacter--setset

Ύπαρξη δύο ή τριών συνόλων χαρακτήρων µέσα

στην ίδια εγγραφή

775 ## $a Ζαχαριάδης-Σούρας, ∆ηµ. $b 2η έκδ. ��ISOISO 54285428775 ## $a Ζαχαριάδης-Σούρας, ∆ηµ. $b 2η έκδ. ��ISOISO 54285428

$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 ��ΕΛΟΤ 928ΕΛΟΤ 928

$n HF1383.Z33 1993 $u w $z 0



Επιπλέον δυσκολίες µετατροπήςΕπιπλέον δυσκολίες µετατροπής

Προβλήµατα σχετικά µε το Προβλήµατα σχετικά µε το charactercharacter--setset

Τρόπος κωδικοποίησης του εκτεταµένου λατινικού

συνόλου χαρακτήρων

Ο ίδιος χαρακτήρας κωδικοποιείται µε 
περισσότερους τρόπους

∆εν χρησιµοποιείται πάντα το πρότυπο ANSEL-
ANSI Ζ39.47 

Εντοπίστηκαν 270 διαφορετικοί συνδυασµοί


