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Δηζαγσγή

Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο

Βαζηθέο πνιηηηθέο

Δληαία αλαδήηεζε – Γηαιεηηνπξγηθόηεηα

Καζηεξσκέλνη όξνη

Σρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ

Θέκαηα αληηζηνίρεζεο κεηαδεδνκέλσλ

Σπκπεξάζκαηα

Γηάγξακκα παξνπζίαζεο



Σηόρνο: Δλνπνίεζε ηεο ζεκαηηθήο πξόζβαζεο ζε ζπκβαηηθό θαη ςεθηαθό 

θαηάινγν κε ηε ρξήζε θνηλώλ εξγαιείσλ

Αηηίεο ή ιόγνη: Αλαγθαηόηεηα ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 

πξνεξρόκελεο από ην ζπκβαηηθό θαη ην ςεθηαθό πεξηβάιινλ πιεξνθόξεζεο

Παξάιιειε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ζπκβαηηθώλ θαηαιόγσλ κε ςεθηαθέο 

βηβιηνζήθεο θαη δηαδηθηπαθά ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα

Γηεζλήο ηάζε: Δλζσκάησζε παξαδνζηαθώλ (ζεζαπξνί, ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα, 

ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο) θαη λέσλ (ηαμνλνκίεο, νληνινγίεο) βηβιηνζεθνλνκηθώλ 

εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ ηζηνύ (semantic web)

Δηζαγωγή



Σηόρνο ηνπ ΠΑΝΓΗΜΟΥ (ΠΑΝηεηαθέο ΓΗΜΟΣηεύζεηο) είλαη λα απνηειέζεη ην 

ρώξν ηεο ειεθηξνληθήο δεκνζίεπζεο ηνπ Παληείνπ 

Η ζπιινγή νξγαλώλεηαη αλά θνηλόηεηα   ηα Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Oη θνηλόηεηεο απνηεινύληαη από ζπιινγέο πνπ είλαη:

Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο 

Μεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο 

Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηώζεηο 

Ιδηαίηεξε θνηλόηεηα απνηειεί ε ζπιινγή ησλ ειιεληθώλ πεξηνδηθώλ

Πάλδεκνο



Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο

Αλνηθηή πξόζβαζε

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζε ζπζηήκαηα θαη ζεκαηηθά κεηαδεδνκέλα γηα ηζρπξέο 

δπλαηόηεηεο πξνζβαζηκόηεηαο - αλαδήηεζεο

Γπλαηόηεηα εζεινληηθήο ππνβνιήο - ελεκέξσζεο ςεθηαθνύ πιηθνύ από ηνπο ρξήζηεο

Γηάθνξεο πνιηηηθέο πξόζβαζεο - δηαρείξηζεο πνπ πινπνηεί 

Δμεηάζηεθαλ ηξία ινγηζκηθά αλνηθηνύ θώδηθα αλάπηπμεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο: 

Dspace, Fedora, Greenstone επηιέρζεθε ην πξώην ιόγσ ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λα ππνζηεξίδεη 

θνηλόηεηεο  ρξεζηώλ



Πνιηηηθέο ππνβνιήο

Έιεγρνο κεηαδεδνκέλσλ ρξήζηε

Οκνηόκνξθα ζέκαηα κε ηνλ opac, 

ιέμεηο θιεηδηά θαη πεξηιήςεηο 

από ηνπο ζπγγξαθείο 

Πξνζζήθε εμσθύιισλ θαη  κεηαηξνπή ζε pdf

Πνιηηηθή ελεκέξσζεο

Πνιηηηθή απόζπξζεο

Χαξαθηεξηζηηθά πνιηηηθώλ



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 metadata exchange (ΟΑΙ)

Απαίηεζε: δεκηνπξγία κεραληζκνύ γηα ηε ζύλδεζε ηεο ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο κε ζπζηήκαηα ελνπνηεκέλεο αλαδήηεζεο (federated search)

θαηαζθεπάζηεθε έλα Application Programming Interface

(API), ώζηε  κέζσ ηνπ ηζηόηνπνπ ή/θαη ηεο ζεκαηηθήο πύιεο 

(http://library.panteion.gr/) ηεο Βηβιηνζήθεο, αλαδεηνύλ 

ηεθκήξηα ζηνλ ΠΑΝΓΗΜΟ

Δληαία αλαδήηεζε



Γηα ιόγνπο ελνπνηεκέλεο πξόζβαζεο απαηηείηαη ζηελ ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε ηαύηηζε ησλ ζεκάησλ κε απηά ηνπ θαηαιόγνπ ηεο 

βηβιηνζήθεο

Ο θαηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο δηαζέηεη κία βάζε δεδνκέλσλ ζεκαηηθώλ 

επηθεθαιίδσλ:

ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ 

ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο. 

Καζηεξωκέλνη όξνη



Η καδηθή εηζαγσγή  θαζηεξσκέλσλ όξσλ ηνπ θαηαιόγνπ ηεο βηβιηνζήθεο 

ππνζηεξίδεηαη από ην DSpace κέζσ ηεο θαηαρώξεζήο ηνπο ζε έλα xml αξρείν

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ απηνύ θαηαζθεπάζηεθε έλαο parser ζε Java 

κεηαηξνπή ησλ ζεκάησλ ηνπ θαηαιόγνπ από UNIMARC ζε 

UNICODE θαη  XML

Σεκαληηθό πξόβιεκα νη πεξίπνπ 48000 ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηνπ θαηαιόγνπ,

πνπ ην DSpace δελ κπνξεί λα ηηο απεηθνλίζεη κε ηθαλνπνηεηηθή ηαρύηεηα

Καζηεξωκέλνη όξνη θαη DSpace



Τν Dspace πινπνηεί ηα κεηαδεδνκέλα κηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε ην 

πξόηππν Dublin Core

ην ζηνηρείν ηνπ DC.subject κε πξνζδηνξηζηέο (qualifiers) 

DC.subject.lcsh θαη DC.subject.nlg 

To Dublin Core αδπλαηεί λα θάλεη ρξήζε ησλ θαζηεξσκέλσλ όξσλ σο 

νλνκάησλ ή ζεκάησλ ή γεσγξαθηθώλ όξσλ

Δίλαη αξθεηά απιό γηα λα εθθξάζεη ηελ ηεξαξρηθή δνκή θαη ηηο 

πνιύπινθεο ζρέζεηο ηνπο 

Θεκαηηθή ηεθκεξίωζε ζην Dublin Core



Τν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ πξνηάζεθε γηα ηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ΠΑΝΓΗΜΟΣ 

ήηαλ ην Metadata Object Description Schema (MODS) ην νπνίν:

αλαπηύρζεθε θαη ππνζηεξίδεηαη από ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Κνγθξέζνπ,

απνηειεί παξάγσγν ηνπ MARC

απνηειείηαη από 20 βαζηθά ζηνηρεία (elements) θαη 64 ππνζηνηρεία 

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

(attributes) 

πινπνηείηαη από ηε γιώζζα XML Schema

έρεη ζεκαζηνινγηθή ζπκβαηόηεηα κε ην ISO 2709

δίλεη ηε δπλαηόηεηα έθθξαζεο πην πνιύπινθσλ ζρέζεσλ ζηα ζέκαηα

κέζσ ηνπ MADS (Metadata Authority Description Schema), ην νπνίν 

απνηειεί ζρήκα γηα ζύλνια ζηνηρείσλ θαζηεξσκέλσλ όξσλ

MODS



Γηα ηελ ελζσκάησζε άιινπ πξνηύπνπ κεηαδεδνκέλσλ ζην DSpace απαηηείηαη 

αληηζηνίρεζε ηνπ DC ζην λέν ζρήκα

Η αληηζηνίρεζε 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 ηνπ αξρηθνύ 

πξνηύπνπ κεηαδεδνκέλσλ κε έλα ζεκαζηνινγηθά ηζνδύλακν ζηνηρείν ζην ηειηθό 

πξόηππν κεηαδεδνκέλσλ

Τη είλαη αληηζηνίρεζε (mapping)



Πξνβιήκαηα από ηε ζπγθεθξηκέλε αληηζηνίρηζε:

Κάζε ζηνηρείν ηνπ MODS πξέπεη λα αληηζηνηρεζεί ζε έλα ζηνηρείν ηνπ DC

Αληηζηνίρεζε από έλα εηδηθόηεξν πξόηππν (αλαιπηηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν ζε ζηνηρεία 

κεηαδεδνκέλσλ), ζε έλα γεληθόηεξν (κε ιηγόηεξα θαη γεληθήο ζεκαζίαο ζηνηρεία 

κεηαδεδνκέλσλ)

Τα ζηνηρεία ηνπ MODS νξγαλώλνληαη ζε 

ππν-ζηνηρεία κε πνιιαπιά επίπεδα ηεξαξρίαο ππνπεδίσλ

θάζε ζηνηρείν ή ππν-ζηνηρείν δηαζέηεη έλα πιήζνο ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ 

(attributes) 

θαη 

θάζε γλώξηζκα ιακβάλεη κία ή πεξηζζόηεξεο επηηξεπηέο ηηκέο 

Θέκαηα αληηζηoίρεζεο κεηαδεδνκέλωλ (1)



Δπνκέλσο: γηα λα δηαζσζεί όιε ε πιεξνθνξία απαηηείηαη ε επέθηαζε ηνπ DC 

κε λέα ζηνηρεία, ζηα νπνία ζα αληηζηνηρνύλ όια ηα ζηνηρεία ηνπ MODS κε ηα 

γλσξίζκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπο

Όζα πεξηζζόηεξα γλσξίζκαηα έρνπκε θαη όζεο πεξηζζόηεξεο ηηκέο έρνπλ απηά, 

ηόζα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία επέθηαζεο γηα ην DC ζα ρξεηαζηνύκε

Πεδίν MODS Γλσξίζκαηα N K C

title.Info.Title type (4 ηηκέο) 1 4 4

origin.Info.place.placeTerm type (2 ηηκέο)

authoriy (3ηηκέο)

2 5 10

Name type (3 ηηκέο) 1 3 3

Name.namePart type (3 ηηκέο) 1 3 3

Σπλνιηθόο αξηζκόο πεδίσλ DC 20

Δθαξκόδνληαο ηα παξαπάλω ζην MODS (ζύλζεην ζρήκα) θαη ην DC (απιό ζρήκα), κόλν γηα 4 πεδία, 

ε απαηηνύκελε αλάπηπμε ηεο δνκήο ηεο βάζεο δεδνκέλωλ γίλεηαη:

Όπνπ N = γλωξίζκαηα, K = ηηκέο, C = απαηηνύκελα ζηνηρεία ζην DC

Θέκαηα αληηζηoίρεζεο κεηαδεδνκέλωλ (2)



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

Τειηθή ιύζε



Θεκαηηθή ελνπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ θαη ςεθηαθνύ θαηαιόγνπ ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ

Γπλαηόηεηα εληαίαο αλαδήηεζεο ζηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο ηεο βηβιηνζήθεο 

Γπζιεηηνπξγίεο ηεο εξγαζίαο ηεο ζεκαηηθήο πεξηγξαθήο ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ 

ηνπ DC

Αδπλακία ηνπ DSpace γηα ηελ ελζσκάησζε πινπζηόηεξσλ πξνηύπσλ 

κεηαδεδνκέλσλ (MODS)

Αλάγθε δεκηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ΨΒ, πνπ λα ππνζηεξίδνπλ πξόηππα 

επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο θαζηεξσκέλσλ όξσλ

Σπκπεξάζκαηα



Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο


