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2Πεξηβάιινλ Μεηα-αλαδήηεζεο: 

Φαξαθηεξηζηηθά

• Κεληξηθό ζεκείν νκνηόκνξθεο αλαδήηεζεο ζε 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα αλαδήηεζεο

– Γε ζπλζέηνπλ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ

– Καηαλεκεκέλα, κεηαδίδνπλ ηελ επεξώηεζε ζηα επηκέξνπο 

πεξηβάιινληα θαη ζπλζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα από απηά ζε 

εληαία κνξθή

– Δίλαη εηεξνγελή ηόζν σο πξνο ηα ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο, 

όζν θαη σο πξνο ην πεξηερόκελν πνπ δηαζέηνπλ 

– Πνηθίινπλ ζηηο παξερόκελεο δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο 



3Πεξηβάιινλ Μεηα-αλαδήηεζεο: 

Βηβιηνζήθεο

• Κπξίσο αλαδεηήζεηο ζε 

– Καηαιόγνπο βηβιηνζεθώλ κέζσ ηνπ Ε39.50 πξσηνθόιινπ

– Σπζηήκαηα δηάζεζεο ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ θαη πεξηνδηθώλ

– Βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη βάζεηο πιήξνπο θεηκέλνπ

– Τππηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο (Google, AltaVista, Yahoo, 

θιπ.)

– Απνζεηήξηα

– ...



4Πεξηβάιινλ Μεηα-αλαδήηεζεο: 

Απόδνζε, απνηειεζκαηηθόηεηα

• Καζνξίδνληαη από 

– Τε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζε πνιιέο πεγέο ηαπηόρξνλα

– Τελ πνηόηεηα αλαδήηεζεο (γεληθή / εμεηδηθεπκέλε)

– Πόζν θνληά ζα είλαη ε κεηαγξαθή ηεο επεξώηεζεο ζε απηή 

πνπ ππνζηεξίδεη θάζε επηκέξνπο πεξηβάιινλ

– Τε δπλαηόηεηα ζύλζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ (όπσο ηαύηηζε 

– ελνπνίεζε όκνησλ απνηειεζκάησλ θαη εληαία εκθάληζε)

• Πεξηνξίδνληαη από ηηο δπλαηόηεηεο θάζε πεξηβάιινληνο



5Πεξηβάιινλ Μεηα-αλαδήηεζεο: 

Z39.50 πεγέο

• Δίλαη δεδνκέλε ε εθαξκνγή ηνπ σο ζύζηεκα αλαδήηεζεο από 

ηηο βηβιηνζήθεο

• Δίλαη πξσηόθνιιν αλαδήηεζεο – αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ κε 

ζαθώο νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο

• Υπάξρεη πνιύ κεγάινο αξηζκόο δηαζέζηκσλ πεγώλ (θαηάινγνη 

βηβιηνζεθώλ, βηβιηνγξαθηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, θιπ.)

• Σηα πεξηβάιινληα κεηα-αλαδήηεζεο ησλ βηβιηνζεθώλ νη 

Z39.50 πεγέο απνηεινύλ ηεξάζηηα ελόηεηα 

• Κπξίαξρν πξόβιεκα

– Ζ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλαδήηεζεο 

από επηκέξνπο Ε39.50 πινπνηήζεηο



6Αλαδήηεζε από ην πεξηβάιινλ

“ε Αξγώ”



7Αλαδήηεζε από ην πεξηβάιινλ 

“Εέθπξνο”



8Αλαδήηεζε από ην πεξηβάιινλ
“HEAL Link Search”

• Πεξηνξηζκόο ησλ επξεηεξίσλ αλαδήηεζεο!



9Σπλέπεηεο από κε ππνζηεξηδόκελα Σεκεία 

Πξόζβαζεο

• Απνηπρεκέλεο επεξσηήζεηο

– Ζ Z39.50 πεγή απνξξίπηεη ηελ επεξώηεζε θαη ζηέιλεη δηαγλσζηηθό κήλπκα 

ιάζνπο (π.ρ. MELVYL, COPAC)

– Ο ρξήζηεο δελ παίξλεη απνηειέζκαηα

• Αζπλεπείο απαληήζεηο

– H Z39.50 πεγή αληηθαζηζηά απζαίξεηα ην κε ππνζηεξηδόκελν 

ραξαθηεξηζηηθό κε θάπνην άιιν πνπ ππνζηεξίδεη (π.ρ. Library of Congress)

– Ο ρξήζηεο ζα ιάβεη απάληεζε ρσξίο λα γλσξίδεη πώο πξνήιζε

– Τν ζπνπδαηόηεξν: ν ρξήζηεο δε ζα ελεκεξσζεί γηα ην όηη έγηλε ε 

αληηθαηάζηαζε

• Σηελ Διιάδα 24 πεγέο πνπ ειέγρζεθαλ απνξξίπηνπλ ηελ 

επεξώηεζε κε απνζηνιή δηαγλσζηηθνύ κελύκαηνο ιάζνπο



10Πόζν ππαξθηό είλαη ην πξόβιεκα ηεο κε 

ππνζηήξημεο Σεκείσλ Πξόζβαζεο - I

• Σηαηηζηηθά ηεο IndexData ζρεηηθά κε ηα πην δεκνθηιή  

ππνζηεξηδόκελα Σεκεία Πξόζβαζεο από:

3.018 πεγέο ζε δηεζλέο επίπεδν, όπνπ 1.697 πινπνηνύλ 

ηελ ππεξεζία αλαδήηεζεο (search service) 

– Γελ ππάξρεη Σεκείν Πξόζβαζεο πνπ λα ην ππνζηεξίδνπλ όιεο 

νη πεγέο

– Title (use attribute 4) ην ππνζηεξίδνπλ 1.591 ή 93,75%

– Subject Heading (use attribute 21) ην ππνζηεξίδνπλ 1.555 ή 

91,63%

– Author (use attribute 1003) ην ππνζηεξίδνπλ 1.549 ή 91,28%



11Πόζν ππαξθηό είλαη ην πξόβιεκα ηεο κε 

ππνζηήξημεο Σεκείσλ Πξόζβαζεο - II

• Σε αληίζηνηρε έξεπλά καο ζε δείγκα 24 

Ε39.50 πεγώλ ζηελ Διιάδα

– Υπάξρεη έλα κόλν Σεκείν Πξόζβαζεο ην νπνίν ππνζηεξίδνπλ 

όιεο νη πεγέο: Author (use attribute 1003) 

– Subject Heading (use attribute 21) θαη Title (use attribute 4): 

θάζε έλα ππνζηεξίδεηαη από 23 δηαθνξεηηθέο πεγέο

• Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη θαιύηεξε από ηε 

δηεζλή (κεγαιύηεξνο βαζκόο ζπκβαηόηεηαο), παξά ην όηη 

ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ Σεκείσλ Πξόζβαζεο είλαη 

δηαθνξεηηθή



12Αληηθαηάζηαζε κε ππνζηεξηδόκελσλ 

Σεκείσλ Πξόζβαζεο; 

• Πώο ζα κπνξνύζε κία κεραλή κεηα-αλαδήηεζεο 

λα αληηθαηαζηήζεη ην κε ππνζηεξηδόκελν Σεκείν 

Πξόζβαζεο κε θάπνηα άιια;

• Θα αιιάμεη ζεκαζηνινγηθά ε αξρηθή επεξώηεζε, 

πόζν;



13Σεκαζηνινγηθή Αληηθαηάζηαζε κε 

ππνζηεξηδόκελσλ Σεκείσλ Πξόζβαζεο

Σην Δξγαζηήξην Χεθηαθώλ Βηβιηνζεθώλ θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γεκνζίεπζεο ηνπ ΤAB - Ηνλίνπ 
Παλεπηζηεκίνπ αλαπηύμακε:

• Μεζνδνινγία αληηθαηάζηαζεο ησλ κε ππνζηεξηδόκελσλ 
Σεκείσλ Πξόζβαζεο από ηελ πεγή

– Φξεζηκνπνηώληαο ην γξάθν ζπζρέηηζεο ησλ Σεκείσλ 
Πξόζβαζεο

– Δπεθηείλνληαο ή πεξηνξίδνληαο ηε ζεκαζηνινγία ηεο αξρηθήο 
επεξώηεζεο

• Σύζηεκα πινπνίεζεο ησλ κεζόδσλ αληηθαηάζηαζεο: 
http://dlib.ionio.gr/zSAPN



14Σεκείν Πξόζβαζεο

• Σε έλα θαηάινγν ή ζε κία βάζε δεδνκέλσλ

– Μπνξεί λα ζεσξεζεί νπνηνδήπνηε κέξνο θάζε εγγξαθήο κε ην 

νπνίν κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε, είηε αθόκα θαη λα 

ηαπηίζνπκε, ηηο νληόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη 

• Έλα όλνκα, κία ζεκαηηθή επηθεθαιίδα, έλαο ηαμηλνκηθόο αξηζκόο, θιπ

• Σε έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

– Τα πεδία (ή επξεηήξηα) αλαδήηεζεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ ζεκείσλ πξόζβαζεο

– Φξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επεξσηήζεηο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

αλαδήηεζεο. 



15Σεκαζηνινγία ζεκείσλ πξόζβαζεο ζην 

πεξηβάιινλ Ε39.50

• Ζ ζεκαζηνινγία ησλ Σεκείσλ Πξόζβαζεο είλαη νξηζκέλε ζην 

“Attribute Set BIB-1 (Z39.50-1995): Semantics”

– Αληηπξνζσπεύεη γεληθή ζπλαίλεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ Z39.50 

Implementors Group (ZIG)

– Σπληεξείηαη σο επίζεκν ηεθκήξην ηεο Z39.50 Maintenance Agency

– Οξίδεη ηε ζεκαζηνινγία θάζε Σεκείνπ Πξόζβαζεο ρξεζηκνπνηώληαο 

εηηθέηεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ πεδίσλ MARC bibliographic format

• Έλα παξάδεηγκα

– Τν Σεκείν Πξόζβαζεο Author-name-Personal (ή ραξαθηεξηζηηθό use κε 

ηηκή 1004) πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα από ηα πεδία κε MARC 21 εηηθέηεο 

{100, 400, 700, 800}



16Σπζρέηηζε ππνζπλόινπ Σεκείσλ 

Πξόζβαζεο

• Έλα Σεκείν Πξόζβαζεο ζεσξείηαη ππνζύλνιν ελόο 
άιινπ εάλ ην ζύλνιν ησλ πεδίσλ πνπ νξίδνληαη γηα λα ην 
δεκηνπξγήζνπλ είλαη ππνζύλνιν ησλ πεδίσλ πνπ 
νξίδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην άιιν

– Έλα παξάδεηγκα

• Author-name = {100, 110, 111, 400, 410, 411, 700, 710, 711, 800, 
810, 811}

• Author-name-personal={100, 400, 700, 800}

• Τν Σεκείν Πξόζβαζεο Access Point Author-name- personal ζεσξείηαη 
σο ππνζύλνιν ηνπ Author-name



17Σπζρέηηζε ππνζπλόινπ Σεκείσλ 

Πξόζβαζεο

111

411

711

811

100  110

400  410

700   710

800   810

Author-name

Author-name-personal



18Δλδεηθηηθόο γξάθνο ζπζρέηηζεο 

ππνζπλόινπ Σεκείσλ Πξόζβαζεο



19Γξάθνο ζπζρεηίζεσλ κε ππνζηεξηδόκελα 

Σεκεία Πξόζβαζεο - LC



20Γξάθνο ζπζρεηίζεσλ κε ππνζηεξηδόκελα 

Σεκεία Πξόζβαζεο - ΣΚΔΑΒ



21Γξάθνο ζπζρεηίζεσλ κε ππνζηεξηδόκελα 

Σεκεία Πξόζβαζεο – Παλεπηζηήκην Κξήηεο



22Έλα παξάδεηγκα 

ζεκαζηνινγηθήο αληηθαηάζηαζεο

• Θέινπκε όια ηα ζπλέδξηα ηεο IEEE θαη κόλν

– Πξνζνρή! Όρη ηερληθέο εθζέζεηο ηηο IEEE νύηε 

εγγξαθέο κε ζέκα ζπλέδξηα ηεο IEEE

• Καηαιιειόηεξν Σεκείν Πξόζβαζεο: 

– Author-name-conference-1006 = {111, 411, 711, 811}

! Σρεδόλ θακία κεραλή αλαδήηεζεο δε δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ!



23Αληηθαηάζηαζε κε ππνζηεξηδόκελσλ 

Σεκείσλ Πξόζβαζεο: Ε39.50 πεγή ΣΚΔΑΒ



24Αληηθαηάζηαζε κε ππνζηεξηδόκελσλ 

Σεκείσλ Πξόζβαζεο: Ε39.50 πεγή LC



25Αληηθαηάζηαζε κε ππνζηεξηδόκελσλ 

Σεκείσλ Πξόζβαζεο: Ε39.50 πεγή Π-Κξήηεο



26Σεκαζηνινγία απνηειεζκάησλ 

αληηθαηαζηάζεσλ – I

611

111

411

711

811

600  610

100  110

400  410

700   710

800   810



27Σεκαζηνινγία απνηειεζκάησλ 

αληηθαηαζηάζεσλ – IΗ

• Library of Congress: απνηειέζκαηα ίδηα κε ηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα ην ππνζηήξηδε

– Τν ίδην αθξηβή απνηειέζκαηα κε ην ΣΚΔΑΒ πνπ ην 

ππνζηεξίδεη

• Παλεπηζηήκην Κξήηεο

– Απνηειέζκαηα πνιύ θνληά ζηελ αξρηθή επεξώηεζε

– Ο ζόξπβνο πεξηιακβάλεη θαη άιιεο εγγξαθέο ηεο ΗΔΔΔ

– Γελ πεξηιακβάλεη εγγξαθέο πνπ έρνπλ σο ζέκα ηελ ΗΔΔΔ



28Με επηζπκεηή εγγξαθή



29Ζ εξώηεζε ζην ζύζηεκα –

Φσξίο Αληηθαηάζηαζε

Source Hits Query 

Library of Congress 7969
Author-name-conference_1006 = 

IEEE 

National and Kapodistrian 

University of Athens

Error: Unsupported 

Use attribute

Author-name-conference_1006 = 

IEEE 

University of Crete

Error: Unsupported 

Use attribute

Author-name-conference_1006 = 

IEEE 

Hellenic Academic 

Libraries Union Catalogue
1036

Author-name-conference_1006 = 

IEEE 



30Ζ εξώηεζε ζην ζύζηεκα –

Με Αληηθαηάζηαζε
Source Hits Query 

Library of Congress 1661 Author-name-conference_1006 = IEEE

From the Access Point Substitution...

Author-name_1003 

Name-conference_3 

National and Kapodistrian 

University of Athens

95 Author-name-conference_1006 = IEEE

From the Access Point Substitution...

Author-name_1003

University of Crete 339 Author-name-conference_1006 = IEEE

From the Access Point Substitution...

Author-name_1003 

Hellenic Academic 

Libraries Union Catalogue

1036 Author-name-conference_1006 = IEEE

The Access Point is supported by the source



31
Σύγθξηζε απνηειεζκάησλ 

• Δπεξώηεζε: Author-name-conference_1006 = IEEE 

Ε39.50 πεγή Φσξίο Αληηθαηάζηαζε Με Αληηθαηάζηαζε

Library of Congress 7969 1661

National and Kapodistrian 

University of Athens

Error: Unsupported Use 

attribute
95

University of Crete
Error: Unsupported Use 

attribute
339

Hellenic Academic 

Libraries Union Catalogue
1036 1036



32Σύλνςε - I

• Ζ απόδνζε θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο πεξηβάιινληνο κεηα-
αλαδήηεζεο πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά από ηηο δπλαηόηεηεο ησλ
επηκέξνπο πεξηβαιιόλησλ

• Δηδηθόηεξα, ζηα πεξηβάιινληα κεηα-αλαδήηεζεο ησλ βηβιηνζεθώλ
όπνπ νη Z39.50 πεγέο απνηεινύλ ηεξάζηηα ελόηεηα

– Κπξίαξρν πξόβιεκα: ε ππνζηήξημε δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
αλαδήηεζεο από ηηο επηκέξνπο Ε39.50 πινπνηήζεηο

– Μπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ
ζεκείσλ πξόζβαζεο

• Δπεθηείλνληαο ή πεξηνξίδνληαο ηε ζεκαζηνινγία ηεο αξρηθήο επεξώηεζεο

• Ζ πξνηεηλόκελε κέζνδνο κπνξεί λα βειηηώζεη θαη ηηο δπλαηόηεηεο
ηεο πεγήο απνθεύγνληαο ηηο απζαίξεηεο αληηθαηαζηάζεηο κε
ππνζηεξηδόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηηο επεξσηήζεηο



33Σύλνςε - II

• Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα απηή παξέρεηαη σο ειεύζεξε

ππεξεζία από ην Εργαστήριο Ψηυιακών Βιβλιοθηκών

και Ηλεκτρονικής Δημοσίεσσης ηνπ ΤAB - Ηνλίνπ

Παλεπηζηεκίνπ:

http://dlib.ionio.gr/zSAPN

• Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα καο δώζεη ζεκαληηθά

ζηνηρεία γηα ηελ επέθηαζε θαη βειηίσζή ηνπ

http://dlib.ionio.gr/zSAPN


34Τέινο! 

Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης
Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
sfakakis@ionio.gr

Μηράιεο Σθαθάθεο


