
AtoM 2.x
Εφαρμογή στις Αρχειακές 

Συλλογές Δήμου Βόλου

Ευγένιος Παπαδόπουλος



Εισαγωγή στο AtoM
Access to Memory  = πρόσβαση στη μνήμη

Χαρακτηριστικά: web-based εφαρμογή
                             Δωρεάν εφαρμογή Ανοικτού Λογισμικού 

    (LAMP+Elasticsearch)  
                            Πολύγλωσσο περιβάλλον
                            Multi-repository
                           Διεθνή πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής   

● το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφή (ISAD [G]), 
● το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακών Καθιερωμένων Αποδόσεων για Συλλογικά Όργανα, Πρόσωπα και 

Οικογένειες (ISAAR [CPF]), 
● το Διεθνές Πρότυπο για την περιγραφή αρχειακών φορέων (ISDIAH),
● το Διεθνές Πρότυπο για την περιγραφή των Λειτουργιών  (ISDF).  





Σύνδεση
Η Πρόσθηκη & Επεξεργασία υλικού επιτρέπεται

ΜΟΝΟ σε εξουσιοδοτημένους χρήστες 

 Οθόνη Σύνδεσης (Log In)

 Email: (e-mail που έχετε πιστοποιηθεί)

Κωδικός: (PSW που σας έχει αποδοθεί )

* Βρίσκεται στην άνω αριστερή γωνία



Περιήγηση (Browse)
                     α) Αρχειακή Περιγραφή

                     β) Καθιερωμένες Αποδόσεις

                     γ) Αρχειακοί Φορείς

                     δ) Λειτουργίες

                     ε) Θέματα

                    στ) Τόποι-Γεωγραφικοί Προσδιορισμοί

                      ζ) Ψηφιακά Αντικείμενα

● Δεν είναι απαραίτητη η Σύνδεση (LOG IN)

● Ομαδοποίηση και Περιορισμοί στα αποτελέσματα της Περιήγησης με φίλτρα (Φασέτα).

● Δίπλα από κάθε φίλτρο εμφανίζει τον αριθμό των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει

●  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά περισσότερες από μια ενότητες. 



Περιήγηση: Αρχειακή Περιγραφή
Από προεπιλογή εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα

Αλλάζουμε την ταξινόμηση τους  “Ταξινόμηση κατά” (Sort by):

●  αλφαβητική σειρά 

● Κωδικό Αναγνώρισης .

Επιλογή (κλικ) στον τίτλο εμφανίζονται  πληροφορίες συγκεκριμένης Αρχειακής 

Περιγραφής

Συνδυαστική χρήση Φίλτρων 





Περιήγηση: Καθιερωµένες Αποδόσεις
Από προεπιλογή εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα
Αλλάζουμε την ταξινόμηση τους  “Ταξινόμηση κατά” (Sort by):

●  αλφαβητική σειρά 
● Κωδικό Αναγνώρισης . 

Αριστερά εμφανίζονται οι τύποι οντότητας ISAAR (CPF) ως λειτουργία φίλτρου
         Φυσικά Πρόσωπα (Person),  Συλλογικά Όργανα (Corporate Body), Οικογενειακά Ονόματα (Family)

Εμφανίζεται πλαίσιο Αναζήτησης αποκλειστικά για Καθιερωμένους  Όρους 
Επιλέγοντας έναν Όρο οι πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με το ISAAR (CPF)
Αριστερά υπάρχει σύνδεσμος με τις εγγραφές που σχετίζεται
Δυνατότητα εξαγωγής Encoded Archival Context (EAC-CPF)





Περιήγηση: Αρχειακοί Φορείς
Μικρογραφία εικόνας με το λογότυπο και ο τίτλος του ιδρύματος 

Ταξιθέτηση για Multi-repository: 

     Αλφαβητικά, Κωδικό Αναγνώρισης, ή πιο πρόσφατο (προεπιλογή).

Δυνατότητα αναζήτησης Φορέα (Multi-repository)

Εφαρμογή του προτύπου ISDIAH για την περιγραφή του Φορέα

Στη περιγραφή περιλαμβάνονται και λειτουργικές πληροφορίας για το Φορέα





Περιήγηση: Λειτουργίες
"Λειτουργία (function). 

Κάθε υψηλού επιπέδου αποστολή, υποχρέωση ή δραστηριότητα η οποία έχει ανατεθεί 

προς εκτέλεση σε έναν φορέα, βάσει νόμου, πολιτικής ή εξουσιοδότησης .  

Οι λειτουργίες μπορεί να υποδιαιρούνται σε σύνολα συντονισμένων ενεργειών, όπως 

δευτερεύουσες λειτουργίες, επιχειρησιακές διαδικασίες, δραστηριότητες, καθήκοντα, 

συναλλαγές.. "[ISDF 2008]



Περιήγηση: Θέµατα
Εμφανίζεται το σύνολο των θεματικών επικεφαλίδων σε αλφαβητική σειρά ή “πιο πρόσφατα”. 

Για κάθε θέμα εμφανίζεται ο αριθμός των εγγραφών που έχει αντιστοιχηθεί 

Δενδροειδής δομή του κατάλογου των θεμάτων εφόσον υπάρχει ιεραρχική δομή (Θησαυρός)

Με την επιλογή Θεματικού Όρου εμφανίζονται:

● οι εγγραφές με τις οποίες είναι συνδεδεμένο ανεξάρτητα από το αρχειακό επίπεδο

● σχετικές πληροφορίες (οντολογίες, ιεραρχική δομή, σκοπός, κ.α),

● δυνατότητα εισαγωγής / εξαγωγής SKOS (Simple Knowledge Organization System) εγγραφών θησαυρού





Περιήγηση: Τόποι
Εμφανίζει το σύνολο των Τοποθεσιών (Γεωγραφικούς Προσδιορισμούς) με αλφαβητική σειρά ή  “πιο πρόσφατα”

Τον αριθμό των εγγραφών που είναι συνδεδεμένες με την Τοποθεσία

Τη  δενδροειδής δομή του κατάλογου των Τοποθεσιών εφόσον υπάρχει ιεραρχική δομή μεταξύ (Θησαυρός)

Με κλικ μιας Τοποθεσίας εμφανίζονται:

●  οι εγγραφές με τις οποίες είναι συνδεδεμένη ανεξάρτητα από το αρχειακό επίπεδο τους

● σχετικές πληροφορίες (οντολογίες, ιεραρχική δομή, σκοπός, κ.α), 





Περιήγηση: Ψηφιακά Αντικείµενα
Τύποι ψηφιακών αντικειμένων: 

● Εικόνα, 

● Κείμενο, 

● Βίντεο 

● Ήχο

Η παρουσίαση των Ψηφιακών Αντικειμένων γίνεται ως μικρογραφίες

Η περιγραφή των ψηφιακών αντικειμένου περιλαμβάνει μεταδεδομένα





Αναζήτηση & Σύνθετη Αναζήτηση
● Το πλαίσιο Αναζήτηση το οποίο είναι σταθερό σε όλες τις σελίδες

● Αναζήτηση χρησιμοποιώντας λέξεις - κλειδιά  

● Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται είναι από τις Αρχειακές Περιγραφές (προεπιλογή)

● Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της προέλευσης των αποτελεσμάτων

● Κατά την πληκτρολόγησης των όρων (3 χαρακτήρες) drop-down μενού εμφανίζει επιλογές από Αρχειακές 

Περιγραφές ή Καθιερωμένα (λειτουργία Atom typeahead).

● Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων σε συγκεκριμένα πεδία με χρήση λογικών τελεστών σε 

συνδυασμό με κωδικοποιημένες πληροφορίες





Εισαγωγή (Add)



Εισαγωγή: Αρχειακού Φορέα
Κενό πρότυπο εγγραφής ISDIAH σε κατάσταση επεξεργασίας

Απαιτείται πιστοποίηση του χρήστη και σύνδεση

Η Περιοχή Επαφής είναι υποχρεωτικό στοιχείο στο ISDIAH

.

Επεξεργασία Θέματος

Αλλαγή στο χρώμα φόντου

Εισαγωγή Banner & Logo φορέα



Εισαγωγή: 
Αρχειακού 
Φορέα

Περιοχή Αναγνώρισης



Εισαγωγή: 
Αρχειακού 
Φορέα

Περιοχή Επαφής

Περιοχή Πρόσβασης



Εισαγωγή: 
Αρχειακού 
Φορέα

Περιοχή Περιγραφής



Εισαγωγή: 
Αρχειακού 
Φορέα

Περιοχή Ελέγχου

Σημεία Πρόσβασης



Εισαγωγή: Καθιερωµένων Αποδόσεων
Κενό πρότυπο εγγραφής ISAAR (CPF) σε κατάσταση επεξεργασίας

Απαιτείται πιστοποίηση του χρήστη και σύνδεση

Τύπος οντότητας

Ημερομηνίες της ύπαρξης 

Ιστορικό / Βιογραφικό

Δημιουργούνται αυτόματα κατά την Αρχειακή Περιγραφή



Εισαγωγή: Καθιερωµένων Αποδόσεων



Εισαγωγή: 
Καθιερωµένων 
Αποδόσεων

Περιοχή Αναγνώρισης



Εισαγωγή: 
Καθιερωµένων 
Αποδόσεων

Περιοχή Περιγραφής



Εισαγωγή: 
Καθιερωµένων 
Αποδόσεων

Περιοχή Σχέσεων



Εισαγωγή: 
Καθιερωµένων 
Αποδόσεων

Περιοχή Ελέγχου



Εισαγωγή: Αρχειακή Περιγραφή
Προσθήκη / Επεξεργασία Αρχειακής Περιγραφής ISAD (G)

Πεδίο Αναγνώρισης: 

● Κωδικός Αναγνώρισης
● Τίτλος
● Ημερομηνίες Αρχής - Τέλους
● Επίπεδο περιγραφής (drop-down)
● Μέγεθος και υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής:

● Όνομα δημιουργού
● Αποθετήριο

Σημεία πρόσβασης:

● Θέμα ως σημείο πρόσβασης 
● Τόπος ως σημείο πρόσβασης



Εισαγωγή: Αρχειακή Περιγραφή



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο Αναγνώρισης



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο Πλαισίου 
Παραγωγής



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο Περιεχομένου 
και Διάρθρωσης



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο Όροι 
Πρόσβασης - Χρήσης



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο 
Συμπληρωματικών 
Πηγών



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο Παρατηρήσεων
Σημεία Πρόσβασης



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο Ελέγχου 
Εργασιών Περιγραφής



Εισαγωγή: 
Αρχειακή 
Περιγραφή

Πεδίο Δικαιωμάτων

Πεδίο Διαχείρισης



Διαχείριση (Manage)
Προσκτήσεις
Δεν χρησιμοποιούνται σε Multi-repository εγκαταστάσεις

Διαχείριση του Φυσικού Χώρου αποθήκευσης
● Παρέχει την περίληψη της φυσικής θέσης στο αρχειαοστάσιο

● Οργάνωση του κατάλογου κατά όνομα ή τοποθεσία.

● Εκτύπωση ετικετών

Ταξονομίες
Η ομαδοποίηση ελεγχόμενου λεξιλογίου όρων που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν λίστες τιμών και σημεία πρόσβασης

Drop-down λίστες που περιορίζουν την πληκτρολόγηση για εισαγωγή δεδομένων

Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξονομίες είναι κλειδωμένες και η αλλαγή τους επηρεάζει τον κώδικα της εφαρμογής.



Διαχείριση

Προσκτήσεις

Δωρητές – Φορέας Παράδοσης

Φυσικός Χώρος Αποθήκευσης 

Κατόχους Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ταξονομίες (ευρετήρια)



Ψηφιακά Αντικείμενα
Ψηφιακά αντικείμενα: αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνας και PDF. 

Η διασύνδεση γίνεται σε Αρχειακή Περιγραφή (οποιουδήποτε επιπέδου) σε:

● διεύθυνση URL, 

● απομακρυσμένο διακομιστή,

● τοπικό δίσκο

Δημιουργεί αρχεία προβολής και μικρογραφιών 

Σημαντικό. 

Κατά την μαζική εισαγωγή αρχείων απαιτείται να καθοριστεί το επίπεδο περιγραφής

Η διασύνδεση μοναδικών ψηφιακών αντικειμένων γίνεται στην Αρχειακής Περιγραφή που είναι ορατή



Εισαγωγή Επεξεργασία Διασύνδεση 

Ψηφιακών Αντικειμένων



Χρήσιµοι Σύνδεσµοι
AtoM:  https://www.accesstomemory.org

Demo Site: http://demo.accesstomemory.org/

AtoM Users: https://groups.google.com/forum/#!forum/ica-atom-users

Μετάφραση: https://www.transifex.com/artefactual/atom/

Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου: http://www.diki.gr/

Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία:  https://www.eae.org.gr/

https://www.accesstomemory.org
http://demo.accesstomemory.org/
https://groups.google.com/forum/#!forum/ica-atom-users
https://www.transifex.com/artefactual/atom/dashboard/
http://www.diki.gr/
https://www.eae.org.gr/

