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1. Αποσαφήνιση όρων 
 
Portal: ονοµάζεται ο δικτυακός τόπος που αποτελεί ένα σηµείο συγκέντρωσης της 
γνώσης στο ∆ιαδίκτυο, και προσφέρει συνήθως µια µηχανή αναζήτησης και 
συνδέσµους σε χρήσιµες ιστοσελίδες, νέα και άλλες υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες 
συνήθως προσφέρονται δωρεάν µε την ελπίδα ότι οι χρήστες θα κάνουν δηµοφιλή τον 
ιστότοπο αυτόν και θα τον επισκέπτονται συχνά. Τα πιο δηµοφιλή portals είναι το 
Yahoo! και το MSN. Κάποια portals αναφέρονται µόνο σε ένα συγκεκριµένο θέµα  
και ονοµάζονται vertical portals.1 
Subject gateways (Θεµατικές πύλες): Οι Θεµατικές πύλες αποτελούν όπως και τα 
portals ένα σηµείο εισόδου στο ∆ιαδίκτυο. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ενώ τα 
portals παρέχουν αυτούσια πληροφορία, οι θεµατικές πύλες απλά ενηµερώνουν για το 
πού µπορεί κάποιος να εντοπίσει την πληροφορία. Έτσι, η πληροφορία ανακτάται 
τελικά µετά από αναζήτηση στο δικτυακό τόπο που πρότεινε η θεµατική πύλη. 
 
Μερικές βασικές διαφορές µεταξύ portals και θεµατικών πυλών είναι: 
 
Portals Θεµατικές πύλες 
− Οι συλλογές χτίζονται από µηχανές. − Οι συλλογές χτίζονται από 

ανθρώπους. 
− Αποσκοπούν στην εξάντληση των 

ανακτώµενων πληροφοριών. 
− Αποσκοπούν στην ανάκτηση µόνο 

ποιοτικής πληροφορίας. 
− Παρέχουν αυτόµατα δηµιουργηµένα 

µεταδεδοµένα. 
− Παρέχουν µεταδεδοµένα 

ανεπτυγµένα από ανθρώπους. 
 
 
2. Στόχοι ανάπτυξης θεµατικών πυλών 
 
«Το ∆ιαδίκτυο πάει στο Πανεπιστήµιο: Πώς καταφέρνουν οι φοιτητές να ζουν στο 
µέλλον µε τη σηµερινή τεχνολογία». Αυτός είναι ο τίτλος µιας έρευνας που έγινε στα 
πλαίσια του προγράµµατος “Pew Internet & American Life2.” και δηµοσιεύτηκε στο 
∆ιαδίκτυο το Σεπτέµβριο του 2002, µε δείγµα από µαθητές και φοιτητές σε κολέγια 
και Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα διετούς και τετραετούς φοίτησης στην Αµερική. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας αυτής είναι εντυπωσιακά όσον αφορά στην εξέλιξη και 
την ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου ως µέσο έρευνας και εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα: 
− Το 86% των φοιτητών σε Πανεπιστήµια χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, σε 

σύγκριση µε το 59% του συνολικού πληθυσµού. 
− Το 79% των φοιτητών που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, ισχυρίζονται ότι ο ρόλος 

του στην ακαδηµαϊκή τους πορεία ήταν πολύ θετικός 
− Το 73% των φοιτητών που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για έρευνα, το 

χρησιµοποιούν περισσότερο από ό, τι την ακαδηµαϊκή βιβλιοθήκη. 

                                                 
1The Free On-line Dictionary of Computing. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/contents.html. Τελευταία επίσκεψη 23 Σεπτεµβρίου 2002. 
2The Internet Goes to College: How Students are Living in the Future with Today's Technology 
September 15, 2002. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://www.pewinternet.org/reports/pdfs/PIP_College_Report.pdf. Τελευταία επίσκεψη 14 
Οκτωβρίου 2002. 
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− Σχεδόν οι µισοί φοιτητές – χρήστες του ∆ιαδικτύου στέλνουν µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο ιδέες και προτάσεις στους καθηγητές τους, που δε θα τολµούσαν να 
πουν στην τάξη. 

− Τέλος, το 58% των φοιτητών – χρηστών του ∆ιαδικτύου ισχυρίζονται ότι το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο βελτίωσε τις σχέσεις τους µε τους καθηγητές τους. 
 

Αναλογιζόµενοι τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, είναι φανερό ότι η ανάγκη 
σύνδεσης των νέων τεχνολογιών µε την εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο 
επιτακτική. Έτσι, στα πλαίσια µιας δράσης του προγράµµατος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ µε 
στόχο την «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας 
Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστηµίου Πατρών στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα» 
αποφασίστηκε η δηµιουργία και η ανάπτυξη τριών θεµατικών πυλών στα θεµατικά 
πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Εκπαίδευσης.  
 
Η επιλογή των συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων στηρίχθηκε: 
− Στις ανάγκες της Ακαδηµαϊκής κοινότητας για πληροφόρηση. 
− Στην ύπαρξη αντίστοιχων τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 
− Στο ενδιαφέρον για συµµετοχή µελών ∆.Ε.Π. από τα αντίστοιχα τµήµατα και,  
− Στην ανάλογη επιστηµονική κατάρτιση του προσωπικού της Β.Υ.Π. 
 
Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας πληροφορίας. 
Σε µια εποχή όπου η ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση του ∆ιαδικτύου έχει οδηγήσει 
πολλούς χρήστες σε απόγνωση µε την υπέρ- (και πολλές φορές πάρα-) πληροφόρηση, 
η ανάγκη για έγκαιρη, εύκολη και προπάντων ποιοτική πληροφόρηση εµφανίζεται 
ολοένα και πιο επιτακτική. Η ανάπτυξη µιας τέτοιας υπηρεσίας θα βοηθήσει στην 
παροχή υψηλής ποιότητας πληροφορίας, θα καταφέρει να συνδέσει τις νέες 
τεχνολογίες µε την εκπαιδευτική διαδικασία, θα αποτελέσει σηµείο συγκέντρωσης 
της γνώσης για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και τέλος, κάτι αρκετά σηµαντικό, θα 
βοηθήσει στην εξάπλωση της φυσικής παρουσίας της Βιβλιοθήκης και εκτός των 
στενών χωροταξικών της ορίων. Θα βρίσκεται στην υπηρεσία του χρήστη την ώρα 
που την χρειάζεται ακόµη και εκτός του καθηµερινού ωραρίου της. Με την 
ικανοποίηση αυτών των στόχων οι βιβλιοθήκες θα αλλάξουν ρόλο. Θα καταφέρουν 
να γίνουν όχι µόνο συλλέκτες αλλά και πλοηγοί της πληροφορίας αποτελώντας έτσι, 
κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης. 
 
 
3. Απαιτήσεις σε προσωπικό 
 
Η δηµιουργία µιας θεµατικής πύλης χωρίζεται εύκολα σε τρεις φάσεις. Τη φάση του 
προγραµµατισµού, τη φάση της ανάπτυξης και τη φάση της διατήρησης. Κάθε φάση 
απαιτεί διαφορετικές ικανότητες και πιθανότατα διαφορετικής εµπειρίας προσωπικό. 
Το ιδανικό θα ήταν η ύπαρξη προσωπικού διαφορετικών ειδικοτήτων και δεξιοτήτων 
από το οποίο θα είναι δυνατή η επιλογή, αλλά τελικά, το µόνο εφικτό είναι ορισµένα 
άτοµα να αποτελέσουν τον κορµό του προγραµµατισµού και να αναλάβουν και το 
µεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών, έχοντας κατά διαστήµατα κάποιους εξωτερικούς 
συνεργάτες. 
 

Προγραµµατισµός της Θεµατικής Πύλης 
Τα πρωταρχικά ζητήµατα διαχείρισης της πληροφορίας θα χρειαστούν συστηµατική 
έρευνα και µελέτη µε αποτέλεσµα το απαιτούµενο κόστος σε χρόνο και ανθρώπινο 
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δυναµικό σε αυτή τη φάση να είναι µεγάλο. Είναι πολύ πιθανό, οι άνθρωποι που θα 
εµπλακούν σε αυτό το στάδιο να συνεχίσουν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία της θεµατικής πύλης. Ουσιαστική επιρροή 
θα ασκήσει και το λογισµικό της θεµατικής πύλης (π.χ. εάν επιλεγεί η χρήση ενός ήδη 
υπάρχοντος, η απαιτούµενη τεχνογνωσία θα είναι σηµαντικά µικρότερη από το αν 
αποφασισθεί η ανάπτυξη ενός καινούργιου). Έτσι, έχοντας υπ’ όψη µας το διαθέσιµο 
προσωπικό και τις ικανότητές του, αποφασίστηκε στο στάδιο της δηµιουργίας να 
εµπλακούνε 3 άτοµα (συµπεριλαµβανοµένου του υπεύθυνου του πακέτου εργασίας), 
µε καθήκοντα µελέτης, έρευνας και επίλυσης προβληµάτων. Ο υπεύθυνος θα 
αποφασίσει για το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος και θα ελέγχει την τήρησή 
του, θα θέσει τους στόχους ανάπτυξης µιας θεµατικής πύλης και θα συντάξει, µαζί µε  
ένα άτοµο από το επιστηµονικό προσωπικό του έργου, τη µελέτη προδιαγραφών. 
Τέλος, ένας τεχνικός Η/Υ θα αναλάβει την εύρεση, µελέτη και την εγκατάσταση των 
προς επιλογή λογισµικών. 
 

Ανάπτυξη της Θεµατικής Πύλης 
Στη φάση της ανάπτυξης µας ενδιαφέρει η ανάκτηση, η αξιολόγηση και η 
ευρετηρίαση της πληροφορίας. Έτσι, για την ανάκτηση θα εργαστεί εξειδικευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό (µεταπτυχιακοί φοιτητές) στα αντίστοιχα θεµατικά πεδία το 
οποίο, συνεργαζόµενο µε µέλη ∆.Ε.Π. (εκπροσώπους των αντίστοιχων ακαδηµαϊκών 
τµηµάτων), θα αξιολογεί την πληροφορία και θα την επεξεργάζεται για την ένταξή 
της στη βάση δεδοµένων. Στην προσπάθειά µας να αυτοµατοποιήσουµε αλλά και να 
διευκολύνουµε τη δουλειά των µεταπτυχιακών φοιτητών στο επίπεδο της εισαγωγής 
των πηγών στη βάση δεδοµένων, θα αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα προ-
καταλογογράφησης σε περιβάλλον Windows. Η λογική του προγράµµατος αυτού 
είναι να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία – πεδία για την εισαγωγή µιας πηγής 
στη Θεµατική µας πύλη. Κάθε µεταπτυχιακός δουλεύει ξεχωριστά στο δικό του 
σταθµό εργασίας και µε δικό του User Name και Password, συµπληρώνοντας για 
κάθε πηγή τα στοιχεία του Dublin Core (ο όρος αποσαφηνίζεται αργότερα).  Στο ίδιο 
πρόγραµµα θα ενσωµατωθεί και µια φόρµα – διάταξη αξιολόγησης η οποία θα 
«βαθµολογεί» την πηγή για την εισαγωγή της (ή όχι) στην πύλη. Η κάθε εγγραφή 
όµως, δε θα εισάγεται αυτόµατα στο σύστηµα αλλά θα περιµένει έγκριση από το 
µέλος ∆ΕΠ το οποίο έχει αναλάβει να ελέγχει όλες τις πηγές (ως προς την 
«επιστηµονικότητά» τους) πριν αυτές ενταχθούν στο σύστηµα. Μετά την έγκριση του 
επιστηµονικού υπεύθυνου, η πηγή περιµένει και την 2η έγκριση, που θα έρθει από το 
εµπλεκόµενο προσωπικό της Β.Υ.Π. και θα αφορά στην σωστή και πλήρη εισαγωγή 
των βιβλιοθηκονοµικών στοιχείων του Dublin Core. Μετά και από αυτήν την 
έγκριση, η πηγή θα εισάγεται στο server και θα είναι έτοιµη για ευρετηρίαση στην 
αντίστοιχη θεµατική πύλη.  
 

∆ιατήρηση της Θεµατικής Πύλης 
Στο τελευταίο στάδιο της διατήρησης, θα συνεχίσουν να εργάζονται (µε σκοπό τη 
συνεχή ενηµέρωση και ανανέωση της θεµατικής πύλης) το τεχνικό προσωπικό καθώς 
και ένα ή δύο άτοµα (ανάλογα µε τις ανάγκες της θεµατικής πύλης) από το 
προσωπικό της Β.Υ.Π. το οποίο θα συνεχίζει να επεξεργάζεται βιβλιοθηκονοµικά τις 
πληροφορίες (στο στάδιο αυτό θα συνεχίσουν να εµπλέκονται επιπλέον και τα τρία 
άτοµα που είχαν αναλάβει την προηγούµενη φάση δηµιουργίας της θεµατικής πύλης). 
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4. Απαιτήσεις συστήµατος 
 
Για την ανάπτυξη µιας θεµατικής πύλης είναι απαραίτητο ένα ειδικό λογισµικό το 
οποίο θα υποστηρίζει και θα συντηρεί όλες τις λειτουργίες της. Σχετικά προγράµµατα 
κυκλοφορούν στο εµπόριο (MetaStar, Index+, SiteSearch) αλλά υπάρχουν και 
προγράµµατα τα οποία διατίθενται δωρεάν για ερευνητικούς και επιστηµονικούς 
σκοπούς (ROADS, MetaWeb, Harvest). Τα περισσότερα, ανταποκρινόµενα στις 
ιδιαιτερότητες των θεµατικών πυλών έχουν αναπτυχθεί µε στόχο την ευελιξία και τη 
διαλειτουργικότητα. Πρόκειται δηλαδή, για λογισµικά ανοιχτής αρχιτεκτονικής τα 
οποία εξασφαλίζουν τη συνεργατικότητα µεταξύ διαφορετικών πυλών, παρέχουν 
εύχρηστη επιφάνεια διεπαφής και αυτοµατοποιούν την αναζήτηση πηγών και τη 
συλλογή µεταδεδοµένων. 
 

Αποφάσεις - Συµπεράσµατα 
Πρώτη επιλογή λογισµικού για την ανάπτυξη των θεµατικών πυλών της Β.Υ.Π. 
αποτελεί το ROADS (Resource Organisation and Discovery in Subject-based 
Services)3. Τα βασικά κριτήρια επιλογής του ήταν: 
− Είναι λογισµικό µε φιλοσοφία «Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα» που επιτρέπει 

αλλαγές χωρίς την παρέµβαση του αρχικού σχεδιαστή – κατασκευαστή. 
− Είναι αναπτυγµένο σε γλώσσα Perl, την οποία η Β.Υ.Π. ήδη χρησιµοποιεί σε 

άλλες της εφαρµογές. 
− Οι λειτουργίες του είναι αυτόνοµα δοµηµένες επιτρέποντας τη σχετικά εύκολη 

παραµετροποίηση. 
− Έχουν ήδη αναπτυχθεί περιφερειακές εφαρµογές και από άλλους οργανισµούς οι 

οποίες είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν. 
− Με τις κατάλληλες ρυθµίσεις µπορεί να διαχειριστεί διαφορετικές διατάξεις 

κωδικοποίησης. 
− Έχει τη δυνατότητα αυτόµατης εύρεσης πηγών µε τη χρήση «harvester» οι οποίες 

εύκολα εισάγονται στη βάση (µετά από αξιολόγηση). 
− Ακόµη και στη βασική του εγκατάσταση, παρέχει στο χρήστη απλό και φιλικό 

περιβάλλον λειτουργίας και εµφάνισης των αποτελεσµάτων. 
− Υπάρχει πρόβλεψη για την πολύγλωσση εµφάνιση των σελίδων, χωρίς την 

ανάπτυξη επιπλέον κώδικα. 
− Παρέχει ολοκληρωµένο περιβάλλον διαχείρισης εγγραφών (backoffice). 
− Έχει δυνατότητα συµβατότητας µε το πρωτόκολλο Z39.50 
− Το λογισµικό παρέχεται δωρεάν. 
 
Ακολουθούν δυο ενδεικτικές οθόνες από την δοκιµαστική λειτουργία του λογισµικού 
και οι αντίστοιχες οθόνες της θεµατικής πύλης SOSIG4 που το χρησιµοποιεί (Social 
Science Information Gateway) υπογραµµίζοντας τη µεγάλη ευελιξία του λογισµικού 
και τις δυνατότητες παραµετροποίησής του.   
 

                                                 
3ROADS Resource Organisation and Discovery in Subject-based Services ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://www.ilrt.bris.ac.uk/roads/. Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου 2002. 
4Social Science Information Gateway. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: URL:http://www.sosig.ac.uk. 
Τελευταία επίσκεψη 17 Οκτωβρίου 2002. 
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5. Ζητήµατα ποιότητας πληροφορίας 
 

Εισαγωγή 
Βασικό µέληµα της Οµάδας Εργασίας που συνέταξε τη Μελέτη Προδιαγραφών (στην 
οποία θα στηριχτούν οι on-line θεµατικές πύλες) ήταν η θέσπιση κριτηρίων 
ποιότητας. Οι διαχειριστές των θεµατικών πυλών έχουν καταφέρει να διατηρήσουν 
την επιστηµονικότητα και την εγκυρότητα της πληροφορίας που ευρετηριάζεται από 
το ∆ιαδίκτυο. Αυτός ο ρόλος όµως δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Απαιτείται η 
προσεγµένη επιλογή των πηγών µέσω θεσπισµένων κριτηρίων (που ορίζονται για την 
κάθε θεµατική πύλη) µε κοινό άξονα την αξιολόγηση και την διαφύλαξη της 
ποιότητας  Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια ποιότητας που 
ακολούθησαν µερικές γνωστές θεµατικές πύλες. 
 

--  ΑΑDDAAMM  ((AARRTT,,  DDEESSIIGGNN,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  AANNDD  MMEEDDIIAA))                
  

Σε ένα σύντοµο κείµενο µε τον τίτλο «Οδηγίες για την επιλογή πηγών πληροφόρησης 
που µπορούν να ενταχθούν στην Βάση του ADAM»5, η οµάδα αξιολόγησης πηγών 
περιγράφει τα κριτήρια και τη µέθοδο που χρησιµοποίησαν για την επιλογή τους. Ένα 
πολύ σηµαντικό σηµείο κατά την πορεία ανάπτυξης της συλλογής είναι ότι 
συγκεκριµένες πηγές απορρίπτονται (πριν καν ακόµα µπουν στη διαδικασία 
αξιολόγησης) αν δεν πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια π.χ. πηγές που δεν περιέχουν 
αυτούσια πληροφορία αλλά οδηγούν µόνο σε άλλες πηγές, σελίδες που 
δηµιουργήθηκαν από ιδιώτες για προσωπική χρήση και άλλες που θεωρούνται 
αναξιόπιστες, παλιές και ξεπερασµένες. 
Τα κριτήρια ποιότητας του ADAM χωρίζονται σε τρεις βασικές ενότητες: 

1. Περιεχόµενο πληροφορίας. 
2. Σχεδιασµός δοµής και πλοήγησης. 
3. Γενική µορφή και χρησιµότητα. 
 
--  EEEELLSS  ((EENNGGIINNEEEERRIINNGG  EE--LLIIBBRRAARRYY,,  SSWWEEDDEENN))      
  

Οι πηγές πληροφόρησης για το ΕΕLS επιλέγονται µε βάση συµφωνηµένα κριτήρια 
ποιότητας6. Η αξιολόγηση γίνεται από ένα συµβούλιο ειδικών πληροφόρησης 
(συνήθως βιβλιοθηκονόµων) και ερευνητών. ∆εν αναφέρονται συγκεκριµένα 
κριτήρια, αλλά σε γενικές γραµµές οι αρχές τους είναι: 

1. Κριτήρια περιεχοµένου: αξιολόγηση της πληροφορίας. 
2. Κριτήρια διαδικασίας: αξιολόγηση του συστήµατος. 
3. Κριτήρια µορφής: αξιολόγηση του µέσου. 
4. Στόχοι: σκεπτόµενοι τους χρήστες. 

 
 

 
  
  
  
  
                                                 
5Guidelines for the Selection of Resources for Inclusion in the ADAM Database. ∆ιαθέσιµο στο 
∆ιαδίκτυο: URL:http://adam.ac.uk/adam/reports/select/ Τελευταία επίσκεψη 8 Αυγούστου 2002. 
6EELS Quality and selection policy. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: URL:http://eels.lub.lu.se/qualcrit.html 
Τελευταία επίσκεψη 8 Αυγούστου 2002. 
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--  EEEEVVLL  ((EEDDIINNBBUURRGGHH  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  VVIIRRTTUUAALL  LLIIBBRRAARRYY))  
 
Η επιλογή των πηγών πληροφόρησης στηρίζεται στη δηµοσιευµένη από το RDN7 
(Resource Discovery Network) πολιτική της συλλογής. Το προσωπικό του EEVL 
λειτουργώντας συλλογικά, συζητά κάθε περίπτωση ξεχωριστά και παίρνει αποφάσεις 
για την ένταξή της σύµφωνα µε γενικά κριτήρια περιεχοµένου, συγγραφικής 
υπευθυνότητας, αυθεντικότητας, αντικειµενικότητας κ.λ.π. 
 

--  OOMMNNII  ((OORRGGAANNIISSIINNGG  MMEEDDIICCAALL  NNEETTWWOORRKKEEDD  IINNFFOORRMMAATTIIOONN))    
  

Μέσω µιας διαδικασίας αναζήτησης, επιλογής, αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης, η 
OMNI παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα εύρεσης υψηλής ποιότητας 
βιοϊατρικών πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο8. Θέτοντας 15 τοµείς κριτηρίων 
δηµιούργησε προδιαγραφές και για τις υπόλοιπες συνεργατικές βάσεις (BIOME). 
Έµφαση δίνεται στα κριτήρια περιεχοµένου και δευτερεύουσα σηµασία στο 
σχεδιασµό και την ευκολία της χρήσης. Όπως ισχυρίζονται και οι ίδιοι: «µας 
ενδιαφέρει πρωταρχικά η αξία του περιεχοµένου της πληροφορίας. Η ποιότητα του 
σχεδιασµού και της εµφάνισης είναι δευτερεύον συστατικό, ακόµα και αν επηρεάζει 
τη συνολική χρησιµότητα µιας πηγής». 
 

--  SSOOSSIIGG  ((SSOOCCIIAALL  SSCCIIEENNCCEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  GGAATTEEWWAAYY))  
  

Η SOSIG είναι γνωστή για την επιλογή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Αν 
αναλογιστούµε το πλήθος της πληροφορίας που διακινείται στο ∆ιαδίκτυο, η επιλογή 
ποιοτικών πηγών πληροφόρησης έχει ουσιαστική αξία. Η SOSIG έχει καταφέρει να 
αποκλείει  τις λίγο ή καθόλου σχετικές πηγές, αυτές που έχουν καιρό να ανανεωθούν, 
ή αυτές που πλέον έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα κριτήρια επιλογής πηγών της 
SOSIG9 οµαδοποιούνται σε 3 κύριες οµάδες:  

1. Κριτήρια περιεχοµένου: αξιοπιστία, εγκυρότητα, µοναδικότητα, επικαιρότητα 
και απλότητα. 

2. Κριτήρια µορφής: ευκολία πλοήγησης, παροχή υποστήριξης χρηστών, χρήση 
αναγνωρισµένων προδιαγραφών, χρήση σωστής τεχνολογίας, αισθητική. 

3. Κριτήρια επεξεργασίας: αξιοπιστία πληροφορίας και συστήµατος. 
 
 
 

--  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ  

                                                

 
Παράλληλα µε τη µελέτη του τρόπου προσέγγισης των κριτηρίων ποιότητας από τους 
διάφορους φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και συντηρούν θεµατικές πύλες, έγινε 
διεξοδική µελέτη και σε ανάλογες βιβλιογραφικές πηγές. Έτσι, καταρτίσθηκε µια 
εκτενής λίστα κριτηρίων ποιότητας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία 
έπρεπε να προσαρµοσθεί στα δικά µας δεδοµένα. Στη προσπάθεια επιλογής ενός 

 
7RDN Collections Development Framework. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://www.rdn.ac.uk/publications/collections/cdframework1.doc. Τελευταία επίσκεψη 8 
Αυγούστου 2002. 
8OMNI Guidelines for Resource Evaluation. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://omni.ac.uk/agec/archive-evalguid.html. Τελευταία επίσκεψη 8 Αυγούστου 2002. 
9Evaluating Internet Resources for SOSIG. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:  
URL:http://www.sosig.ac.uk/desire/ecrit.html. Τελευταία επίσκεψη 8 Αυγούστου 2002. 
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εύκολου και γρήγορου τρόπου αξιολόγησης, στηριχτήκαµε στο ερωτηµατολόγιο της 
K. McLachlan10 στο οποίο βιβλιοθηκονόµοι ή ειδικοί στην πληροφορία απαντούν σε 
ερωτήσεις σχετικές µε τη ιστοσελίδα που καλούνται να αξιολογήσουν και ανάλογα µε 
τον τελικό αριθµό των «Όχι» και των «Ναι» την κατατάσσουν σε µία από τις τρεις 
κατηγορίες:  
1. «Πολύ χρήσιµη για την κάλυψη των αναγκών µου σε πληροφόρηση» 
2. «Αξίζει να την κρατήσω και να την επισκεφτώ ξανά κάποια στιγµή» και,  
3. «∆εν αξίζει να ξαναγυρίσω».  
Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν αφορούν µόνο στην αξιολόγηση του περιεχοµένου, 
έπρεπε όµως πρωταρχικά να συζητηθεί και να προσδιορισθεί η πολιτική της 
συλλογής υπό το πρίσµα της οποίας θα ελέγχονται, σε πρωταρχικό στάδιο, όλες οι 
πηγές. 
 

Πολιτική Συλλογής 
Υπάρχουν πολλές θεµατικές πύλες που δεν καθορίζουν, ή δε δηµοσιεύουν την 
πολιτική της συλλογής τους παρά τα πολλά πλεονεκτήµατα που έχει µια τέτοια 
προσέγγιση. Η ύπαρξη και η δηµοσίευση της πολιτικής βοηθά κατ’ αρχάς τους 
χρήστες να εκτιµήσουν τις παροχές και την ποιότητα της υπηρεσίας, να κατανοήσουν 
και να διακρίνουν την επιστηµονικότητα της πληροφορίας ενώ, παράλληλα βοηθά 
και το προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την επιλογή των πηγών και την αξιολόγησή 
τους να είναι όσο το δυνατόν αντικειµενικό. Παράλληλα, µπορεί να χρησιµεύσει στην 
εκπαίδευση καινούργιου προσωπικού και τη διατήρηση της ίδιας πολιτικής κατά τη 
διάρκεια των χρόνων ύπαρξης µιας θεµατικής πύλης. 
 
Κυρίαρχο µέληµα για την ανάπτυξη της συλλογής ήταν η παροχή αξιόπιστης 
επιστηµονικής πληροφόρησης. Συγκεκριµένα, εφόσον οι θεµατικές πύλες που 
αποφασίστηκε να αναπτυχθούν είναι τρεις και θα ασχολούνται µε θέµατα Βιολογίας, 
Γεωλογίας και Εκπαίδευσης, η ευρετηριαζόµενη πληροφορία θα πρέπει να είναι 
πρωταρχικά σχετική µε το θέµα της πύλης. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των χρηστών και ως προς το θέµα αλλά και ως προς το επίπεδο 
επιστηµονικότητάς της. Η πολιτική συλλογής αναφέρει τι θα περιέχεται και τι όχι 
στον θεµατικό κατάλογο. Θα επηρεάσει τις πρώτες επιλογές και το αρχικό 
φιλτράρισµα των πηγών πληροφόρησης. Αυτές που ξεφεύγουν από το γενικό πλαίσιο 
αυτής της πολιτικής, δεν µπαίνουν στη περαιτέρω διαδικασία επιλογής. Έτσι, 
πληροφορίες που είτε δεν ανταποκρίνονται πλήρως στο θέµα το οποίο 
διαπραγµατευόµαστε, είτε δεν απευθύνονται στο γνωστικό επίπεδο των πιθανών 
χρηστών της θεµατικής πύλης, απορρίπτονται εξ’ αρχής.  
 
Η υπό ανάπτυξη πολιτική της συλλογής για τις τρεις αυτές θεµατικές πύλες αφορούσε 
σε θέµατα πληροφορίας, θέµατα πρόσβασης και σε γεωγραφικά θέµατα. Ο παρακάτω 
πίνακας παρουσιάζει τα προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπισθούν και τις 
αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν: 
 
 
 
 

                                                 
10Cyberguide Ratings for Content Evaluation. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://www.cyberbee.com/content.pdf  Τελευταία επίσκεψη 8 Αυγούστου 2002. 
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Θέµατα πληροφορίας 

Περιεχόµενο πληροφορίας 
Να είναι σχετικό µε το αντικείµενο. 
Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 

Τύποι πηγών 
Να  είναι οι κατάλληλες για τους χρήστες. 
Να είναι µόνο εκπαιδευτικές-επιστηµονικές ή και 
εµπορικές; 

Εµβάθυνση πληροφορίας 

Μέχρι ποιου σηµείου πρέπει να παρέχουµε την 
πληροφορία στους χρήστες; 
Πρέπει η πληροφορία να απευθύνεται σε χρήστες 
πανεπιστηµιακού επιπέδου µόνο; 

Θέµατα πρόσβασης 

Κόστος Πρέπει να είναι δωρεάν για τους χρήστες; 

Τεχνολογία 
Η πρόσβαση στην πληροφορία πρέπει να απαιτεί 
ειδική τεχνογνωσία; 
Πρέπει να εγκατασταθεί ειδικό λογισµικό; 

Εγγραφή 
Χρειάζεται προσωπική εγγραφή του χρήστη; 
Αν η εγγραφή είναι αναγκαία µπορεί να γίνει on-
line ή µε άλλον τρόπο; 

Γεωγραφικά θέµατα 

Γλώσσα Σε ποια γλώσσα θα δεχόµαστε τις πηγές 
πληροφορίας; 

Γεωγραφικοί περιορισµοί Θα υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά στις 
γεωγραφικές παραµέτρους; 

  
Αποφάσεις - Συµπεράσµατα 
 
Από την οµάδα εργασίας αποφασίσθηκαν τα παρακάτω: 
 
Περιεχόµενο πληροφορίας: Για την διαφύλαξη της επιστηµονικότητας και τη 
διασφάλιση της ποιότητας της πληροφορίας το περιεχόµενο των θεµατικών πυλών θα 
ανευρίσκεται και θα αξιολογείται από εξειδικευµένο στα αντίστοιχα θεµατικά πεδία 
επιστηµονικό προσωπικό σύµφωνα µε τα κριτήρια ποιότητας που θα καθοριστούν και 
την επιστηµονική γνώση του αντικειµένου. Τα είδη πηγών καθορίστηκαν µε βασικό 
κριτήριο την επιστηµονικότητά τους, την εγκυρότητά τους και την µη εµπορικότητά 
τους παρά το ότι αποφασίσθηκε και η ένταξη πηγών του εµπορικού κλάδου ή 
προσωπικών σελίδων εφόσον αυτές όµως πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. 
Συγκεκριµένα και µε σειρά προτεραιότητας θα επιλέγονται: 

- Ακαδηµαϊκές πηγές. 
- ∆ευτεροβάθµια/Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (για την πύλη της εκπαίδευσης). 
- Οργανισµοί (µη κερδοσκοπικοί), Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επιστηµονικές 

Ενώσεις, Μουσεία. 
- Ηλεκτρονικές Βάσεις ∆εδοµένων. 
- Άλλες θεµατικές πύλες. 
- Περιοδικά / Βιβλία. 
- Οργανισµοί (εµπορικός κλάδος). 
- Κυβερνητικές σελίδες. 
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- Προσωπικές σελίδες 
Η πληροφορία που θα ευρετηριάζεται δε θα είναι η τελική π.χ. δε θα φτάνει στο 
επίπεδο του άρθρου (λόγω του τεράστιου όγκου της πληροφορίας), αλλά γενικότερη 
π.χ. µια βάση δεδοµένων που θα οδηγεί στο άρθρο. 
Θέµατα πρόσβασης: Η πληροφορία πρέπει να παρέχεται στους χρήστες δωρεάν. 
Περιπτώσεις όπου χρειάζονται ειδική τεχνογνωσία και ειδικό λογισµικό, 
αποφασίσθηκε επίσης να ευρετηριάζονται έτσι ώστε να είναι πιο ολοκληρωµένη η 
παροχή της πληροφορίας (δίνοντας έτσι στο χρήστη την τελική επιλογή της 
πρόσβασης ή όχι ανάλογα µε τις ανάγκες του). Το ίδιο αποφασίσθηκε και στις 
περιπτώσεις όπου χρειάζεται προσωπική εγγραφή. 
Γεωγραφικά θέµατα: Για πρακτικούς λόγους καταλογογράφησης αλλά και µείωσης 
της ευρετηριαζόµενης πλροφορίας αποφασίστηκε η γλώσσα της πληροφορίας να 
είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική (µε κάποιες προοπτικές ανάπτυξης τα επόµενα 
χρόνια). Επίσης, δε θα τεθούν γεωγραφικοί περιορισµοί ως προς την προέλευση της 
πληροφορίας. 
 
Η ανωτέρω πολιτική, θελήσαµε να είναι αρκετά γενική και ευέλικτη έτσι ώστε να 
φιλτράρει µεγαλύτερο όγκο πληροφορίας η οποία όµως θα αξιολογείται εκ νέου µετά. 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτό είναι µόνο ένα αρχικό φιλτράρισµα. Το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της αξιολόγησης και της επιλογής θα γίνεται στη συνέχεια και σύµφωνα µε 
τα θεσπισµένα κριτήρια ποιότητας τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

Κριτήρια Συλλογής 
Κάποιοι αποκαλούν τις θεµατικές πύλες το ∆ιαδικτυακό ισότιµο της βιβλιοθήκης και 
όσον αφορά τουλάχιστον στον τρόπο επεξεργασίας και εµπλουτισµού της συλλογής, 
αυτός ο ορισµός είναι αρκετά σωστός. Οι θεµατικές πύλες χαρακτηρίζονται από τον 
σαφώς καθορισµένο στόχο τους και την ποιότητα της συλλογής τους. Σκοπεύουν 
στην παροχή ενός ελεγχόµενου ποιοτικά περιβάλλοντος µέσα στο οποίο οι χρήστες 
αναζητούν πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται χτίζοντας µια συλλογή 
όπου κάθε πληροφορία έχει προσεκτικά επιλεγεί για την ποιότητά της σε όλους τους 
τοµείς: περιεχοµένου, διαµόρφωσης και επεξεργασίας. 
 
 

--  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στο περιεχόµενο της πληροφορίας µιας πηγής και 
αποτελούν τον πιο βασικό παράγοντα αξιολόγησής της. Σχετίζονται δε άµεσα µε 
θέµατα όπως η επιστηµονικότητα της πληροφορίας (εξαρτάται και από την 
αξιοπιστία της πηγής), η επικαιρότητα του περιεχοµένου της και τέλος, η 
αυθεντικότητα και η πρωτοτυπία της.  
 

--  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗΣΣ  
Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στην παρουσίαση και την οργάνωση της πληροφορίας. 
Οι χρήστες πρέπει να µπορούν µε ευκολία να βρίσκουν γρήγορα αυτό που 
χρειάζονται, µέσα από µια εύκολη στη χρήση επιφάνεια διεπαφής. Έτσι, εδώ 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο η ευκολία πλοήγησης στη σελίδα, η χρήση 
αναγνωρισµένων και διεθνών προτύπων, η αισθητική και η χρήση της κατάλληλης 
τεχνολογίας. 
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--  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ    ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

                                                

Τα κριτήρια επεξεργασίας στηρίζονται στις διαδικασίες που υπάρχουν για την 
οργάνωση και την υποστήριξη της πληροφορίας. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται 
περισσότερο µε το γεγονός ότι πρόκειται για ηλεκτρονικές πηγές. Είναι κριτήρια τα 
οποία αξιολογούν το σύστηµα παροχής και ανάκτησης της πληροφορίας. Εξετάζουν 
δηλαδή, κατά πόσον υπάρχει συνεχής ενηµέρωση των πηγών, συντήρηση του 
συστήµατος και ελέγχουν την τεχνική του αξιοπιστία. 

 
Τρόποι αξιολόγησης 

Αναζητώντας τους τρόπους αξιολόγησης της πληροφορίας, συµπεράναµε τελικά ότι 
κάθε θεµατική πύλη χρησιµοποιεί και ένα δικό της τρόπο, ανάλογα µε τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις της. Σε µία έρευνα που έκανε η οµάδα εργασίας του OMNI, 
παρουσιάζονται υπηρεσίες όπως το “Excite Web Reviews” ή το “Top 5000 Sites” τα 
οποία ευρετηριάζουν πηγές και δίνουν εύκολες και έτοιµες λύσεις για µια απλή και 
γρήγορη αξιολόγηση. Μειονέκτηµα αυτής της µεθόδου αποτελεί η όχι και τόσο 
επιστηµονική αξιολόγηση των πηγών. Εναλλακτικά, έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται 
δύο καινούργιες µέθοδοι οι οποίες στηρίζονται στην αυτόµατη αναγνώριση της 
ποιότητας µιας πηγής στο ∆ιαδίκτυο: 

1. PICS και RDF. Βασικός στόχος τους είναι να παρέχουν την τεχνολογική 
υποδοµή που θα υποστηρίξει την αυτόµατη αξιολόγηση της ποιότητας µιας 
διεύθυνσης. Είναι και τα δύο πρότυπα εγκεκριµένα από το W3C (World Wide 
Web Consortium). Το PICS συσχετίζει µεταδεδοµένα µε ιστοσελίδες ή 
∆ιευθύνσεις, µεταδεδοµένα τα οποία αναφέρονται στο περιεχόµενο της πηγής 
και αφορούν στην ποιότητά της. Το RDF, που διαδέχτηκε το PICS, έχει ως 
στόχο τη χρήση και ανταλλαγή µεταδεδοµένων προερχόµενων από 
διαφορετικά περιβάλλοντα. Λειτουργεί µε ένα ευρύτερο φάσµα 
µεταδεδοµένων και όχι µόνο µε όσα σχετίζονται µε την ποιότητα. Είναι 
δυνατόν δηλαδή να λειτουργήσει µε διάφορα «λεξικά µεταδεδοµένων» 
(metadata vocabularies)11 

2. Λεξικά Μεταδεδοµένων. Η δηµιουργία ενός «θησαυρού» µεταδεδοµένων που 
θα αφορούν στην περιγραφή της ποιότητας των πηγών είναι µια µεγάλη 
πρόκληση. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κάποιο ολοκληρωµένο, αλλά είναι 
αρκετά αυτά τα οποία αναπτύσσονται. Μέσα στο βασικό περιβάλλον του RDF 
θα είναι πλέον δυνατό κάθε κοινότητα να αναπτύξει το δικό της λεξικό 
Μεταδεδοµένων. 

 
Παράλληλα, κάθε θεµατική πύλη έχει αναπτύξει τους δικούς της τρόπους 
αξιολόγησης των πηγών που θα αποτελέσουν το υλικό τους. Η πύλη OMNI για 
παράδειγµα έχει αναπτύξει µια διαδικασία έξι βηµάτων12:  

1. Πλοήγηση σε όσο το δυνατόν περισσότερους συνδέσµους για καλύτερη 
γνώση της πηγής. 

2. Ανάλυση του URL. 
3. Εξέταση της πληροφορίας που παρέχεται. 

 
11Platform for Internet Content Selection (PICS) ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://www.w3.org/PICS/ Τελευταία επίσκεψη 27 Αυγούστου 2002. Resource Description 
Framework (RDF) Model and Syntax Specification ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/. Τελευταία επίσκεψη 27 Αυγούστου 2002. 
12How to evaluate an Internet-based information source ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: 
URL:http://biome.ac.uk/guidelines/eval/howto.html. Τελευταία επίσκεψη 27 Αυγούστου 2002. 
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4. Έλεγχος της προσβασιµότητας, του σχεδιασµού, της παρουσίασης και της 
ευκολίας στη χρήση της πηγής. 

5. Εύρεση οποιασδήποτε επιπρόσθετης πληροφορίας. 
6. Σύγκριση της πηγής µε άλλες παρόµοιες. 

 
Πρέπει τέλος, να αναφερθούµε στην ύπαρξη µερικών (λίγων µέχρι στιγµής) 
διευθύνσεων που δεν επιτρέπουν σε άλλες σελίδες να ευρετηριάζουν το διαδικτυακό 
τους τόπο. Αυτή η «πολιτική σύνδεσης» (linking policy) αρχίζει τον τελευταίο χρόνο 
να αναπτύσσεται ραγδαία. Έχουµε λοιπόν ιστοσελίδες που απαγορεύουν το λεγόµενο 
«deep linking», την καταχώριση δηλαδή όχι της αρχικής τους σελίδας, αλλά σελίδων 
που εµπεριέχονται στο διαδικτυακό τους τόπο, για λόγους προστασίας πνευµατικών 
δικαιωµάτων, όπως και ιστοσελίδες που δεν επιτρέπουν την ευρετηρίαση ούτε της 
αρχικής τους σελίδας, επιβάλλοντας πολλές φορές πρόστιµα στους παραβάτες13.  
 
Αποφάσεις - Συµπεράσµατα 
 
Στην περίπτωση των δικών µας υπό ανάπτυξη θεµατικών πυλών, το ενδιαφέρον µας 
εστιάζεται στα ζητήµατα ποιότητας. Η αξιολόγηση θα γίνεται από εξειδικευµένο στα 
αντίστοιχα θεµατικά πεδία επιστηµονικό προσωπικό. Αποφασίσθηκε η σύνταξη µιας 
φόρµας αξιολόγησης την οποία θα συµπληρώνουν οι αξιολογητές για κάθε 
ηλεκτρονική διεύθυνση. Η συγκεκριµένη φόρµα, όπως προαναφέρθηκε στηρίχτηκε 
στον «Οδηγό Αξιολόγησης του Περιεχοµένου» της Karen McLachlan10, βοηθά στη 
συγκέντρωση των ουσιωδών σηµείων, διευκολύνει το έργο των αξιολογητών και θα 
µπορούσε µελλοντικά να λειτουργήσει σαν αρχείο για τις επιλεγµένες πηγές. 
Συγκεκριµένα, ανάλογα µε την τελική «βαθµολογία», αποφασίζεται εάν η πηγή θα 
ευρετηριασθεί ή όχι στη θεµατική πύλη. Ακολουθεί µια ενδεικτική οθόνη του 
«φύλλου της αξιολόγησης» από τη δοκιµαστική λειτουργία του προγράµµατος της 
προ-καταλογογράφησης. 
 

                                                 
13Don't Link to Us! Stupid linking policies. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: URL:http://www.dontlink.com/ 
Τελευταία επίσκεψη 3 Σεπτεµβρίου 2002. 
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Συνοψίζοντας, τα ανωτέρω αποτελούν ουσιαστικά ένα εργαλείο αναφοράς για τα 
ζητήµατα ποιότητας της πληροφορίας στις θεµατικές πύλες. Η διαδικασία της 
επιλογής στηρίχτηκε σε δύο σηµεία-κλειδιά: 

− Η επιλογή γίνεται κατά βάση από προσωπικό ειδικό στην πληροφορία. 
− Όσο πιο «επιστηµονική» προσπαθεί να είναι µία θεµατική πύλη, τόσο 

περισσότερο επικεντρώνει την προσοχή της στο περιεχόµενο της πληροφορίας 
και λιγότερο στα τεχνικά ζητήµατα της ηλεκτρονικής πηγής 

Στην προσπάθειά µας να κάνουµε αυτή τη διαδικασία όσο πιο αντικειµενική και 
εύκολη γίνεται, συγκεντρώσαµε αρκετά κριτήρια ποιότητας και επιλέξαµε αυτά που 
εξυπηρετούσαν το σκοπό µας πιο ξεκάθαρα, καταρτίζοντας φόρµα βαθµολόγησης 
ικανή να βοηθήσει στη σωστή και αντικειµενική αξιολόγηση των ηλεκτρονικών 
πηγών. 
 
 
6.   Ζητήµατα επεξεργασίας πληροφορίας 

 
Η αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου (Internet)  και του παγκόσµιου ιστού (WWW) 
για την αποθήκευση και την ανάκτηση τεράστιου όγκου πληροφοριών, οδήγησε στην 
ανάπτυξη δύο διαφορετικών τρόπων για την ανεύρεση πηγών στο διαδίκτυο14. Η µία 
προσέγγιση βασίζεται στην ανάπτυξη ροµποτικών µηχανών αναζήτησης (harvesters, 
crawlers) που πραγµατοποιούν αναζητήσεις µε λέξεις-κλειδιά στο περιεχόµενο του 
                                                 
14Dodd, D.G., 1996, Library Resources & Technical Services, 40 (3), 275-286. 
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WWW. Αποτελούν εξαιρετικά χρήσιµα εργαλεία αν και συνήθως ανακτούν και 
µεγάλες ποσότητες άσχετης πληροφορίας. Η άλλη προσέγγιση ξεκίνησε µε την 
παραγωγή “hotlists” ή “mailing lists” οι οποίες ενθαρρύνουν το χρήστη να σαρώσει 
τον WWW. Το πρόβληµα όµως που καλούνται να λύσουν όσοι αναπτύσσουν 
θεµατικές πύλες, είναι µε ποιον τρόπο θα κάνουν ευκολότερη την ανάκτηση της 
πληροφορίας για τους χρήστες τους. Είναι λοιπόν φανερό ότι η πληροφορία πρέπει 
κάπως να ευρετηριάζεται και να ταξινοµείται ανάλογα µε το αντικείµενο και το θέµα 
το οποίο διαπραγµατεύεται.  
 

Θεµατική ευρετηρίαση και ταξινόµηση 
Πλεονεκτήµατα της θεµατικής ευρετηρίασης και της ταξινόµησης. 
 
Η ανάπτυξη συστηµάτων που παρέχουν on-line πληροφορία σε «φυσική» γλώσσα 
(τίτλους, περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά) οδηγεί αναπόφευκτα στον επαναπροσδιορισµό 
της χρήσης της «ελεγχόµενης» γλώσσας (συστήµατα ταξινόµησης, θεµατικές 
επικεφαλίδες, θησαυρούς κ.λ.π.). Με µία πρώτη µατιά, η «φυσική» γλώσσα υπερέχει 
της «ελεγχόµενης». Παρέχει µεγάλες δυνατότητες προσδιορισµού του αντικειµένου, 
επικαιρότητα (οι νέες ορολογίες εντάσσονται απευθείας στη φυσική µας γλώσσα), 
χαµηλό κόστος εκµάθησης και τεχνογνωσίας. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να 
παραγνωρίσουµε και τα όσα µας προσφέρει η «ελεγχόµενη» γλώσσα15: 
− Σάρωση. Oι ταξινοµηµένες θεµατικά λίστες εύκολα σαρώνονται σε ένα οn-line 

περιβάλλον. Η σάρωση είναι ιδιαιτέρως βοηθητική σε άπειρους χρήστες ή σε 
χρήστες όχι εξοικειωµένους µε την επιστηµονική δοµή και την ορολογία ενός 
θέµατος. 

− Περιορισµός και διεύρυνση της αναζήτησης. Τα σχήµατα ταξινόµησης είναι 
ιεραρχηµένα από το γενικότερο στο ειδικότερο και έτσι είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν για να περιορίσουν ή να διευρύνουν µια αναζήτηση όταν 
απαιτείται.  Τα ερωτήµατα τίθενται σε συγκεκριµένο τµήµα της συλλογής 
(filtering) και ο αριθµός των άστοχων ανακτήσεων περιορίζεται. 

− Πολύγλωσση πρόσβαση στη συλλογή (δυνητικά). Τα σχήµατα ταξινόµησης 
συνήθως χρησιµοποιούν σηµάνσεις (notations) ανεξάρτητα από τη γλώσσα. 

− ∆ιαδραστικότητα. Η χρήση ενός γενικευµένου σχήµατος ταξινόµησης και 
θεµατικής ευρετηρίασης, βελτιώνει τη σάρωση και την αναζήτηση σε άλλες 
βάσεις δεδοµένων ή θεµατικές πύλες. 

− Ένα καθιερωµένο σύστηµα ταξινόµησης συνήθως δε διατρέχει τον κίνδυνο της 
παλαίωσης. Τα µεγαλύτερα σχήµατα αναθεωρούνται συνεχώς και εκδίδονται σε 
αριθµηµένες εκδόσεις. 

− Είναι συνήθως προσιτά. Οι τακτικοί χρήστες της βιβλιοθήκης είναι εξοικειωµένοι 
µε τα σχήµατα της ταξινόµησης ενώ τα µέλη µιας συγκεκριµένης επιστηµονικής 
κοινότητας είναι πολύ πιθανό να είναι επίσης γνώστες της αντίστοιχης θεµατικής 
ευρετηρίασης. 

− Πολλά σχήµατα ταξινόµησης είναι διαθέσιµα και σε µορφή machine-readable.   
Βέβαια, τα σχήµατα ταξινόµησης και θεµατικής ευρετηρίασης υπόκεινται συχνά και 
σε αρνητική κριτική π.χ. είναι πιθανόν να διαχωρίζουν τη συλλογή και σχετικό υλικό 
να «αποµακρύνεται» ή δεν «αφοµοιώνουν» τις καινούργιες θεµατικές ενότητες κ.λ.π. 

 
 

                                                 
15Jean Aitchison and Alan Gilchrist, 1990, Thesaurus Construction, Aslib Publication. 
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Τύποι σχηµάτων ταξινόµησης και θεµατικής ευρετηρίασης. 
 
Τα σχήµατα ταξινόµησης διαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες αλλά η συνηθέστερη 
κατάταξη είναι: 
1. Universal classification schemes (∆ιεθνή σχήµατα ταξινόµησης). 
Τα διεθνή σχήµατα ταξινόµησης είναι αναλυτικά και παρέχουν τη δυνατότητα να 
διευρύνονται ώστε να καλύπτουν την αυξανόµενη γνώση κάθε περιόδου. Τα ευρέως 
χρησιµοποιούµενα σχήµατα ταξινόµησης αυτού του είδους, είναι όσα που 
αναπτύχθηκαν για τη χρήση από βιβλιοθήκες στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή το 
δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης του Dewey (Dewey Decimal Classification, DDC), 
το παγκόσµιο δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης (Universal Decimal Classification, 
UDC) και το ταξινοµικό σύστηµα το οποίο αναπτύχθηκε από τη βιβλιοθήκη του 
Κογκρέσου (Library of Congress, LCC). H χρήση των διεθνών σχηµάτων 
ταξινόµησης παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 
- Καλύπτουν όλες τις θεµατικές περιοχές. Η χρήση καθιερωµένων ταξινοµικών 

σχηµάτων σε πολλές ιστοσελίδες, επιτρέπει µεγαλύτερη διαδραστικότητα. 
- Υποστηρίζονται ευρέως. Για τα διεθνή σχήµατα ταξινόµησης υπάρχει συνεχές 

ενδιαφέρον για την υποστήριξη, τη διατήρηση και την ανάπτυξή τους. Τα DDC, 
UDC και LCC έχουν αναθεωρηθεί αρκετές φορές µετά την πρώτη έκδοσή τους 
από υπεύθυνα διεθνή συλλογικά όργανα . 

- Είναι περισσότερο γνωστά στους χρήστες από ότι άλλοι τύποι ταξινόµησης.  
Τακτικοί χρήστες βιβλιοθήκης είναι εξοικειωµένοι τουλάχιστον µε ένα από τα 
διεθνή σχήµατα ταξινόµησης. 

- Είναι δυνατόν να επιτρέψουν την πολύγλωσση πρόσβαση σε µια συλλογή.  Το 
DDC εκδόθηκε αρχικά στα αγγλικά και το UDC στα γαλλικά, αλλά και τα δύο 
µεταφράστηκαν ευρέως µε τελευταία την µετάφραση του DDC στα Ελληνικά. 

- Είναι διαθέσιµα σε machine-readable µορφή. 
Βέβαια (όπως προαναφέρθηκε), τα διεθνή σχήµατα ταξινόµησης και θεµατικής 
ευρετηρίασης υπόκεινται και αυτά σε κριτική π.χ. επιβάλλουν µια λάθος δοµή στη 
γνώση (“false ontology”) ενώ δεν αφοµοιώνουν άµεσα νέα πεδία ενδιαφέροντος 
επειδή αναθεωρούνται µετά τη σύγκλιση διεθνών διεπιστηµονικών οργάνων κ.λ.π.   
 
2. National general schemes (Εθνικά γενικά σχήµατα). 
Kαι αυτά τα σχήµατα ταξινόµησης, παρουσιάζουν τα περισσότερα πλεονεκτήµατα 
αλλά και τα µειονεκτήµατα των διεθνών σχηµάτων ταξινόµησης. Κάποια επιπλέον 
χαρακτηριστικά τους όµως, δεν τα καθιστούν ως την καλύτερη επιλογή για µια 
υπηρεσία διαδικτύου η οποία θέλει να απευθύνεται σε µια ευρεία οµάδα χρηστών. 
Π.χ. αν και τα εθνικά γενικά σχήµατα καλύπτουν όλες τις θεµατικές περιοχές 
συνήθως δεν είναι καλά κατανοητά εκτός του τόπου «καταγωγής» τους. Επιπλέον, η 
υποστήριξή τους εκτός των εθνικών ορίων είναι συνήθως περιορισµένη. 
 
3. Subject specific schemes (Σχήµατα θεµατικής ευρετηρίασης). 
Τα περισσότερα σχήµατα θεµατικής ευρετηρίασης αναπτύχθηκαν µε σκοπό να 
εξυπηρετήσουν µια ιδιαίτερη οµάδα χρηστών. Ουσιαστικά, αναπτύχθηκαν για την 
ευρετηρίαση ειδικών συλλογών ή σηµαντικών περιοδικών εκδόσεων και 
βιβλιογραφιών ενός επιστηµονικού πεδίου. Παρέχουν δοµή και ορολογία πολύ 
σχετική µε το θέµα και αναθεωρούνται ευκολότερα από τα διεθνή σχήµατα 
ταξινόµησης. Παραδείγµατα τέτοιων σχηµάτων είναι τα “Engineering Information 
(Ei)” για τη Μηχανολογία, “National Library of Medicine (NLM) Classification” για 
την Ιατρική και “British Catalogue for Music Classification” για τη Μουσική. Για 
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θεµατικά πεδία όπως τα ανωτέρω (Μηχανολογία, Ιατρική, Μουσική), είναι 
προτιµότερη η αποκλειστική χρήση των σχηµάτων αυτών ή η χρήση τους σε 
συνδυασµό µε τα διεθνή σχήµατα ταξινόµησης λόγω της επιστηµονικότητας και της 
εξειδίκευσής τους. Στα µειονεκτήµατα των σχηµάτων θεµατικής ευρετηρίασης 
συγκαταλέγεται η δυσκολία της συνεργασίας µεταξύ θεµατικών πυλών διαφορετικών 
επιστηµονικών περιοχών αλλά και η δυσκολία χρηστών άλλων επιστηµονικών πεδίων 
να κατανοήσουν τη δοµή του συγκεκριµένου σχήµατος εάν αυτό έχει αναπτυχθεί µε 
βάση µια πολύ ειδική οµάδα χρηστών. 
 
4. Home-grown schemes (Τοπικά ανεπτυγµένα σχήµατα). 
Μερικές ιστοσελίδες προσπάθησαν να οργανώσουν τη γνώση στο διαδίκτυο, 
αναπτύσσοντας το δικό τους σχήµα ταξινόµησης. Το Yahoo! δηµιούργησε το 1994 
λίστες µε ιστοσελίδες χρησιµοποιώντας το δικό του παγκόσµιο σύστηµα ταξινόµησης 
ή αλλιώς “ontology” το οποίο περιελάµβανε 14 κύριες κατηγορίες.  Κάθε ιστοσελίδα 
που καλύπτει το Yahoo! ευρετηριάζεται σε µία από τις 20.000 υποκατηγορίες οι 
οποίες αναπτύχθηκαν µε τον καιρό από την οµάδα εργασίας της ταξινόµησης. 
Θεωρητικά, τα Home-grown schemes έχουν πλεονεκτήµατα έναντι των διεθνών 
σχηµάτων ταξινόµησης των βιβλιοθηκών επειδή είναι συνήθως ευέλικτα και εύκολα 
στις αλλαγές και έτσι, ενσωµατώνουν γρήγορα τα καινούργια πεδία του 
επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, απλοποιούν τα προβλήµατα της ταξινόµησης 
οδηγώντας έτσι στην ασυνέπεια ενώ επιπλέον, δεν είναι τόσο οικεία στους χρήστες. 
 
Χρήση των σχηµάτων ταξινόµησης από υπάρχουσες υπηρεσίες αναζήτησης. 
 
1. DDC 
Το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης του Dewey πρωτοδηµιουργήθηκε από τον Melvil 
Dewey το 1876 για λογαριασµό µιας µικρής κολεγιακής βιβλιοθήκης της Βόρειας 
Αµερικής.  Βρίσκεται τώρα στην 21η έκδοσή του16. Κυκλοφορεί και σε machine-
readable cataloguing εγγραφές (MARC) ενώ χρησιµοποιείται στις εθνικές 
βιβλιογραφίες της Μεγάλης Βρεττανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ιταλίας 
και άλλων χωρών17. Εκτός από τη χρήση του σε κατάλογους βιβλιοθηκών, 
αποδείχθηκε και χρήσιµο εργαλείο για τη «σάρωση» του διαδικτύου18. 
Θεµατικές πύλες οι οποίες χρησιµοποιούν (ή ισχυρίζονται ότι χρησιµοποιούν) το 
DDC ενδεικτικά είναι: 
- BUBL LINK / 5:1519. Το BUBL είναι µία εθνική υπηρεσία πληροφοριών που 

συντηρείται από το CDLR (Centre for Digital Library Research) στο 
Πανεπιστήµιο του Strathclyde. Πρόκειται για µία θεµατική πύλη όλων των 
ακαδηµαϊκών πεδίων.  

- WorldCat Ohio, U.S.A20. OCLC On-line Computer Library Center, Inc. Ο 
παγκόσµιος κατάλογος της OCLC ο οποίος ενσωµάτωσε τη NetFirst, υπηρεσία η 
οποία ευρετηριάζει ιστοσελίδες.    

                                                 
16Michell, J., 1995, Cataloging and Classification Quarterly, 21(2), 37-48. 
17Comaromi, J.P. et.al., 1990, Ambridged Dewey Decimal Classification and relative index, 12th ed. 
Albany, N.Y., Forest Press. 
18Vizine-Goetz, D., 1996, Using Library Classification Schemes for Internet Resources. ∆ιαθέσιµο στο 
∆ιαδίκτυο: URL: http://www.oclc.org/oclc/man/colloq/v-g.htm. Τελευταία επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 
2002. 
19∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://bubl.ac.uk/link/ddc.html Τελευταία επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 
2002.  
20∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.oclc.org/worldcat/ Τελευταία επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 
2002. 
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2. UDC 
Το διεθνές δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης είναι ένα παγκόσµιο σχήµα το οποίο 
καλύπτει όλα τα θεµατικά πεδία.  Προέκυψε από προσαρµογές του DDC στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Το σχήµα αποτελείται από 60.000 τάξεις (διαιρέσεις και 
υποδιαιρέσεις) και από έναν αριθµό συνοδευτικών πινάκων για την περιγραφή χωρών 
κ.λ.π.  Το UDC χρησιµοποιείται από ένα σηµαντικό αριθµό οn-line καταλόγων και 
βάσεων δεδοµένων ενώ χρησιµοποιείται και σε αρκετές εθνικές βιβλιογραφίες21. 
Θεµατικές πύλες οι οποίες χρησιµοποιούν (ή ισχυρίζονται ότι χρησιµοποιούν) το 
UDC ενδεικτικά είναι: 
− NISS22 (National Information Services and Systems), Bath, U.K. Θεµατική πύλη 

για διάφορα θεµατικά πεδία κύρια όµως για θέµατα εκπαίδευσης.   
 
3. LCC 
Ένα από τα πιο διαδεδοµένα σχήµατα ταξινόµησης είναι το ταξινοµικό σύστηµα το 
οποίο αναπτύχθηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (Library of Congress, LCC).  
Αποτελείται από επαναλαµβανόµενα γράµµατα και αριθµούς. Το σχήµα είναι 
εκετεταµένο και περιλαµβάνεται αναλυτικά σε περίπου 46 τόµους δηµοσιευµένους 
από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. 
Θεµατικές πύλες οι οποίες χρησιµοποιούν (ή ισχυρίζονται ότι χρησιµοποιούν) το 
UDC ενδεικτικά είναι: 
- CYBERSTACKS23 (Iowa State University, U.S.A.). Γενική θεµατική πύλη.  
- WorldCat Ohio, U.S.A20: OCLC On-line Computer Library Center, Inc. Είναι ο 

παγκόσµιος κατάλογος της OCLC ο οποίος ενσωµάτωσε τη NetFirst, υπηρεσία η 
οποία ευρετηριάζει ιστοσελίδες (εκτός από το DDC χρησιµοποιεί και το LCC).  

 
4. National general schemes (Εθνικά γενικά σχήµατα). 
Εντελώς συνοπτικά, ένα από τα εθνικά γενικά σχήµατα ταξινόµησης τα οποία έχουν 
αναπτυχθεί και έχουν χρησιµοποιηθεί και σε θεµατικές πύλες είναι το Ολλανδικό 
βασικό σύστηµα (Nederlandse Basiclassificatie, BC). Το σύστηµα σχεδιάσθηκε 
αρχικά για τη χρήση του από το συλλογικό κατάλογο της Pica, του ολλανδικού 
δηλαδή κέντρου αυτοµατοποίησης (ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός) το οποίο 
παρέχει συστήµατα και υπηρεσίες στην πλειοψηφία των ακαδηµαϊκών και δηµόσιων 
ολλανδικών βιβλιοθηκών αλλά και σε ένα αριθµό γερµανικών βιβλιοθηκών. 
Αποτελείται από 48 κύριες ιεραρχίες ενσωµατωµένες σε πέντε θεµατικά πεδία 
(Γενικά, Ανθρωπιστικές επιστήµες, Επιστήµη, Τεχνολογία και Κοινωνικές 
επιστήµες). 
Θεµατικές πύλες οι οποίες χρησιµοποιούν (ή ισχυρίζονται ότι χρησιµοποιούν) το BC 
ενδεικτικά είναι: 
- DutchESS24 (Dutch Electronic Subject Service), Koninklijke Bibliotheek 

(National Library of the Netherlands), Netherlands. Γενική θεµατική πύλη.  
 
 
 
 

                                                 
21McIlwaine, I.C. 1991, Standards for the exchange of bibliographic information: papers presented at a 
course held at University College London, 3-18 August 1990. London, Library Association. 
22∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.niss.ac.uk/ Τελευταία επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 2002. 
23∆ιαθέσιµο στο διαδίτκυο: URL:http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/ Τελευταία 
επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 2002. 
24∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.kb.nl/dutchess/ Τελευταία επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 2002. 
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5. Subject specific schemes (Σχήµατα θεµατικής ευρετηρίασης). 
Μια λίστα των σχηµάτων αυτών και των δοµηµένων θησαυρών τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε υπηρεσίες του διαδικτύου παραθέτονται στο άρθρο του 
McKiernan25. Ενδεικτικά, παρακάτω θα αναφερθούν ανεπτυγµένα σχήµατα για 
κάποιες θεµατικές περιοχές: 
- Τέχνη. 

Για τη θεµατική περιγραφή σε θέµατα τεχνών, ένα πολύτιµο εργαλείο είναι ο 
θησαυρός AAT (Arts & Architecture Thesaurus) αλλά ένα σχήµα το οποίο έχει 
χρησιµοποιηθεί σε υπηρεσίες του διαδικτύου για την περιγραφή ψηφιακών 
εικόνων-αντικειµένων είναι το Iconclass. Είναι ένα εικονογραφικό σύστηµα 
ταξινόµησης το οποίο αναπτύχθηκε από τον καθηγητή της ιστορίας της τέχνης 
στο πανεπιστήµιο του Leiden, Henri van de Waal (1910-1972). Το Iconclass είναι 
ένα ιεραρχηµένο αλφανουµερικό σύστηµα ταξινόµησης στα θέµατα της δυτικής 
τέχνης, το οποίο παρέχει διευκρινήσεις και λέξεις-κλειδιά στα αγγλικά.  Μια 
σύνοψη µε τα ιδρύµατα και τα projects τα οποία χρησιµοποιούν το Iconclass 
παρέχεται στο διαδίκτυο26. 

- Κοινωνικές επιστήµες. 
∆εν υπάρχουν κύρια σχήµατα ταξινόµησης ειδικά για τις κοινωνικές επιστήµες.  
Συνήθως χρησιµοποιούνται οι θεµατικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του 
Κογκρέσου ή ο θησαυρός ERIC27. 

- Ιατρική. 
Για τη θεµατική περιγραφή σε θέµατα ιατρικής και συναφών επιστηµών ένα 
πολύτιµο εργαλείο είναι η ταξινόµηση της National Library of Medicine (NLM) 
των Η.Π.Α.  Ουσιαστικά αποτελεί επέκταση του LCC για τα αντίστοιχα θεµατικά 
πεδία και είναι σχεδιασµένο τόσο για µικρές όσο και για µεγάλες συλλογές.  
Χρησιµοποιείται σε συνδιασµό µε τα Medical Subject Headings (MeSH).  
Θεµατική πύλη η οποία χρησιµοποιεί τις θεµατικές επικεφαλίδες MeSH αλλά και 
την ταξινόµηση της NLM είναι η OMNI28 (Organizing Medical Networked 
Information), University of Nottingham, U.K.  

- Επιστήµη και τεχνολογία. 
Engineering Information (Ei) Classification Codes. 
Σχήµα το οποίο αναπτύχθηκε από την Engineering Information, Inc. στο 
πανεπιστήµιο της Washington, St. Louis. Το σύστηµα στη σηµερινή του µορφή 
υποδιαιρείται σε περισσότερες από 800 µεµονωµένες τάξεις. Χρησιµοποιείται 
από την πιο εκτεταµένη βάση δεδοµένων για τα τεχνολογικά θέµατα Ei 
Compendex αλλά και στις σχετικές θεµατικές πύλες EELS (Engineering 
Electronic Library, Sweden29) και EEVL (Edinburgh Engineering Virtual 
Library30).  
Mathematics Subject Classification31. 

                                                 
25McKiernan, G., 1996. Beyond bookmarks: schemes for organizing the web. ∆ιαθέσιµο στο 
∆ιαδίκτυο: URL:http://www.iastate.edu/~CYBERSTACKS/CTW.htm Τελευταία επίσκεψη 23 
Νοεµβρίου 2002. 
26∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://iconclass.bureau.knaw.nl/texts/institute01.htm Τελευταία 
επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 2002. 
27∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.ericfacility.net/extra/pub/thesbrowse.cfm Τελευταία 
επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 2002. 
28∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.omni.ac.uk Τελευταία επίσκεψη 20 Νοεµβρίου 2002. 
29∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://eels.lub.lu.se/ Τελευταία επίσκεψη 20 Νοεµβρίου 2002. 
30∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://eevl.icbl.hw.ac.uk/ Τελευταία επίσκεψη 20 Νοεµβρίου 2002. 
31∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.zblmath.fiz-karlsruhe.de/MATH/msc/index  
Τελευταία επίσκεψη 20 Νοεµβρίου 2002. 
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Η αµερικάνικη µαθηµατική εταιρεία (AMS) παρέχει τη λίστα µε το ανωτέρω 
σύστηµα ταξινόµησης για θέµατα µαθηµατικών (αναπτύχθηκε από τους 
επιµελητές των εκδόσεων Mathematical Reviews και Zentralblatt fur Mathematik/ 
Mathematical Abstracts). 
ACM Computing Classification System (CCS). 
Η επιστηµονική εταιρεία ACM (Association for Computing Machinery) ανέπτυξε 
ένα σύστηµα ταξινόµησης για θέµατα υπολογιστών το οποίο χρησιµοποιείται στις 
on-line βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων της εταιρείας αλλά και στην ειδική 
θεµατική πύλη Ariadne32 η οποία αναπτύχθηκε από το Medoc-project στη 
Γερµανία. 

 
Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να αναφερθεί ότι επειδή η ταξινόµηση είναι εργασία 
χρονοβόρα, γίνονται προσπάθειες να βρεθούν αυτόµατες λύσεις.  Βέβαια, η 
ταξινόµηση είναι δραστηριότητα η οποία απαιτεί σηµαντικό επίπεδο ανθρώπινης 
εµπειρίας και αφαιρετική σκέψη και γι αυτό δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί από 
κάποιο λογισµικό.  Ωστόσο, η ταξινόµηση της γνώσης στο διαδίκτυο αφορά σε έναν  
τεράστιο αριθµό τεκµηρίων τα οποία είναι δυνατόν να αλλάζουν ανά πάσα στιγµή. 
Έτσι, τα τελευταία χρόνια εµφανίσθηκαν µερικά προγράµµατα (βρίσκονται ακόµη 
υπό ανάπτυξη) τα οποία προσπαθούν να εφαρµόσουν απλές µεθόδους αυτόµατης 
ταξινόµησης ώστε να βελτιώσουν την ανακάλυψη και την ανάκτηση πηγών του 
διαδικτύου όπως το νορβηγικό WAIS/WWW της πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης 
Lund33 µε τη χρήση του UDC και το Scorpion της OCLC34 µε τη χρήση του DDC. 
 
Αποφάσεις – Συµπεράσµατα 
 
Από τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι η χρήση κάποιου σχήµατος ταξινόµησης 
στις θεµατικές πύλες είναι χρήσιµη επειδή, µεταξύ άλλων, υποστηρίζεται η σάρωση 
της συλλογής και επιτρέπεται το φιλτράρισµα της αναζήτησης. Το κύριο κριτήριο για 
την επιλογή του συστήµατος ταξινόµησης είναι συνήθως ο σκοπός της υπηρεσίας η 
οποία θα αναπτυχθεί, ουσιαστικά δηλαδή το θέµα της και οι χρήστες στους οποίους 
απευθύνεται.  Επειδή στόχος µας είναι η ταυτόχρονη ανάπτυξη τριών διαφορετικών 
θεµατικών πυλών (Βιολογίας, Γεωλογίας και Εκπαίδευσης) προσανατολιζόµαστε στη 
χρήση ενός διεθνούς σχήµατος ταξινόµησης.  Η εµπειρία του προσωπικού της Β.Υ.Π. 
στη χρήση του DDC (και κατ’επέκταση και η εξοικείωση των χρηστών της) για την 
ταξινόµηση των βιβλίων και των περιοδικών της συλλογής της, καθιστά ουσιαστικά 
«µονόδροµο» την επιλογή αυτού ως το συστήµα ταξινόµησης των πηγών οι οποίες θα 
ενσωµατωθούν στις πύλες. Παράλληλα, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και ένας 
τρόπος θεµατικής ευρετηρίασης για αναζήτηση της πληροφορίας, προσέγγιση η 
οποία  θα βοηθήσει αρχάριους χρήστες στη σάρωση ολόκληρης της συλλογής. Εµείς 
αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε τις κατηγορίες του Dewey και να 
ευρετηριάζουµε εκεί την πληροφορία κατ’ αντιστοιχία µε τον ταξινοµικό αριθµό της 
πηγής (ενδεικτικά, στο Παράρτηµα II παραθέτονται οι κατηγορίες που θα 
χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση της πύλης της Βιολογίας). Ωστόσο, η ύπαρξη και 
ενός θησαυρού (παρενθετικά, θησαυρός είναι ένα λεπτοµερές λεξιλόγιο το οποίο 

                                                 
32∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://ariadne.inf.fu-berlin.de:8000 Τελευταία επίσκεψη 20 
Νοεµβρίου 2002. 
33∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.ub2.lu.se/W4.html Τελευταία επίσκεψη 20 Νοεµβρίου 
2002. 
34∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο:  URL:http://orc.rsch.oclc.org:6109 Τελευταία επίσκεψη 20 Νοεµβρίου 
2002. 
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προκύπτει από µια ελεγχόµενη κατάταξη της γλώσσας οργανωµένο µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να χαρακτηρίζονται επακριβώς οι προϋπάρχουσες σχέσεις µεταξύ των 
εννοιών35) αναµφισβήτητα θα βοηθούσε στην ανάκτηση της πληροφορίας (καθώς 
υποστηρίζει λειτουργίες όπως «σχετικές σελίδες» ή «σχετικά θέµατα» οι οποίες  
βοηθούν στην εύρεση πληροφοριών που ίσως ο χρήστης δεν ήξερε µέχρι τώρα πώς 
να τις προσεγγίσει). Ενηµερωτικά (και τελείως ενδεικτικά), ανεπτυγµένοι 
ξενόγλωσσοι θησαυροί που καλύπτουν µερικώς ή ολικώς τα θέµατα Βιολογίας, 
Γεωλογίας και Εκπαίδευσης είναι αυτοί των Medical Subject Headings36 (MeSH, 
National Library of Medicine, U.S.A.), της ERIC27 (Educational Resources 
Information Center, U.S.A.) και το Global Change Master Directory, Valid Keyword 
Lists37 (NASA, U.S.A.) αντίστοιχα. Στα ελληνικά ωστόσο, δεν έχουν αναπτυχθεί 
καθιερωµένοι θησαυροί και η ανάπτυξή τους είναι µια δύσκολη και χρονοβόρα 
διαδικασία. Επειδή όµως η πολιτική της Β.Υ.Π. είναι τα θέµατα που θα 
χαρακτηρίζουν τις καταλογογραφηµένες ιστοσελίδες των θεµατικών πυλών να είναι 
στα ελληνικά (όπως έχει ήδη εφαρµόσει µέχρι τώρα µε τα θέµατα των βιβλίων της 
συλλογής της) µια πρώτη προσέγγιση θα ήταν η χρήση λέξεων-κλειδιών οι οποίες δεν 
προέρχονται από θησαυρό (non-controlled vocabularies).  
 
Πρέπει ασφαλώς να επισηµανθεί ότι η απόφαση να ενσωµατωθούν κώδικες 
ταξινόµησης και λέξεις-κλειδιά στις εγγραφές της πύλης προϋποθέτει και το 
κατάλληλο προσωπικό.  Το προσωπικό της Β.Υ.Π. αποτελούµενο από άτοµα µε 
διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων (απόφοιτοι διαφόρων σχολών ανώτατης και 
ανώτερης εκπαίδευσης) έχει την εµπειρία της ταξινόµησης αλλά και της θεµατικής 
ευρετηρίασης.  Επιπλέον (όπως προαναφέρθηκε), καθηγητές και µεταπτυχιακοί 
φοιτητές των αντίστοιχων τµηµάτων του πανεπιστηµίου µας θα εµπλακούν τόσο στην 
επιλογή των προς καταλογογράφηση σελίδων όσο και στην ταξινόµηση και θεµατική 
τους ευρετηρίαση. 
 
 

Μεταδεδοµένα και καταλογογράφηση 
Γενικά 
 
Οι θεµατικές πύλες χαρακτηρίζονται ουσιαστικά από τη δηµιουργία εγγραφών 
µεταδεδοµένων (metadata records), αυτόνοµων περιγραφέων δηλαδή των πηγών του 
διαδικτύου που διαχειρίζεται η βάση, οι οποίοι έχουν διαφορετικά πεδία για τις 
διαφορετικά δεδοµένα της πηγής, όπως τίτλος, συγγραφέας, URL κ.λ.π.  Αυτοί οι 
περιγραφείς της πηγής χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν τους χρήστες να µάθουν 
περισσότερα για τις δικτυακές πηγές αλλά και για να υποστηρίξουν την αναζήτηση 
και την ανάκτηση της πληροφορίας. Οι θεµατικές πύλες υιοθετούν την προσέγγιση τα 
µεταδεδοµένα να δηµιουργούνται από ένα «τρίτο» εµπλεκόµενο µέρος (π.χ. έναν 
ανεξάρτητο ειδικό ή έναν βιβλιοθηκονόµο) και όχι από το δηµιουργό της πηγής.  Η 
προσέγγιση αυτή επιτρέπει τον ποιοτικό έλεγχο για τον οποίο άλλωστε οι θεµατικές 
πύλες «φηµίζονται».  Τα µεταδεδοµένα ακολουθούν πρότυπα στη µορφή τους και εν 
µέρει τουλάχιστον, δηµιουργούνται χειρονακτικά.  Η απόφαση για τη µορφή των 

                                                 
35Jean Aitchison and Alan Gilchrist, 1990, Thesaurus Construction. 
36∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Τελευταία επίσκεψη 
18 Οκτωβρίου 2002. 
37∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: URL:http://gcmd.nasa.gov/Data/param_search_top.html Τελευταία 
επίσκεψη 18 Οκτωβρίου 2002. 
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µεταδεδοµένων είναι από τις σηµαντικότερες επειδή καθορίζει τις δυνατότητες 
αναζήτησης της πύλης αλλά και την τελική µορφή των αποτελεσµάτων της 
αναζήτησης του χρήστη της.  Η δηµιουργία των µεταδεδοµένων είναι ασφαλώς µια 
χρονοβόρα διαδικασία και η ισορροπία µεταξύ ποιότητας και κόστους πρέπει να 
υπολογισθεί. Για τις θεµατικές πύλες, τα µεταδεδοµένα είναι ουσιαστικά φόρµες ή 
διατάξεις (templates) οι οποίες πρέπει να συµπληρωθούν από τους καταλογογράφους 
για να περιγραφεί η πηγή. Η χρήση των µεταδεδοµένων από τις θεµατικές πύλες 
παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα όπως: 
− Η δοµηµένη µορφή τους επιτρέπει την ειδική αναζήτηση (π.χ. αναζήτηση ανά 

πεδίο δηλ. αναζήτηση µε λέξη στον τίτλο ή στην υπευθυνότητα) 
− Μετατρέπονται εύκολα και σε άλλες µορφές άρα συνεργάζονται µε διαφορετικά 

πρωτόκολλα αναζήτησης και ανάκτησης 
Τα µεταδεδοµένα είναι δυνατόν να οµαδοποιηθούν σε διάφορα είδη ανάλογα µε το 
ρόλο τους µέσα στην πύλη. 
 
Περιγραφικά (Descriptive) 
Με τη βοήθειά τους ο χρήστης αποφασίζει εάν αξίζει ή όχι να επισκεφθεί την πηγή: 
Τίτλος 
Σύντοµος τίτλος (π.χ. ακρωνύµιο του πλήρους τίτλου)  
Παράλληλος τίτλος 
Υπότιτλος 
Περιγραφή 
URL (ή άλλη τοποθεσία) 
Συγγραφέας 
Γλώσσα 
Κωδικοποίηση χαρακτήρων (Character set encoding) 
Συλλογικό όργανο (το οποίο δηµιουργεί ή φιλοξενεί την πηγή) 
Μέσο (π.χ. κείµενο, εικόνα, βίντεο κ.λ.π.) 
Είδος της πηγής 
Φυσικό µέσο (Physical medium) 
Πνευµατική ιδιοκτησία (Copywright owner) 
∆ιαθεσιµότητα (εάν απαιτείται εγγραφή ή συνδροµή) 
Απαιτήσεις σε λογισµικό για την πρόσβαση (π.χ. ειδικός browser, MIDI software) 
Ποιοτική κατάταξη 
Χρήστες στους οποίους απευθύνεται 
 
Θεµατικά (Subject) 
Τα θεµατικά µεταδεδοµένα βοηθούν στην αποτελεσµατική αναζήτηση και την 
οργάνωση της δοµής της σάρωσης µιας θεµατικής πύλης.  
 
∆ιαχειριστικά (Administrative) 
Βοηθούν κυρίως τους διαχειριστές της πύλης να τη διατηρήσουν. ∆εν είναι ουσιώδη 
για τους χρήστες και είναι δυνατόν να µην είναι ορατά από αυτούς: 
∆ιαχειριστής της πηγής 
Ηµεροµηνία εισαγωγής της πηγής στην πύλη 
Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης της εγγραφής 
Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης της πηγής 
Ηµεροµηνία λήξης (π.χ. ανακοίνωση συνεδρίου) 
Ποιος επρότεινε την πηγή 
Ο καταλογογράφος της πηγής 
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Ένας από τους ρόλους της καταλογογράφησης είναι να προσδιορίσει πώς θα 
εισάγονται τα µεταδεδοµένα. Από τη στιγµή που θα έχει επιλεγεί η διάταξη των 
µεταδεδοµένων θα πρέπει να επιλεγεί και ο κατάλληλος τρόπος καταλογογράφησής 
τους. ∆ιαθέσιµες πρότυπες πλατφόρµες περιγραφής ηλεκτρονικών πηγών είναι: 
− ISBD(ER). Το γνωστό ISBD για περιγραφή των ηλεκτρονικών πηγών. 
− UNIMARC. Η ενεργοποίηση του πεδίου 856, βοηθά στην κωδικοποίηση της 

πληροφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την ανάκτηση πηγών στο ∆ιαδίκτυο. 
Οι θεµατικές πύλες χρειάζονται εργαλεία που να βοηθούν στον εντοπισµό και την 
αναγνώριση των πηγών. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν τρόποι περιγραφικής 
καταλογογράφησης. Για την περιγραφή µιας πηγής είναι απαραίτητο να 
δηµιουργηθούν διατάξεις µεταδεδοµένων. Σύµφωνα µε κάποια επισκόπηση των 
διαθέσιµων (ή των υπό ανάπτυξη) διατάξεων, το 1997 ήταν περισσότερες από είκοσι  
(π.χ. IAFA templates, SOIF, TEI, MARC, ROADS templates, Dublin Core) και 
αρκετές από αυτές έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί σε ανεπτυγµένες θεµατικές πύλες38. 
∆ιατάξεις όπως το Dublin Core, το MARC και οι φόρµες του ROADS είναι πλαίσια 
(templates) στα οποία τα δεδοµένα µπορούν να εισαχθούν και να ανακτηθούν. Είναι 
δυνατή λοιπόν, η αυτόµατη δηµιουργία περιγραφής των πηγών µε τη χρήση 
εργαλείων π.χ. text editors (για τις φόρµες του ROADS) ή εφαρµογών που βασίζονται 
στη χρήση του ∆ιαδικτύου (όπως το DC-dot για το Dublin Core). Έχοντας λοιπόν 
επιλέξει τη διάταξη των µεταδεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί, πρέπει να 
αναπτυχθούν συγκεκριµένοι κανόνες καταλογογράφησης µε βάση πρότυπα όπως τα 
ISO για τις µορφές ηµεροµηνιών ή για τις συντοµογραφίες της γλώσσας ή να 
ακολουθηθούν ήδη ανεπτυγµένοι όπως π.χ. οι Αγγλοαµερικάνικοι κανόνες 
καταλογογράφησης (AACR2) 39.  
 
 
Αποφάσεις – Συµπεράσµατα 
 
Από τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι η µορφή των µεταδεδοµένων είναι από τις 
σηµαντικότερες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά την ανάπτυξη µιας 
θεµατικής πύλης.  Είναι καθοριστικό η µορφή να «συνεργάζεται» µε το λογισµικό, το 
οποίο αποτελεί τη «ραχοκοκκαλιά» της πύλης, και να περιλαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα πεδία ή τουλάχιστον η φόρµα να έχει τη δυνατότητα επέκτασης επειδή 
είναι πιθανόν οι εξελίξεις στην τεχνολογία να απαιτήσουν τη µετατροπή της βάσεως 
δεδοµένων της πύλης σε νέες µορφές. Η συµπλήρωση ωστόσο, όλων των πιθανών 
πεδίων των µεταδεδοµένων για την περιγραφή του ιδιαίτερα αυξανόµενου όγκου 
πληροφορίας στο χαοτικό περιβάλλον του ∆ιαδικτύου, είναι µια χρονοβόρα 
διαδικασία. Έτσι, έχουν γίνει προσπάθειες να ορισθούν τα απολύτως απαραίτητα 
πεδία. Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί το Dublin Core (σύντµηση του Dublin 
Metadata Core Element Set). Περιλαµβάνει µια λίστα 15 κύριων στοιχείων σύµφωνα 
µε το OCLC/NCSA Metadata Workshop το Μάρτιο του 199540. Το συνέδριο αυτό 

                                                 
38DESIRE – Development of a European Service for Information on Research and Education.  
∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: URL:http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/overview/ Τελευταία 
επίσκεψη 15 Οκτωβρίου 2002. 
39John D. Byrum ISO 639-1 and ISO 639-2: International Standards for Language Codes. ISO 15924: 
International Standard for names of scripts. 65th IFLA Council and General Conference Bangkok, 
Thailand, August 20 - August 28, 1999. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:  
URL:http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/099-155e.htm. Τελευταία επίσκεψη 15 Οκτωβρίου 2002. 
40Weibel, S.,  Miller, J., and Daniel, R. OCLC/NCSA metadata workshop report. OCLC, March, 1995. 
∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο:  
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οργανώθηκε από την OCLC και το NCSA (National Center for Supercomputer 
Applications) µε σκοπό να αναπτυχθεί µία διάταξη µεταδεδοµένων η οποία να 
περιγράφει ηλεκτρονικές πληροφορίες του διαδικτύου. Στην ανάπτυξή της 
συµµετείχαν ειδικοί από όλους τους συναφείς κλάδους (εκδότες, ειδικοί 
υπολογιστών, βιβλιοθηκονόµοι και ειδικοί πληροφόρησης).  
 
Τα 15 στοιχεία του Dublin Core είναι:  
1. Τίτλος (Title): ονοµασία της πηγής. Πεδίο υποχρεωτικό και επαναλαµβανόµενο. 
2. ∆ηµιουργός (ή συγγραφέας) (Author or Creator): πρόσωπο, οργανισµός ή 

υπηρεσία. Πεδίο υποχρεωτικό και επαναλαµβανόµενο. 
3. Θέµα (Subject): λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν το περιεχόµενο. Πεδίο 

υποχρεωτικό και επαναλαµβανόµενο. 
4. Περιγραφή (Description): περίληψη, περιεχόµενα. Πεδίο υποχρεωτικό και 

επαναλαµβανόµενο. 
5. Εκδότης (Publisher): το πρόσωπο, ο οργανισµός ή η υπηρεσία που έκανε την 

πηγή διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή. Πεδίο προαιρετικό και 
επαναλαµβανόµενο. 

6. Συνεργάτης (Contributors): π.χ. επιµελητές. Πεδίο προαιρετικό και 
επαναλαµβανόµενο. 

7. Ηµεροµηνία (Date): δηµιουργίας ή πρόσκτησης. Πεδίο υποχρεωτικό και 
επαναλαµβανόµενο.  

8. Τύπος (Resource type): είδος της πηγής. Πεδίο προαιρετικό και 
επαναλαµβανόµενο. 

9. Μορφότυπο (Format): φυσική ή ψηφιακή µορφή. Πεδίο υποχρεωτικό και 
επαναλαµβανόµενο. 

10. Κωδικός (Resource Identifier): ηλεκτρονική διεύθυνση. Πεδίο υποχρεωτικό και 
επαναλαµβανόµενο.  

11. Πηγή (Source): προέλευση του τεκµηρίου. Πεδίο προαιρετικό και 
επαναλαµβανόµενο. 

12. Γλώσσα (Language): προσδιορίζει τη γλώσσα του περιεχοµένου της πηγής. Πεδίο 
προαιρετικό και επαναλαµβανόµενο. 

13. Σχέση (Relation): αναφορά σε σχετική πηγή. Πεδίο προαιρετικό και 
επαναλαµβανόµενο.  

14. Κάλυψη (Coverage): περιγράφει τα γεωγραφικά ή χρονικά χαρακτηριστικά του 
περιεχοµένου. Πεδίο προαιρετικό και επαναλαµβανόµενο. 

15. ∆ικαιώµατα χρήσης (Rights management): κείµενο ή ηλεκτρονική διεύθυνση  
σχετικά µε την πνευµατική ιδιοκτησία και τα δικαιώµατα. Πεδίο προαιρετικό και 
επαναλαµβανόµενο. 

 
Ο αρχικός προσανατολισµός µας είναι προς τη χρήση του Dublin Core, επειδή 
περιλαµβάνει τα απολύτως απαραίτητα πεδία ώστε ο χρόνος συµπλήρωσης της 
εγγραφής να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Παράλληλα, µέσω της υπηρεσίας DC-dot41 
υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης ανάκτησης των στοιχείων αυτών. Μία µικρή Perl 
εφαρµογή αυτοµατοποιεί µεγάλο τµήµα της απαιτούµενης διαδικασίας και 
διευκολύνει την ανάκτηση των µεταδεδοµένων. Επιπλέον, ενώ το Dublin Core 
θεωρείται µία απλή φόρµα εισαγωγής στοιχείων έχει το πλεονέκτηµα της µεγάλης 
                                                                                                                                            
 URL:http://www.oclc.org:5046/conferences/metadata/dublin_core_report.html. Τελευταία επίσκεψη 
15 Οκτωβρίου 2002. 
41Dublin Core metadata editor. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: URL:http://www.ukoln.ac.uk/cgi-
bin/dcdot.pl Τελευταία επίσκεψη 18 Οκτωβρίου 2002. 
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ευελιξίας και συµβατότητας (η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου έχει καταφέρει να 
αντιστοιχίσει τα 15 στοιχεία του Dublin Core µε αντίστοιχα πεδία του MARC).  
Ενδεικτικά, θεµατική πύλη η οποία έχει αναπτυχθεί µε βάση το DC είναι η EdNA 
(Education Network Australia) που αφορά στις αυστραλιανές πηγές εκπαίδευσης42. 
 
Οδηγίες Συµπλήρωσης  
 
Για κάθε ένα από τα πεδία του Dublin Core που αναφέρθηκαν, έχουν οριστεί οδηγίες 
συµπλήρωσης µε σκοπό να προάγουν την αυτοµατοποίηση και τη συνεργατικότητα 
µεταξύ βάσεων που χρησιµοποιούν την ίδια µορφή µεταδεδοµένων. Συγκεκριµένα, 
για κάθε πεδίο έχει οριστεί το ακριβές περιεχόµενο, οι επεξηγήσεις και τα σχήµατα 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ακολουθεί η περιγραφή αυτών των οδηγιών για 
κάθε πεδίο ξεχωριστά: 

− Τίτλος: Παραλείπονται όλα τα αρχικά άρθρα από τους τίτλους, τους 
υπότιτλους και τους περιγραφικούς τίτλους σε περίπτωση που το λογισµικό 
της βάσης δε µπορεί να τα αναγνωρίσει. Αυτό θα δηµιουργούσε πρόβληµα 
στην ανάκτηση της πληροφορίας, την ταξινόµηση αλλά και στην εµφάνισή 
της. Το πεδίο είναι επαναλαµβανόµενο άρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
επιπρόσθετα περιγραφικά πεδία (π.χ. προηγούµενος τίτλος, τίτλος σειράς 
κ.λ.π.). Ως επεξήγηση είναι δυνατόν να εισαχθεί κάποιος εναλλακτικός τίτλος. 
Χρησιµοποιηθούν όλοι οι καθιερωµένοι κανόνες καταλογογράφησης αλλά και 
ελεύθερο κείµενο. 

− ∆ηµιουργός: Εισάγονται τα ονόµατα των δηµιουργών µε την «αντίστροφη» 
σειρά (επώνυµο, όνοµα, πρόθεµα κ.λ.π.). Στην περίπτωση εταιρίας εισάγεται 
το όνοµα σε πλήρη µορφή (είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται ονόµατα 
από καθιερωµένα αρχεία). Εάν ο δηµιουργός είναι άγνωστος, το πεδίο µένει 
κενό. Το πεδίο είναι επαναλαµβανόµενο και είναι δυνατόν  εισαχθούν 
περισσότεροι από έναν δηµιουργοί µε τη σειρά που εµφανίζονται. 
Επεξηγηµατικά πεδία από τη λίστα: όνοµα δηµιουργού, όνοµα εταιρίας. 
Χρησιµοποιούνται όλοι οι καθιερωµένοι κανόνες καταλογογράφησης. 

− Θέµα: Χρήση των σηµαντικών ή µοναδικών λέξεων µε γενικότερες λέξεις αν 
είναι υποχρεωτικές. Τα θέµατα προέρχονται και από τον τίτλο ή/και το 
περιγραφικό πεδίο. Το πεδίο είναι επαναλαµβανόµενο άρα µπορούν να 
εισαχθούν περισσότερα από ένα θέµατα. ∆εν υπάρχουν επεξηγηµατικά πεδία 
και συµπληρώνεται µε τη χρήση καθιερωµένων θησαυρών ή σχηµάτων 
ταξινόµησης. 

− Περιγραφή: Εισαγωγή περιγραφικού κειµένου, σηµειώσεων και σχολίων για 
το αντικείµενο. Αυτή η πληροφορία παρέχεται από την ίδια την πηγή ή 
εισάγεται από το δηµιουργό της εγγραφής. Για τις επεξηγήσεις γίνεται 
επιλογή από την εγκεκριµένη λίστα του Dublin Core (Περίληψη, Πίνακας 
περιεχοµένων, ελεύθερο κείµενο). Χρησιµοποιούνται όλοι οι γνωστοί κανόνες 
καταλογογράφησης. 

− Εκδότης: Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν εκδότες εισάγονται στο 
επαναλαµβανόµενο πεδίο. Τα ονόµατα µπαίνουν σε «αντίστροφη» σειρά και 
είναι καλύτερο να αγνοηθούν τα αρχικά των ονοµάτων. Επιβάλεται (εάν 
υπάρχουν) η χρήση καθιερωµένων αρχείων. Εάν ο εκδότης είναι ίδιος µε τον 

                                                 
42Edna Metadata Standard. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: URL:http://www.edna.edu.au/edna/go/pid/385 
Τελευταία επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 2002. 
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δηµιουργό χρησιµοποιείται και εδώ το όνοµα του δηµιουργού. Ως επεξήγηση 
υπάρχουν τα πεδία όνοµα φυσικού προσώπου και όνοµα εταιρίας. 
Χρησιµοποιούνται όλοι οι καθιερωµένοι κανόνες καταλογογράφησης. 

− Συνεργάτης: Εισαγωγή ονοµάτων που συνέβαλαν σηµαντικά στη διαµόρφωση 
και τη δηµιουργία της πηγής αλλά έχουν υποδεέστερο ρόλο από αυτόν του 
εκδότη. Για την εισαγωγή ισχύουν οι κανόνες που ακολουθούνται στα πεδία 
∆ηµιουργός και Εκδότης. Ως επεξήγηση υπάρχουν τα πεδία όνοµα φυσικού 
προσώπου και όνοµα εταιρίας και χρησιµοποιούνται επίσης όλοι οι 
καθιερωµένοι κανόνες καταλογογράφησης.  

− Ηµεροµηνία: Ανάλογα µε το είδος της πηγής µπορεί να περιλαµβάνει δύο 
ηµεροµηνίες. Την ηµεροµηνία δηµιουργίας του φυσικού αντικειµένου και την 
ηµεροµηνία δηµιουργίας του ψηφιακού. Τα επεξηγηµατικά πεδία για τη 
φυσική µορφή είναι η ηµεροµηνία δηµιουργίας και η ηµεροµηνία τελευταίας 
«έκδοσης» ενώ για τη ψηφιακή µορφή είναι η ηµεροµηνία δηµιουργίας της 
πηγής, η ηµεροµηνία τροποποίησής της, η ηµεροµηνία ισχύος της και η 
ηµεροµηνία τυπικής έκδοσής της. Εισάγουµε την ηµεροµηνία µε οχτώ 
νούµερα στη µορφή YYYY-MM-DD σύµφωνα µε το ISO 860143. 
Χρησιµοποιούµε την παύλα (-) για να δηλώσουµε την χρονική έκταση και το 
ερωτηµατικό (?) για να δηλώσουµε το χρόνο κατά προσέγγιση.  

− Τύπος: Για τη συµπλήρωση του πεδίου επιλέγουµε τον τύπο από την 
εγκεκριµένη λίστα του Dublin Core δηλαδή τα επεξηγηµατικά πεδία (κείµενο, 
εικόνα, αρχείο ήχου, λογισµικό, φυσικό αντικείµενο, συλλογή κ.λ.π.). Μερικά 
αντικείµενα ίσως περιλαµβάνουν περισσότερους από έναν τύπους και γι’ αυτό 
το πεδίο είναι επαναλαµβανόµενο. 

− Μορφότυπο: Περιγράφει το λογισµικό δηµιουργίας της πηγής ή το απαραίτητο 
λογισµικό για την πρόσβασή της. Η εισαγωγή γίνεται µε ελεύθερο κείµενο και 
δεν υπάρχουν επεξηγηµατικά πεδία. Για ηλεκτρονικά µέσα περιγράφεται η 
ψηφιακή τους µορφή καθώς και πληροφορίες για το hardware και το software 
που χρησιµοποιήθηκε ή που είναι απαραίτητο. 

− Κωδικός: Χρησιµοποιείται ως η µοναδική αναγνώριση της πηγής µε στοιχεία 
που επιλέγονται από λίστα ανάλογα µε το αντικείµενο (URL, ISBN, ISSN 
κ.λ.π.).  

− Πηγή: Πληροφορίες για την αρχική µορφή του αντικειµένου από την οποία 
προήλθε η ψηφιακή. ∆εν είναι υποχρεωτικό και εισάγεται µε ελεύθερο 
κείµενο. 

− Γλώσσα: Η εισαγωγή της γλώσσας του περιεχοµένου της πηγής, γίνεται µε το 
πρότυπο για τη γλώσσα ISO 639 χρησιµοποιώντας δύο γράµµατα. 

− Σχέση: Το πεδίο αυτό εισάγεται µε ελεύθερο κείµενο ή µε καθιερωµένα 
σχήµατα όπως τα ISBN, ISSN, URL κ.λ.π. και σε πεδία όπως Περιέχεται ή 
Εµπεριέχει, Αναφέρεται ή Αναφέρει, Αντικαθιστά ή Αντικαταστάθηκε κ.λ.π. 

− Κάλυψη: Χρησιµοποιείται ελεύθερο κείµενο για να περιγράψει τα γεωγραφικά 
ή χρονικά χαρακτηριστικά της πηγής ή ακολουθείται το πρότυπο ISO που 
χρησιµοποιείται για τις χρονολογίες (βλ. Αντίστοιχο πεδίο) καθώς και 
συντεταγµένες γεωγραφικού µήκους και πλάτους για την αναγνώριση της 
τοποθεσίας. 

− ∆ικαιώµατα χρήσης: Εισάγεται είτε κείµενο είτε το URL το οποίο οδηγεί στη 
δήλωση των δικαιωµάτων χρήσης. Είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί πως τα 

                                                 
43Date and Time Formats. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: URL:http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 
Τελευταία επίσκεψη 23 Νοεµβρίου 2002. 
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δικαιώµατα χρήσης αναφέρονται στην ηλεκτρονική µορφή της πηγής (η οποία 
και ευρετηριάζεται) και όχι στην αρχική πηγή. ∆εν υπάρχουν συγκεκριµένα 
σχήµατα οπότε ακολουθείται ελεύθερο κείµενο. 

Συνοψίζοντας, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε όσα πεδία η εισαγωγή στοιχείων 
γίνεται µε τους καθιερωµένους κανόνες καταλογογράφησης θα ακολουθείται το 
MARC. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, θα ακολουθηθούν οι οδηγίες που περιγράφονται 
ανωτέρω και κατά περίπτωση. 

 
7. Επίλογος 
 
Καταλήγοντας, είναι απαραίτητο να τονισθεί ακόµη µια φορά ότι όσα 
προαναφέρθηκαν βρίσκονται υπό συνεχή αναθεώρηση (στο Παράρτηµα I 
παρουσιάζονται επιγραµµατικά όσα προαναφέρθηκαν στις Αποφάσεις – 
Συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης, ως ένα συνοπτικό διάγραµµα εργασίας). Η 
παγκόσµια πρακτική στις θεµατικές πύλες έχει να επιδείξει διάφορους τρόπους 
προσέγγισης των ζητηµάτων διαχείρισης της πληροφορίας και επιλογής του 
κατάλληλου λογισµικού µε βασικό πάντοτε άξονα τη συνεργατικότητα. Στην Ελλάδα, 
όπου τώρα αρχίζουν να αναπτύσσονται τέτοιες υπηρεσίες, η ανάγκη αυτή 
εµφανίζεται επιτακτικότερη. Η ύπαρξη ενός πανελλήνιου δικτύου ανταλλαγής 
δεδοµένων και πληροφοριών θα βοηθούσε τη σωστότερη ανάπτυξη αλλά και τη 
µελλοντική διαφύλαξη των θεµατικών πυλών.  
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8. Παράρτηµα I 
 

Συνοπτικό ∆ιάγραµµα Εργασίας 
&  

Ενδεικτικές Οθόνες από το Πρόγραµµα της Προκαταλογογράφησης. 
 

1. Εύρεση ιστοσελίδων σχετικών µε το ευρύ θεµατικό πεδίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ». 
 

Οι ιστοσελίδες που περιέχονται στην θεµατική πύλη e-ΒΓΕ, είτε προτείνονται από το 
επιστηµονικό προσωπικό της οµάδας εργασίας, είτε ανευρίσκονται (τυχαία µέσω 
αναζήτησης µε λέξεις – κλειδιά σε γενικές µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου) από 
τους συνεργαζόµενους φοιτητές της Βιολογίας. 

 
2. Εισαγωγή των ιστοσελίδων στο πρόγραµµα της προκαταλογογράφησης. 
 

Για τη διευκόλυνση της καταλογογράφησης των προτεινόµενων ιστοσελίδων 
σύµφωνα µε τα πεδία του DUBLIN CORE σχεδιάσθηκε και αναπτύχθηκε σε γλώσσα 
Delphi ένα «παραθυρικό» πρόγραµµα εισαγωγής των απαραίτητων για κάθε 
ιστοσελίδα πεδίων. Αυτά τα πεδία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα κύρια και τα 
λοιπά στοιχεία:  
 

• Τα κύρια στοιχεία περιλαµβάνουν τη διαδικτυακή διεύθυνση της 
ιστοσελίδας, τον τίτλο της, τον τύπο της πηγής (ακαδηµαϊκή πηγή, εµπορικός 
οργανισµός κ.τ.λ.) αλλά και τη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένο το 
περιεχόµενο της ιστοσελίδας, λέξεις κλειδιά (σε ελληνική και αγγλική 
γλώσσα) που θα βοηθήσουν στην ανεύρεση της πηγής από τους χρήστες, τα 
θέµατα (σύµφωνα µε το ∆εκαδικό Σύστηµα Ταξινόµησης Dewey) και τέλος 
µία σύντοµη περιγραφή και στις δύο γλώσσες.   

• Τα λοιπά στοιχεία περιλαµβάνουν τη µορφή της εγγραφής (HTML, DVI, 
Postscript κ.λ.π.) την κάλυψη του περιεχοµένου (χρονική ή τοπική), στοιχεία 
για τον δηµιουργό, τον εκδότη, και τον συντελεστή, καθώς και τη σηµείωση 
για το copyright.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρώτο πράγµα που καλούνται να ανακαλύψουν οι 
µεταπτυχιακοί της Βιολογίας (οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί µε το έργο της 
καταλογογράφησης των πηγών) είναι το κατά πόσο οι συντελεστές της κάθε 
ιστοσελίδας επιτρέπουν ή όχι  την προβολή της σελίδας τους από άλλες σελίδες. 
Ακολουθούν οι δύο διαδοχικές οθόνες του προγράµµατος οι οποίες πρέπει να 
συµπληρωθούν κατά την εισαγωγή των εγγραφών (το σηµείο «*» υποδηλώνει ότι το 
πεδίο είναι υποχρεωτικό). 
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3. Αξιολόγηση των προτεινόµενων ιστοσελίδων. 
 

Στη συνέχεια, (ενσωµατωµένη σε µια τρίτη οθόνη) ακολουθεί η αξιολόγηση των 
προτεινόµενων ιστοσελίδων. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη συµπλήρωση ενός 
«ποσοτικοποιηµένου» ερωτηµατολογίου το οποίο αφορά στα θέµατα: 

 
• ποιότητας του περιεχοµένου της ιστοσελίδας  
• τεχνικών ζητηµάτων σχετικών µε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και  
• γενικότερων ζητηµάτων, σχετικών µε την εγκυρότητα των παροχέων της 
πληροφορίας.  

Η βαθµολογία υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα και οι ιστοσελίδες που 
συγκεντρώνουν τουλάχιστον τη «βάση» (60) είναι αυτές (µετά τις εγκρίσεις) οι 
οποίες και θα εισαχθούν στην πύλη. 
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4. Έγκριση – Εισαγωγή των εγγραφών στην πύλη. 
Τέλος, οι εγγραφές καταχωρούνται – εισάγονται από τον διαχειριστή της θεµατικής 
πύλης εάν και εφόσον εγκριθούν.  Οι εγκρίσεις περιλαµβάνουν: 

− Η 1η έγκριση αφορά την επιστηµονική εγκυρότητα της πηγής και 
δίνεται από το επιστηµονικό προσωπικό του έργου 

− Η 2η έγκριση αφορά στην βιβλιοθηκονοµική αρτιότητα της πηγής και 
δίνεται από τα µέλη της οµάδας εργασίας. 

Μετά τις δύο εγκρίσεις η εγγραφή εισάγεται στο σύστηµα και είναι πλέον 
αναζητήσιµη.  
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9. Παράρτηµα II  
 

∆εκαδική Ταξινόµηση Dewey44 
 

(ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ) 
 
000. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
100. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
200. ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
300. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
400. ΓΛΩΣΣΑ 
500. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
600. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) 
700. ΤΕΧΝΕΣ – ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
800. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
900. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 

(Οι υποδιαιρέσεις για την πύλη της Βιολογίας) 
 

570. Επιστήµες της ζωής – Βιολογία 
      .1 Φιλοσοφία και θεωρία 
      .2 Ποικίλα 

.7 Εκπαίδευση, Έρευνα, συναφή θέµατα 

.9 Ιστορική, γεωγραφική, προσωποκεντρική θεώρηση 
 

571. Φυσιολογία και συναφή θέµατα 
.1 Ζώα 
.2 Φυτά και µικροοργανισµοί 
.3 Ανατοµία και µορφολογία 
.4 Βιοφυσική 
.5 Βιολογία Ιστών και τοπική φυσιολογία 
.6 Κυτταροβιολογία 
.7 Βιολογικός έλεγχος και εκκρίσεις 
.8 Αναπαραγωγή, ανάπτυξη 
.9 Νόσοι, Παθολογία 
 

572. Βιοχηµεία 
.3 Γενικά θέµατα βιοχηµείας 
.4 Μεταβολισµός 
.5 Ποικίλα χηµικά 
.6 Πρωτεΐνες 
.7 Ένζυµα 
.8 Βιοχηµική γενετική (Μοριακή βιολογία) 
 

                                                 
44
Οι υποδιαιρέσεις είναι από το Dewey decimal classification and relative index (edition 21, Devised by Melvil Dewey), 1996, Forest Press ενώ η ελληνική 

απόδοση των όρων βασίσθηκε στo: Melvil Dewey , 2001, Συνοπτική δεκαδική ταξινόµηση Dewey και ευρετήριο σχετικών όρων, Εθνικό Kέντρο 

Tεκµηρίωσης.  
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573. Συγκεκριµένα φυσιολογικά συστήµατα των ζώων, τοπική ιστολογία και 
φυσιολογία 

.1 Κυκλοφορικό σύστηµα 

.2 Αναπνευστικό σύστηµα 

.3 Πεπτικό σύστηµα 

.4 Ενδοκρινικό σύστηµα και απεκκριτικό σύστηµα 

.5 Καλυπτήρια όργανα 

.6 Αναπαραγωγικό σύστηµα 

.7 Μυοσκελετικό σύστηµα 

.8 Νευρικό σύστηµα και σύστηµα αισθητηρίων οργάνων 

.9 Ποικίλα συστήµατα και όργανα τοπική ιστολογία και φυσιολογία 
 

575. Συγκεκριµένα µέρη φυτών και φυσιολογικά συστήµατα φυτών 
 
576. Γενετικά συστήµατα και εξέλιξη 

.5 Γενετική 

.6 Εξέλιξη 
 

577. Οικολογία 
.1 Συγκεκριµένες διαδικασίες οικοσυστηµάτων 
.2 Συγκεκριµένοι παράγοντες που επηρεάζουν την οικολογία 
.3 ∆ασική οικολογία 
.4 Οικολογία λιβαδιών 
.5 Οικολογία ποικίλων περιβαλλόντων 
.6 Υδάτινη οικολογία, οικολογία γλυκών νερών 
.7 Θαλάσσια οικολογία 
.8 Συνοικολογία και πληθυσµιακή βιολογία 
 

578. Φυσική ιστορία µικροοργανισµών και συναφή θέµατα 
 
579. Μικροοργανισµοι, µύκητες, φύκη 

.1 Συγκεκριµένα θέµατα στη φυσική ιστορία µικροοργανισµών, µυκήτων, φυκών 

.2 Ιοί και υποϊοί 

.3 Προκαρυωτικοί οργανισµοί 

.4 Πρωτόζωα 

.5 Μύκητες 

.6 Μανιτάρια 

.7 Λειχήνες 

.8 Φύκη 
 

580. Φυτά 
581. Συγκεκριµένα θέµατα στη φυσική ιστορία των φυτών 

.3 Γενετική και εξέλιξη 

.4 Προσαρµογή 

.6 Ποικίλα µη ταξινοµικά είδη φυτών 

.7 Φυτά χαρακτηριστικά συγκεκριµένου περιβάλλοντος, οικολογία φυτών 

.9 Θεώρηση φυτών κατά ήπειρο, χώρα τοποθεσία 
 

582. Φυτά που διακρίνονται για συγκεκριµένα φυτικά χαρακτηριστικά και άνθη 
583. ∆ικοτυλήδονα 
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584. Μονοκοτυλήδονα 
585. Γυµνόσπερµα, Κωνοφόρα 
586. Άσπορα φυτά 
587. Πτεριδόφυτα 
588. Βρυόφυτα 

 
590. Ζώα 

591. Συγκεκριµένα θέµατα στη φυσική ιστορία των ζώων 
.3 Γενετική, εξέλιξη, µικρά ζώα 
.4 Φυσική προσαρµογή 
.5 Συµπεριφορά 
.6 Ποικίλα µη ταξινοµηµένα είδη ζώων 
.7 Ζώα χαρακτηριστικά συγκεκριµένου περιβάλλοντος, οικολογία των ζώων 
.9 Θεώρηση ζώων κατά ήπειρο, χώρα, τοποθεσία 
 

592. Ασπόνδυλα 
593. Ποικίλα θαλάσσια και παραθαλάσσια ασπόνδυλα 
594. Μαλάκια και µαλακοειδή ζώα 
595. Αρθρόποδα 
596. Χορδωτά 
597. Ψυχρόαιµα σπονδυλωτά, ψάρια 
598. Πτηνά 
599. Θηλαστικά 
 
 

630. Γεωργία και συναφείς τεχνολογίες 
631. Συγκεκριµένες τεχνικές-σύνεργα, εξοπλισµός, υλικά 
632. Ζηµιές, ασθένειες, εχθροί των φυτών 
633. Μεγάλες καλλιέργειες και καλλιέργειες φυτειών 
634. Οπωρώνες, φρούτα, δασοκοµία 
635. Καλλιέργειες κηπευτικών (κηποκοµία) – Λαχανικά 
636. Κτηνοτροφία 
637. Επεξεργασία γαλακτοκοµικών και συναφών προϊόντων 
638. Εκτροφή εντόµων 
639. Κυνήγι, αλιεία, προστασία της πανίδας, συναφείς τεχνολογίες 
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