
Οι ακαδημαϊκέπ βιβλιξθήκεπ ωπ πάοξυξι δεδξμέμωμ ρςξ

ρημαριξλξγικό ιρςό
Η μεςάβαρη από ςη μία εγγοατή αμά πόοξ ρςα δίκςσα ρυέρεωμ μεςανύ

ασςόμξμωμ ξμςξςήςωμ

Μαλφιεο Πεπνλάθεο

Εζληθφ Κέληξν Τεθκεξίσζεο, Εζληθφ Ίδξπκα Εξεπλψλ

epepo@ekt.gr

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

24-25 Οκτωβρίου 2013, Πάτρα



24/10/2013

2

Οη αδηαίξεηεο πεξηγξαθέο ησλ αδηαίξεησλ 

αληηθεηκέλσλ

• Σηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα νη βηβιηνζήθεο πεξηγξάθνπλ 

αδηαίξεηα θπζηθά αληηθείκελα 

▫ θαηά θαλφλα βηβιία

• Γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα “αδηαίξεηα αληηθείκελα”

δεκηνπξγνχλ “αδηαίξεηεο πεξηγξαθέο” (εγγξαθέο)

▫ Όζν εμειίζζεηαη ε θαηαινγνγξάθεζε νη “αδηαίξεηεο 

πεξηγξαθέο” αξρίδνπλ λα απνηεινχληαη απφ δηαθξηηά 

ηκήκαηα (εγγξαθέο θαζηεξσκέλσλ απνδφζεσλ, ζηνηρεία απφ 

ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα, θηι)

 Όκσο ηα παξαπάλσ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εγγξαθή, άξα ν 

θαλφλαο είλαη: μία εγγραθή ανά πόρο
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Η θαηλνηφκα ζεψξεζε ησλ FRBR

• Τν θέληξν ηεο πεξηγξαθήο δελ είλαη ν πφξνο (είηε σο 

θπζηθφ αληηθείκελν, είηε σο ςεθηαθφ)
▫ ε εγγξαθή πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

πφξνπ ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη (θαη’ αλάγθε) απφ ηνλ 
ίδην ηνλ πφξν:
 ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ 

 ν ηίηινο ηνπ Έξγνπ 

 ηα ζπκθξαδφκελα (context) κέζα ζηα νπνία γξάθηεθε ην Έξγν

 ν ηφπνο γέλλεζεο ηνπ ζπγγξαθέα

 …

• Η εγγξαθή δελ είλαη αδηαίξεηε
▫ ε εγγξαθή δελ είλαη κηα αδηαίξεηε πεξηγξαθή ελφο 

αδηαίξεηνπ πφξνπ αιιά έλα δίθηπν ζπλδέζεσλ κεηαμχ 
“απηφλνκσλ” νληνηήησλ
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Σσλλογικό 

Όργανο Φ

Πρόσωπο

Χ

Τόπος Υ Βιβλίο 1

Τφπνο γέλλεζεο:

Πάηρα

Όλνκα: 

Γηψξγνο Παηξηλφο

Όλνκα 

επηθεθαιίδαο:

Πάηρα

Έδξα:

Πάηρα

Τφπνο 

έθδνζεο:

Πάηρα

κέινο

εθδφηεο

ζέκα

Όλνκα:

Εκδόζεις 

Μασροδάθνη

Τίηινο: 

Ιζηνξία ηεο 

Πάηξαο

Παοάδειγμα Αμαπαοάρςαρηπ FRBR / FRAD
Entity Relationship based
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Η «νπηζζνδξφκεζε» ςωμ FRBR

• Η επηινγή ηνπ Entity Relationship (ER) κνληέινπ 

▫ Η αλαπαξάζηαζε ησλ FRBR ζε ER δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ έθθξαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ, 

εηδηθά ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ

 παξάδεηγκα, ν ηφπνο ππάξρεη σο νληφηεηα αιιά θαη 

σο ηδηφηεηα ζε ελληά πεξηπηψζεηο: 
▫ ηφπνο γέλλεζεο ηνπ Πξνζψπνπ 

▫ ηφπνο δηακνλήο ηνπ Πξνζψπνπ 

▫ ηφπνο πξνέιεπζεο ηνπ Έξγνπ

▫ ...

Νέεο ινγηθέο εθθξαζκέλεο ζε “μεπεξαζκέλε”

γιψζζα
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Τα semantics ςξσ ποξηγξύμεμξσ παοαδείγμαςξπ
εκτοαρμέμα ρςη λξγική ςηπ RDF

Οη 4 αλαθνξέο ηεο Πάηξαο, πνπ ππήξραλ ζην ER, έγηλαλ 2

Δελ έγηλαλ κία δηφηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα θαηαξγνχζακε ην πεξηγξαθηθφ ηκήκα
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Από ςιπ εγγοατέπ ρςα δεδξμέμα 

• Πξψηνο ζηφρνο: λα θαηαθεξκαηίζνπκε ηηο εγγξαθέο ζηα 

«ζπζηαηηθά ηνπο ηκήκαηα»

▫ π.ρ. ζηηο νληφηεηεο ησλ FRBR

• Δεχηεξνο ζηφρνο: λα βξνχκε ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ 

ησλ «απηφλνκσλ» ηκεκάησλ

▫ εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ βηβιηνζεθψλ

ο πόρος πρέπει να αποδομηθεί ζηις βαζικές ηοσ 

ονηόηηηες και η ζύνθεζη ασηών ηων ονηοηήηων θα 

επιηρέψει μια καρποθόρα αναπαράζηαζη ηοσ πόροσ και 

ηων ζσνδέζεών ηοσ με άλλες ονηόηηηες
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Στήμα από: Lampert, C. K., & Southwick, S. B. 

(2013). Leading to Linking: Introducing Linked Data 

to Academic Library Digital Collections. Journal of 

Library Metadata, 13(2-3), 230–253. 
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Linked data και ςα ξτέλη ςωμ URIs

• Η θάζε νληφηεηα, ην θάζε «ηνπβιάθη» ηεο πξνεγνχκελεο δηαθάλεηαο, 

ραξαθηεξίδεηαη κνλαδηθά θαη «παγθφζκηα» απφ έλα http 

URI

▫ Δπλεηηθά κπνξνχκε λα δηαζπλδέζνπκε θάζε νληφηεηα κε 

κηα «δηθή καο»

▫ Καηά ηελ αλαδήηεζε αμηνπνηνχληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

νληνηήησλ

• Δελ ρξεηάδεηαη, πιένλ, λα θαηεβάδνπκε εγγξαθέο

▫ Αξθεί κηα δήισζε ηνπ ηχπνπ «απηφ εθεί» 

▫ Με ηελ πξνυπφζεζε πσο πίζσ απφ ην «εθεί» θξχβεηαη κηα 

αθξηβήο θαη επαξθήο πεξηγξαθή

 π.ρ. αληί γηα Ειχηεο, http://viaf.org/viaf/24601064/

http://viaf.org/viaf/24601064/
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Πξιξπ δημιξσογεί;

• Αθνχ ην URI θαη κφλν είλαη αξθεηφ γηα λα 

παξαπέκςνπκε, ηφηε πνηνο είλαη εθείλνο πνπ ζα δψζεη 

ηελ «πξψηε/βαζηθή» πεξηγξαθή πνπ φινη νη άιινη ζα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ;

• Πφζν αμηφπηζηε είλαη κηα πεξηγξαθή ψζηε λα «ρηίζνπκε» 

πάλσ ηεο;

▫ Μήπσο ν Αξηζηνηέιεο δεη;

 Πφζε αιήζεηα θξχβεη ε πιεξνθνξία ηνπ Google Scholar;

 Σχκθσλα κε ην Google Scholar ν Αξηζηνηέιεο έρεη “Verified 

email at buffalo.edu”!

▫ http://scholar.google.com/citations?user=4rO87mQAAAAJ

http://scholar.google.com/citations?user=4rO87mQAAAAJ
http://scholar.google.com/citations?user=4rO87mQAAAAJ
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Σςημ ακαδημαϊκή κξιμόςηςα

• Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 
θαηαγξαθή κεγάινπ κέξνπο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξάγεη 
ην νηθείν ηνπο ίδξπκα:
▫ ηεο αθαδεκατθήο δνκήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
▫ ησλ κειψλ ΔΕΠ
▫ ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ
▫ ...

• Δηφηη ε βηβιηνζήθε: 
▫ έρεη ηελ ηερλνγλσζία ηεο κνληεινπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο
▫ έρεη πξφζβαζε ζηελ πξσηνγελή πιεξνθνξία

• Έηζη εμαζθαιίδεηαη:
▫ ε αθεξαηφηεηα (integrity) ηεο πιεξνθνξίαο θαη 
▫ κέζσ ηεο πηζηνπνηεκέλεο πξνέιεπζήο (provenance) ηεο 
▫ απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε (trust) ησλ ηξίησλ
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Έμα παοάδειγμα: 
Η δξμή ςξσ παμεπιρςημίξσ ωπ ηκήκα ςωμ Authorities
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Επαμαυοηριμξπξίηρη

• Τελ πξνεγνχκελε δνκή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 
φπνηνο ζέιεη: 
▫ λα κνληεινπνηήζεη ηνπο θνηηεηέο αλά ηκήκα

▫ λα δεη ηελ θαηαλνκή ηνπ γέλνπο ησλ θαζεγεηψλ αλά ζρνιή

▫ λα θαηαλείκεη ηηο κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο αλά ηνκέα

▫ ...

Απηφ ζεκαίλεη επαλαρξεζηκνπνίεζε (reuse) ησλ 
δεδνκέλσλ ζην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ

Αλ δελ ππάξρεη ιεπηνκεξήο θαη αμηφπηζηε δνκή θαζέλαο 
αλαγθάδεηαη λα θηηάρλεη κηα αληίζηνηρε (πηζαλφηαηα 
ειιηπή θαη κεησκέλεο αμηνπηζηίαο) γηα λα ηε 
ρξεζηκνπνηήζεη
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Εμ καςακλείδι 

• Η θαηαινγνγξάθεζε αιιάδεη, νη θαηάινγνη δελ 
απνηεινχληαη απφ αδηαίξεηεο εγγξαθέο πνπ 
πεξηγξάθνπλ αδηαίξεηνπο πφξνπο
▫ Οη θαηάινγνη γίλνληαη δίθηπα ζρέζεσλ κεηαμχ απηφλνκσλ 

νληνηήησλ

• Οη βηβιηνζήθεο έρνπλ δνκεκέλε πιεξνθνξία ε νπνία 
πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηα δεδνκέλα ηνπ 
ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ
▫ Δηαιεηηνπξγηθφηεηα

• Τα δεδνκέλα ησλ βηβιηνζεθψλ (πξέπεη λα) είλαη αμηφπηζηα 
ψζηε «ηξίηνη» λα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ζε απηά θαη λα 
ηα αμηνπνηήζνπλ-επεθηείλνπλ
▫ Υπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο


