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Περίληψη
Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η δημιουργία ενός ευρέσιμου, ανοιχτού,
διαλειτουργικού, μηχαναγνώσιμου, αξιόπιστου και επαναχρησιμοποιήσιμου ψηφιακού περιεχομένου
και δεδομένων, καθώς και ο ρόλος των πολιτιστικών συσσωρευτών. Η εργασία στηρίχθηκε σε ένα
κοινοτικό αρχείο του 19ου αιώνα από τον Μανταμάδο Λέσβου, το οποίο ψηφιοποιήθηκε από το Τμήμα
της Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.
Αρχικά, δίνονται οι ορισμοί κάποιων βασικών εννοιών, όπως τι είναι πολιτιστικό αντικείμενο,
ψηφιακός πόρος, ψηφιοποίηση, αποθετήρια και άλλες σημαντικές έννοιες. Επίσης αναδεικνύεται ο
ρόλος των πολιτιστικών συσσωρευτών, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας.
Εν συνέχεια, γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, των μεταδεδομένων,
των ανοιχτών πολιτιστικών δεδομένων και του τρόπο με τον οποίο οι συσσωρευτές, με τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιούν, αναδεικνύουν και αυξάνουν την ευρεσιμότητα του περιεχομένου μιας συλλογής
μέσω των ανοιχτών δεδομένων που αναπαράγουν, αλλά και του σημασιολογικού εμπλουτισμού.
Έπειτα, περιγράφονται κάποια σχήματα περιγραφής μεταδεδομένων, ενώ παράλληλα αναλύεται ο
τρόπος λειτουργίας του Πανεπιστημιακού αποθετηρίου Αρχιπέλαγος, στο οποίο εντάχθηκε η νέα
ψηφιακή συλλογή Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου.
Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά για την αξία και την ιστορία του συγκεκριμένου αρχείου, τον
τρόπο αποδελτίωσης των αρχειακών τεκμηρίων, ενώ τέλος παρατίθενται κάποια αποθετήρια με
παραπλήσιο αρχειακό υλικό.
Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος εμφάνισης του τεκμηρίου μέσα στο αποθετήριο Αρχιπέλαγος όπως
και στην πλατφόρμα του συσσωρευτή.
Τέλος στα συμπεράσματα αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά ο σημαντικός ρόλος των
πολιτιστικών συσσωρευτών με τις τεχνολογίες που διαθέτουν, όπως επίσης επιγραμματικά
αναφέρονται τα διάφορα προβλήματα που ανέκυψαν και οι λύσεις που δοθήκαν κατά την εκπόνηση
της παρούσας εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, ιστορικό αρχείο, αποθετήριο, σχήματα
περιγραφής μεταδεδομένων, SearchCulture.gr, διαλειτουργικότητα, DSpace, Dublin Core, EDM, ESE
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Abstract

This postgraduate thesis studies the creation of a broad, open, interoperable, machine-readable,
reliable, and reusable digital content and data, as well as the role of cultural accumulators. The work
was based on a 19th-century community archive by Madamados Lesvos, digitized by the Department of
Cultural Technology of the University of the Aegean.
Initially, definitions of some basic concepts are given. For example, basic concepts encompass:
cultural object, digital resource, digitization and repositories. The role of cultural aggregators and how
they operate are also highlighted.
Reference is then made to the technologies of the Semantic Web, metadata, open cultural data, and
how aggregators, with the technologies they use, highlight and increase the indexability of the content
of a collection through the open data they reproduce, as well as semantic enrichment.
Next, some metadata description formats are described, while analyzing how the University
Archipelago Repository, which included the new digital collection Of The Madamadou Community
Historical Archive, is analyzed.
In addition, reference is made to the value and history of this file, how to debrief the archives, and
finally some repositories with similar archival material are listed.
It also shows how the presumption appears in the Archipelago repository as well as on the battery
platform.
Finally, the conclusions highlight once again the important role of cultural aggregators with their
technologies, as well as the various problems that have arisen and the solutions given in the preparation
of this work.

Keywords: SearchCulture.gr, historical archive, repository, digital cultural content, metadata
description formats, SearchCulture.gr, interoperability, DSpace, Dublin Core, EDM, ESE
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή
1.1. Εισαγωγικά Στοιχεία
Ζώντας πλέον στην κοινωνία της πληροφορίας, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι η πληροφορία
αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα οικονομικά, και όχι μόνο, αγαθά της ανθρωπότητας. Έχοντας
ξεπεράσει την εποχή της κατοχής (ownership) και διανύοντας την εποχή της πρόσβασης (access),
όποιος πλέον έχει πρόσβαση στην πληροφορία μπορεί να διαχειρίζεται με ευκολία και σιγουριά πολλές
δραστηριότητες πάσης φύσεως. Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί ένα τεράστιο αποθετήριο στο οποίο
μπορεί κανείς να βρει οτιδήποτε αναζητήσει, καθώς οτιδήποτε μπορεί να περιγραφεί και να αποτελέσει
πόρο στο διαδίκτυο. Ο Σημασιολογικός Ιστός, που αποτελεί εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού, έρχεται να
συνεισφέρει στη διαχείριση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που συνεχώς αυξάνεται με ραγδαίους
ρυθμούς, όπου μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις και προτάσεις που έχουν διατυπωθεί και από την
κοινοπραξία W3C, κατάφερε να επιτύχει την πιο αποδοτική επεξεργασία και δημοσίευση δεδομένων,
όπως επίσης και την διασύνδεση μεταξύ τους.
Παρατηρώντας τα τελευταία χρόνια και ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19, η οποία
ανάγκασε τους διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα να επισπεύσουν κάποιες
διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν να βρίσκονται μέσα στις εξελίξεις και να μην αποκοπούν από το κοινό
τους, τους οδήγησε στην ψηφιοποίηση και, κατ’ επέκταση, στην υιοθέτηση ενός διαλειτουργικού
τρόπου διατήρησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομίας που διαχειρίζονται.
Παράλληλα οι πολιτιστικοί συσσωρευτές προσπαθούν να συλλέξουν και να εμπλουτίσουν
σημασιολογικά τα δεδομένα που παράγονται από τους διάφορους φορείς που διαχειρίζονται τα
πολιτιστικά αγαθά, και με διάφορα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι συσσωρευτές να
παράγουν μηχανικά αναγνώσιμη (machine-readable) και επεξεργάσιμη πληροφορία (machineprocessible), εύκολα προσπελάσιμη, αξιόπιστη και η οποία φτάνει στους χρήστες ποιοτικά
αναβαθμισμένη, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται και ο πολιτιστικός φορέας που έχει στην κατοχή του τα
πολιτιστικά αγαθά.
1.2. Σκοπός της εργασίας
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία ευρέσιμου, ανοιχτού, διαλειτουργικού,
μηχαναγνώσιμου, αξιόπιστου και επαναχρησιμοποιήσιμου ψηφιακού περιεχομένου καθώς επίσης και η
μελέτη του ρόλου που παίζουν οι συσσωρευτές πολιτιστικής κληρονομίας. Επίσης κατά τη διάρκεια
της εργασίας ανέκυψε το ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτό ένας πολιτιστικός οργανισμός, χωρίς να έχει
ειδικευμένο προσωπικό, να μπορεί να δημιουργήσει ένα ψηφιακό περιεχόμενο, όπως αναλύθηκε
παραπάνω. Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το ψηφιοποιημένο αρχείο της
κοινότητας Μανταμάδου Λέσβου, η ψηφιοποίηση του οποίου είχε υλοποιηθεί το 2012 από το
εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομίας του τμήματος Πολιτιστικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής, με
επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γεράσιμο Παυλογεωργάτο και συνεπιβλέπουσα την κα. Ευαγγελία
Καβακλή.
Το αρχείο ή κώδικας, όπως αναφέρεται γραπτώς μέσα στα έγγραφα που ψηφιοποιήθηκαν,
περιλαμβάνει δικαιοπρακτικά έγγραφα των κατοίκων, όπως ενοικιαστήρια συμβόλαια, πωλητήρια,
διανεμητήρια περιουσίας, διαθήκες, προικοσύμφωνα, διαφόρων ειδών πιστοποιητικά, εκκλησιαστικέςδικαστικές αποφάσεις, χαριστήρια, συμφωνητικά, όπως και πρακτικά συνεδριάσεων της κοινότητας.
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Για την υλοποίηση της εργασίας απαιτήθηκαν:
•
•
•
•
•
•
•

Εξέταση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τον Σημασιολογικό Ιστό, τα μεταδεδομένα
το λογισμικό του αποθετηρίου, διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου και αρχές Αρχειονομίας
Έρευνα τεχνολογιών των αποθετηρίων
Μελέτη αποθετηρίου-παραμετροποίηση
Μελέτη ελάχιστων προδιαγραφών για την ένταξη της συλλογής στον Εθνικό πολιτιστικό
συσσωρευτή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Αποδελτίωση (καταγραφή) των αρχειακών τεκμηρίων
Σχεδιασμός και δημιουργία μιας νέας ψηφιακής συλλογής πολιτιστικών τεκμηρίων
Δημοσίευση της συλλογής με τον Εθνικό Πολιτιστικό Συσσωρευτή το SearchCulture.gr

1.3. Οργάνωση Κεφαλαίων
Το 2ο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο και υπόβαθρο, αναλύονται έννοιες που
χρησιμοποιεί το ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) στο εγχειρίδιο με τις βασικές προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας για την ένταξη της συλλογής στην πλατφόρμα του SearchCulture.gr, όπως επίσης
και άλλες έννοιες που είναι βασικές για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, όπως η ψηφιοποίηση
συλλογών, αρχείων και άλλων πολιτιστικών αγαθών, καθώς και ο ρόλος των πολιτιστικών
συσσωρευτών SearchCulture.gr και Europeana. Επίσης γίνεται και μια σύντομη αναφορά στο
λογισμικό των αποθετηρίων.
Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται έννοιες που αφορούν στον σημασιολογικό ιστό, την αρχιτεκτονική
του, τις επιμέρους τεχνολογίες του, τα μεταδεδομένα, τα ανοιχτά πολιτιστικά δεδομένα.
Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή του σχήματος Dublin Core και των μοντέλων EDM και ESΕ,
καθώς χρησιμοποιήθηκαν για την σημασιολογική περιγραφή των τεκμηρίων. Παρουσιάζεται επίσης το
ιδρυματικό αποθετήριο Αρχιπέλαγος όπου βρίσκεται η συλλογή, ο τρόπος λειτουργίας του και οι
αναγκαίες παραμετροποιήσεις που έγιναν προκειμένου να ενταχθεί η συλλογή, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τις ιδιαίτερες ανάγκες που την χαρακτηρίζουν, τα προβλήματα που ανέκυψαν,
καθώς και οι λύσεις που προτάθηκαν.
Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται λόγος πιο αναλυτικά για το συγκεκριμένο ιστορικό αρχείο και τις
ιδιαιτερότητες του, την ιστορία και την αξία των αρχείων, κοινοτικών, δικαστικών, εκκλησιαστικών,
οικογενειακών και άλλων ειδών αρχείων, γενικά και ειδικά, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται κάποια
αποθετήρια πολιτιστικών φορέων με ανάλογο υλικό και ο τρόπος περιγραφής των τεκμηρίων τους.
Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της συλλογής μέσα στο αποθετήριο και μέσα από την
πλατφόρμα του πολιτιστικού συσσωρευτή SearchCulture.gr, ενώ παράλληλα παρατίθενται τα διάφορα
προβλήματα που ανέκυψαν, όπως οι άδειες πνευματικών δικαιωμάτων και η υπογραφή του μνημονίου
συνεργασίας με το ΕΚΤ.
Το 7ο κεφάλαιο περιλαμβάνει συμπεράσματα της εργασίας, όπως επίσης αναφέρονται και οι
μελλοντικές ενέργειες.
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Κεφάλαιο 2ο
Βασικές-Θεωρητικές Έννοιες
2.1. Βασικές Έννοιες
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται κάποιες βασικές εννοείς που αφορούν τις ψηφιακές συλλογές, την
ψηφιοποίηση, τα αποθετήρια, τους πολιτιστικούς συσσωρευτές κ.α.
2.1.1. Πολιτιστικό Αντικείμενο
Εμβαθύνοντας περισσότερο στον ορισμό που δίνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για το
πολιτιστικό αντικείμενο, μπορούμε να το ορίσουμε ως ένα δημιούργημα ανθρώπινο ή φυσικό, υλικό ή
άυλο, το οποίο έχει πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να αποτελεί έργο καλών ή εφαρμοσμένων
τεχνών, έχοντας δημιουργηθεί από τον άνθρωπο και να έχει είτε φυσική υπόσταση, όπως για
παράδειγμα ένα άγαλμα, είτε να είναι προϊόν πνευματικής διανόησης, όπως η συγγραφή ενός
μυθιστορήματος, το οποίο να αναπαρίσταται ή να διανέμεται με αναλογικό ή ψηφιακό μέσο, ενώ
παράλληλα έχει χροιά πολιτιστική, καλλιτεχνική, ιστορική, λαογραφική και συνήθως έχει δημιουργηθεί
αρκετά παλιά, ώστε να έχει αποκτήσει επιπλέον ενδιαφέρον, ιστορικό, αρχαιολογικό ή και εθνολογικό.
Μπορεί επίσης να πρόκειται για φυσικό πολιτιστικό αντικείμενο, όπως ένα φυσικό απολίθωμα, ένα
όστρακο, ένα φυτό, ένα ορυκτό, το οποίο έχει και αυτό το ίδιο πολιτιστικό ενδιαφέρον που έχουν και
τα αντίστοιχα ανθρώπινα δημιουργήματα. Τέλος, πολιτιστικό αντικείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί και
κάτι άυλο, όπως για παράδειγμα τα παραμύθια, οι παροιμίες, όπως και οι παραδοσιακοί χοροί [1] .

2.1.2. Ψηφιακό αντικείμενο ενός πολιτιστικού αντικειμένου είναι η ψηφιακή του αποτύπωση,
δηλαδή η μορφή του, που μπορεί να είναι είτε εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο, κινούμενη εικόνα ή ακόμα
και μια τρισδιάστατη αναπαράσταση, η οποία αντιπροσωπεύει, αναπαριστά, αποτελεί, εν τέλει, το ίδιο
το πολιτιστικό αντικείμενο. Έτσι λοιπόν, ένα ψηφιακό αντικείμενο μπορεί να έχει ένα ή και
περισσότερα ψηφιακά αρχεία, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες
προορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί τύποι ψηφιακών αρχείων που παράγονται και μπορούν να
διατηρηθούν είναι οι εξής [1] :
Α) Αρχείο πολύ υψηλής ποιότητας για ψηφιακή διατήρηση, το οποίο μπορεί να είναι ένα αρχείο
ή συνηθέστερα να αποτελείται από ένα σύνολο αρχείων, πολύ υψηλής ποιότητας με απειροελάχιστες
απώλειες, σε σχέση πάντα με τα πρωτότυπα. Σημαντικό στοιχείο εδώ αποτελεί το γεγονός ότι τα
μορφότυπα των αρχείων είναι δημοφιλή και ανοιχτά και αποτελούν πρότυπα. Αυτό έχει ως σημαντικό
πλεονέκτημα την ασφαλή και μακροχρόνια διατήρηση τους, καθώς ανά πασά στιγμή μπορούν να
μετατραπούν σε άλλους μορφότυπους. Επιπλέον, η υψηλή τους ποιότητα τα καθιστά ικανά να
αξιοποιηθούν από εφαρμογές και τεχνολογίες που στο μέλλον θα είναι ακόμα πιο εξελιγμένες. Τέλος,
ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η ακρίβεια και η λεπτομέρεια που μπορούν να δώσουν τα υψηλής
ποιότητας αρχεία σε έναν μελετητή, ερευνητή, το οποίο μπορεί να είναι καθοριστικό για την
τεκμηρίωση, διατήρηση ή και την συντήρηση του πολιτιστικού αντικειμένου [1] .
Β) Αρχείο υψηλής ποιότητας για διάθεση μέσω διαδικτύου. Το αρχείο αυτό έχει τα εξής
χαρακτηριστικά: είναι υψηλής ποιότητας αλλά κατάλληλο για μέση χρήση και επανάχρηση, έχει
ανοιχτό και δημοφιλή μορφότυπο, το οποίο μπορεί να υποστηρίζεται από κοινούς φυλλομετρητές,
αλλά ακόμα και από εφαρμογές υπολογιστών και κινητών συσκευών. Το μέγεθος του θα πρέπει να
είναι σχετικά μικρό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιείται μεταφόρτωση και διαμοιρασμός μεταξύ των
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χρηστών. Οι χρήστες, δηλαδή, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια απλή προβολή και να μπορούν
σχετικά εύκολα να το μεταφορτώνουν [1] .
Γ) Αρχείο μέτριας ποιότητας για προεπισκόπηση. Πρόκειται για εικόνα μέτριας ποιότητας, με
μικρό μέγεθος, ειδικά σχεδιασμένη για γρήγορη οπτική προεπισκόπησης στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον
τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αποφασίσει αν θέλει να δει περισσότερες λεπτομέρειες, αν
θέλει να το διαμοιραστεί με άλλους ή ακόμα να το επεξεργαστεί μέσω διαδραστικής προβολής του
αντικειμένου[1].
2.1.3. Ψηφιοποίηση των πολιτιστικών αντικειμένων
Πρόκειται για την οπτικοποίηση ενός πολιτιστικού αντικειμένου, που προκύπτει με την χρήση
διαφόρων τεχνολογικών μέσων, όπως φωτογραφικές μηχανές, σαρωτές κ.α., αλλά επίσης μπορεί να
είναι και η μετατροπή του αναλογικού οπτικοακουστικού σήματος σε νέα ψηφιακή μορφή (παράδειγμα
αποτελούν οι αναλογικές φωτογραφίες, όπως επίσης η μετατροπή μιας βιντεοκασέτας, ενός βινυλίου,
σε σύγχρονα μέσα αναπαραγωγής του τεκμηρίου) [1]. Η ψηφιοποίηση είναι ένα μέσο για τη διατήρηση
των τεκμηρίων και όλης της πληροφορίας που αυτά φέρουν. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα
χέρια όλων των επιστημόνων που εμπλέκονται με την πολιτιστική διαχείριση, καθώς, εκτός από την
αποτύπωση, η ψηφιοποίηση βοηθάει στην προστασία, στη διάσωση, στην προβολή των πολιτιστικών
μνημείων και αντικειμένων, καθώς και στην ταχύτητα διάδοσης της γνώσης (άμεση και ελεύθερη
πρόσβαση στο διαδίκτυο), στην οικονομία ανθρωπίνων και υλικών πόρων των φορέων διαχείρισης των
πολιτιστικών αντικειμένων (λιγότερο προσωπικό εξυπηρέτησης, περισσότερος χώρος για άλλες
δραστηριότητες)[2]. Θα μπορούσαν να γραφτούν πάρα πολλά για τα οφέλη που απορρέουν από την
τεχνολογία της ψηφιοποίησης, ιδίως στην εποχή της πανδημίας Covid-19, όπου ραγδαίες ήταν οι
εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και κυρίως στον πολιτιστικό τομέα.
Παρακάτω ακολουθούν μερικοί όροι που σχετίζονται από την υλοποίηση της ψηφιοποίησης.
2.1.4. Πληροφοριακός Πόρος ονομάζεται οτιδήποτε, είτε ένα φυσικό ή ψηφιακό αντικείμενο, είτε
ακόμα ένα φυσικό πρόσωπο (όπως για παράδειγμα, το όνομα ενός συγγραφέα) ή και μια έννοια (όπως
για παράδειγμα, η έννοια των γαμήλιων εθίμων), τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν και στα οποία
έχει ανατεθεί ένα Universal Resource Identifier (URI) που είναι μια ακολουθία χαρακτήρων, η οποία
αρχίζει με το http: (Hypertext Transfer Protocol - Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου) και
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει οτιδήποτε στον Ιστό [3] .
2.1.5. Ψηφιακός πολιτιστικός πόρος ή ψηφιακό τεκμήριο είναι ένας πληροφοριακός πόρος που
αναφέρεται σε ένα πολιτιστικό αντικείμενο. Αυτό το ψηφιακό τεκμήριο μπορεί να είναι από ένα απλό
κείμενο, χειρόγραφο, καρτ-ποστάλ, μια εικόνα κινούμενη, η καταγραφή ενός ήχου, μέχρι και η
περιγραφή ενός άυλου πολιτιστικού αντικειμένου, όπως μιας παροιμίας ή ενός μεσαιωνικού
παραμυθιού. Σύμφωνα με τους Kahn& Wilensky(1995) [4] όρισαν ως ψηφιακά τεκμήρια «τα τεκμήρια
εκείνα που αποτελούν μέρος ενός συστήματος που υποστηρίζει την οργάνωση, την πρόσβαση, την
ανάκτηση και τη διατήρηση τους». Έτσι λοιπόν το URI ενός ψηφιακού πολιτιστικού πόρου είναι μια
λειτουργούσα ηλ. διεύθυνση του Ιστού, που μπορεί να αποτελείται από ένα ή και περισσότερα ψηφιακά
αρχεία, σε διάφορες μορφές, όπως pdf, docx, xls, tiff, jpeg, mp4, κ.α. ανάλογα δηλαδή με τον σκοπό
και την χρήση τους, καθώς και από τα μεταδεδομένα, τα οποία φέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την
περιγραφή, την επεξήγηση, τον εντοπισμό, την χρήση και τη διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων και
κατά επέκταση των πολιτιστικών αντικειμένων. Τα μεταδεδομένα είναι, με λίγα λόγια, η ταυτότητα του
περιεχομένου που προσδιορίζουν, για τα οποία θα γίνει εκτενέστερα λόγος στο επόμενο κεφάλαιο. Στο
κεφάλαιο αυτό περιγράφεται από τι αποτελείται ένας ψηφιακός πολιτιστικός πόρος:
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α) Από ένα ή και περισσότερα ψηφιακά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν ή και αποτελούν το
πολιτιστικό αντικείμενο και τα οποία μπορεί να είναι σε διαφορετικά τύπου αρχεία.
β) Από τα περιγραφικά δεδομένα, που αφορούν σε πληροφορίες που τεκμηριώνουν το πολιτιστικό
αντικείμενο, όπως ο τίτλος, ο τύπος του αντικειμένου, ο δημιουργός, η γεωγραφική του κάλυψη, η
χρονολογία δημιουργίας κ.α.
γ) Από τα διαχειριστικά και τεχνικά δεδομένα που αφορούν σε πληροφορίες που αφορούν τεχνικές
και διαχειριστικές έννοιες, όπως ο μορφότυπος, το μέγεθος κ.α.
δ) Περιγραφικά δεδομένα για τα ψηφιακά αντικείμενα, τα οποία διαφέρουν από τα περιγραφικά
δεδομένα που τεκμηριώνουν το πολιτιστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, πολιτιστικό αντικείμενο είναι
ένα αρχαίο γλυπτό, ενώ ψηφιακό αντικείμενο μια ψηφιακή φωτογραφία του, που τραβήχτηκε το 2020.
Τα περιγραφικά δεδομένα που τεκμηριώνουν το γλυπτό θα είναι διαφορετικά από τα περιγραφικά
δεδομένα που θα τεκμηριώνουν την ψηφιακή φωτογραφία, καθώς για παράδειγμα ο δημιουργός του
αγάλματος είναι ο Φειδίας τον 5ο αιώνα προ Χριστού, ενώ της ψηφιακής φωτογραφίας είναι ο
Αθανάσιος Ζέρβας το 2020 [1] .

2.2. Ψηφιακή Συλλογή
Αν γινόταν να δώσουμε έναν ορισμό για την ψηφιακή συλλογή θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια
ψηφιακή συλλογή αποτελείται από ένα σύνολο ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία έχουν μεταξύ τους μια
έστω μικρή σχέση με ένα τουλάχιστον ευδιάκριτο χαρακτηριστικό, παρουσιάζουν δηλαδή έναν κοινό
εκθεματικό άξονα (όπως για παράδειγμα, μια συλλογή τεκμηρίων που έχει παραχθεί σε έναν
συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο ή σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο) [5]. Σύμφωνα με το NISO,
τον εθνικό οργανισμό πληροφοριακών προτύπων, που εδρεύει στις Η.Π.Α., οι ψηφιακές συλλογές
συνίστανται από ψηφιακά τεκμήρια, που έχουν επιλεγεί και οργανωθεί έτσι ώστε να διευκολύνεται ο
εντοπισμός τους, η πρόσβαση και η χρήση τους[6]. Τρία πολύ σημαντικά στοιχεία που παίζουν
καθοριστικό ρολό για τη συγκρότηση των ψηφιακών συλλογών είναι τα παρακάτω:
α) Η δημιουργία θεματικών συνόλων και πληροφοριακών ενοτήτων
β) Οι ψηφιακές συλλογές μπορεί να περιλαμβάνουν τεκμήρια σε οποιαδήποτε μορφή, όπως, για
παράδειγμα, μια συλλογή παραδοσιακών χορών μπορεί να περιλαμβάνει ηχητικά αρχεία από
παλαιότερες ή και νεότερες εκτελέσεις των παραδοσιακών σκοπών, αρχεία κινουμένης εικόνας,
οπτικοακουστικό υλικό από παραστάσεις χορών, φωτογραφίες με φορεσιές, καθώς και κείμενα, άρθρα,
βιβλιογραφία που γενικότερα ασχολείται με τους παραδοσιακούς χορούς.
γ) Η δημιουργία όλης αυτής της πληροφορίας και η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής συλλογής δεν
αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο ή καθήκον μόνο κάποιου οργανισμού. Τα τεκμήρια μπορούν να
παραχθούν από διάφορες πλευρές, ένας οργανισμός αυτό που μπορεί να κάνει είναι να τα
συγκεντρώσει και να τα οργανώσει, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε αυτόν τα τεκμήρια.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, οδηγούμαστε στη διαμόρφωση σχημάτων μεταδεδομένων,
τα οποία οργανώνουν όλη την πληροφορία. Για τον ρόλο και τη σημασία τους θα γίνει εκτενέστερα
λόγος στο επόμενο κεφάλαιο.

2.3. Αποθετήρια-Λογισμικό Αποθετηρίων
Ξεκινώντας από τον ορισμό της ιδίας της λέξης, το ουσιαστικό «αποθετήριο» παράγεται από το
ρήμα «αποθέτω» που σημαίνει «ακουμπάω, αποθέτω κάτι πάνω στη γη»[7] ενώ σε σύγκριση και με τον
λατινικό ορό «Repository» προερχόμενο από το «Repositorium» που σημαίνει «σημείο φύλαξης»
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καταλήγουμε σε έναν πληρέστερο ορισμό: το αποθετήριο είναι ένα μέρος, ένα σημείο στο οποίο
κάποιος μπορεί εναποθέσει και να διαφυλάξει κάτι ταυτόχρονα.
Ως ψηφιακό αποθετήριο ορίζουμε το μέρος στο οποίο μέσω μιας εφαρμογής ή ενός συστήματος
μπορούμε ηλεκτρονικά να αποθηκεύσουμε, να διαχειριστούμε και να αναδείξουμε το ψηφιακό
περιεχόμενο. Τα αποθετήρια διακρίνονται σε δυο γενικές κατηγορίες, στα ιδρυματικά και στα
θεματικά.
Τα ιδρυματικά εξαρτώνται συνήθως από ένα φορέα, όπως ένα πανεπιστήμιο όπου συλλέγεται
υλικό που παράγεται από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως έρευνες, εργασίες, άρθρα και
είναι κυρίως επιστημονικού ενδιαφέροντος. Κύριο χαρακτηριστικό των αποθετηρίων αυτών, εκτός των
παραπάνω, είναι και η «ανοιχτή πρόσβαση».
Τα θεματικά αποθετήρια συγκεντρώνουν υλικό βάση κάποιας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας,
τα τεκμήρια μπορεί να προέρχονται από διάφορους φορείς, όπως πολιτιστικά ιδρύματα αλλά και
πανεπιστήμια.
Εδώ, για ακόμη μια φορά, θα πρέπει να τονιστεί η χρησιμότητα των προτύπων περιγραφής των
μεταδεδομένων, έτσι ώστε τα αποθετήρια να οργανώσουν σωστά το υλικό που συλλέγουν. Ένα ακόμα
σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τα αποθετήρια είναι η σύνδεση του υλικού που το καθένα
διαθέτει, με υλικό άλλων φορέων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πληροφοριακό σύνολο,
με αποτέλεσμα την αναγκαιότητα της διαλειτουργικότητας μεταξύ των αποθετηρίων [5].
Βασικές λειτουργίες που μπορεί να διαθέτει ένα αποθετήριο είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•

Αναζήτηση
Πλοήγηση
Πρόσβαση στο περιεχόμενο
Διαχείριση περιεχομένου
Ασφαλή διαφύλαξη και διατήρηση στο διηνεκές του περιεχομένου
Δυνατότητα κατάθεσης/δημιουργίας περιεχομένου

Για τη δημιουργία αποθετηρίων συνήθως χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν είναι αρκετά, όπως για παράδειγμα, το γεγονός ότι είναι ανοιχτό και
δωρεάν, δεν έχει κάποιο κόστος απόκτησης ή συντήρησης ή διάθεσης, υποστηρίζεται από μια μεγάλη
παγκόσμια κοινότητα που συνεισφέρει με κάθε τρόπο ώστε να λειτουργεί ομαλά το λογισμικό,
ανανεώνεται συνεχώς με νέες εκδόσεις, οι οποίες πάντα είναι πιο εξελιγμένες τεχνολογικά και, τέλος,
πολλά αποθετήρια μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.
Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα πιο γνωστά λογισμικά ανοιχτού κώδικα που
χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα.

❖ DSpace
Το DSpace, όπως αναφέρει και στην επίσημη ιστοσελίδα του, είναι ένα πακέτο λογισμικού
αποθετηρίου ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αποθετηρίων ανοιχτής
πρόσβασης για ψηφιακό περιεχόμενο. Το DSpace λοιπόν λαμβάνει, αποθηκεύει, ευρετηριάζει, διατηρεί
και διανέμει την δραστηριότητα των φορέων σε ψηφιακή μορφή.
Έχει αναπτυχθεί από τις βιβλιοθήκες ΜΙΤ και τα εργαστήρια της Hewlett Packard (HP), ενώ το
2009 έγινε συγχώνευση των οργανισμών DSpace και Fedora Commons με την νέα ονομασία
DuraSpace [8] .
Το DSpace αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές για τη δημιουργία αποθετηρίου, αφενός μεν
εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, αφετέρου επειδή μπορεί να παρέχει τον
πιο αποδοτικό τρόπο διαχείρισης οποιουδήποτε υλικού, είτε πρόκειται για επιστημονική έρευνα, είτε
ακαδημαϊκό, είτε πολιτιστικό υλικό, προσδίδοντας στο περιεχόμενο που φιλοξενεί μεγαλύτερη
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προβολή και προσβασιμότητα. Το DSpace χρησιμοποιεί εξ ορισμού (by default) το σχήμα περιγραφής
μεταδεδομένων Dublin Core (DC) και το πιο εξειδικευμένο σχήμα του, το Qualified Dublin Core
(QDC). Ένα ακόμα από τα πλεονεκτήματα του DSpace είναι ότι μπορεί να ενσωματώσει και αλλά
σχήματα περιγραφής μεταδεδομένων, τα οποία μπορούν να εισαχθούν με κάποιες παραμετροποιήσεις
στον κώδικα του.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα του συγκεκριμένου λογισμικού είναι το σύστημα αναγνωριστικών handle
system, ένα πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου το υλικό που φιλοξενείται στο
αποθετήριο να μπορεί να γίνει εύκολα προσπελάσιμο, όπως επίσης και να μπορούν να γίνονται
αναφορές στο υλικό αυτό από αλλά ερευνητικά ή πολιτιστικά κέντρα .
Όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα και την διασύνδεση του με αλλά αποθετήρια το DSpace
χρησιμοποιεί την τεχνολογία REST API, όπως και το πρωτόκολλο Open Archives Protocol for
Metadata Harvesting (OAI-PMH), ο οποίος είναι ένας μηχανισμός για συγκομιδή εγγράφων που
περιέχουν μεταδεδομένα από αντίστοιχες υποδομές, τα οποία υλοποιούν και εξασφαλίζουν τη
διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση με αλλά αποθετήρια .
Τέλος, η ευχρηστία, η ευελιξία και η ευκολία στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του, το
τοποθετούν σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των άλλων λογισμικών πακέτων. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι η πλειονότητα των φορέων και των οργανισμών στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμια
κλίμακα, επιλέγουν το συγκεκριμένο λογισμικό για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και λειτουργικού
αποθετηρίου [9][10].
❖ Fedora
Το Fedora (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture) δημιουργήθηκε το 1998
στο πανεπιστήμιο Cornell. Πρόκειται για λογισμικό ανοιχτού κώδικα, κατάλληλο, σύμφωνα πάντα με
την επίσημη ιστοσελίδα του, για ψηφιακές βιβλιοθήκες και αρχεία, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση
όσο και τη διατήρηση του περιεχομένου. Χρησιμοποιείται επίσης για την παροχή εξειδικευμένης
πρόσβασης σε πολύ μεγάλες και πολύπλοκες ψηφιακές συλλογές ιστορικού και πολιτιστικού υλικού,
καθώς και σε επιστημονικά δεδομένα. Το Fedora υποστηρίζεται από μια μεγάλη παγκόσμια κοινότητα
που τα μέλη της πάντα συνεισφέρουν βοηθώντας τους νέους χρήστες να υλοποιήσουν τους στόχους
τους μέσα από το συγκεκριμένο λογισμικό. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Fedora μαζί με τον
οργανισμό DSpace έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους από το 2009.
Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του συνοψίζονται στα εξής: υποστηρίζει τα ανοιχτά
διασυνδεδεμένα δεδομένα (open linked data), μπορεί να παραμετροποιηθεί, υποστηρίζει την
τεχνολογία REST ful API, όπως και το πρωτόκολλο OAI-PMH, είναι εύκολο ως προς την εφαρμογή
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και διατήρηση διαφόρων τεκμηρίων [11]. Στην
Ελλάδα μέχρι στιγμής υπάρχουν τρεις μεγάλοι φορείς που έχουν υλοποιήσει το αποθετήριο τους με το
συγκεκριμένο λογισμικό, ο πρώτος είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ο δεύτερος είναι το
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο τρίτος η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Παντείου
Πανεπιστήμιου Πάνδημος[12] .
❖ E-prints
Πρόκειται επίσης για ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και τα χαρακτηριστικά του είναι παρόμοια με
τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο OAI-PMH για τη
συγκομιδή των μεταδεδομένων κ.α. Το λογισμικό αυτό είναι δημιούργημα του πανεπιστήμιου του
Southampton στην Αγγλία. Το E-prints χρησιμοποιεί την MySQL ως βάση δεδομένων, η οποία είναι
αρκετά δημοφιλής, και τον Apache Webserver [13]. Στην Ελλάδα η βιβλιοθήκη και το κέντρο
Πληροφορικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) χρησιμοποιούν το εν λόγω λογισμικό για τα αποθετήρια τους.
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❖ Omeka
Το λογισμικό Omeka είναι δημιούργημα του Κέντρου Ιστορίας του Roy Rosenzweig και του
πανεπιστημίου New Media at George Mason και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2008. Το όνομα του
προέρχεται από τη γλώσσα σουαχίλι και σημαίνει «να εμφανίζει, να σχεδιάζει είδη, να απλώνεται και
να μιλά», υποδηλώνοντας με αυτές τις έννοιες ότι με τις πρακτικές και τα εργαλεία που έχει το
συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης να διαχειριστεί ψηφιακό περιεχόμενο και να
δημιουργήσει υλικό με σκοπό να επικοινωνήσει με την κοινότητα. Πρόκειται για ανοιχτό και δωρεάν
λογισμικό κώδικα. Ένα λογισμικό ιδιαίτερα φιλικό για χρήση από επιμελητές μουσείων, αρχειονόμους,
βιβλιοθήκες και άλλους τομείς και φορείς του πολιτιστικού γίγνεσθαι [14]. Στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του, που το κάνουν να ξεχωρίζει, είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιεί αρκετά
επιπρόσθετα εργαλεία (plugins) και συνεχίζουν να προστίθενται και άλλα, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από την κοινότητα [15][10]. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο
λογισμικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται εύκολα ακόμα και σε φορείς και
οργανισμούς που δεν έχουν τους πόρους για εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε διαθέτουν τα απαραίτητα
κονδύλια για την υλοποίηση πιο απαιτητικών και εξειδικευμένων αποθετηρίων. Στην Κύπρο
επιλέχθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό για την ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης Αψίδα[16] .

❖ Greenstone
Το Greenstone είναι μια σειρά εργαλείων λογισμικού ανοιχτού κώδικα, για τη δημιουργία και
διανομή συλλογών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Δημιουργήθηκε το 2000 σε συνεργασία μεταξύ της
βιβλιοθήκης του πανεπιστήμιου Waikato της Νέας Ζηλανδίας, της UNESCO και της οργάνωσης
Human Info NGO από το Βέλγιο [17].
❖ INVENIO
Πρόκειται για ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για αποθετήρια μεγάλης κλίμακας. Ξεκίνησε από
την ομάδα του CERN στην Ελβετία τον Αύγουστο του 2001 με το Invenvio v1, το οποίο βασίζεται στο
MARC21 και το 2015 αναβαθμίστηκε ξεκινώντας από το μηδέν (from scratch) υλοποιώντας το
Invenvio v3 με αποτέλεσμα την καλύτερη υποστήριξη για μεγάλης κλίμακας μεταδεδομένα και έχοντας
αφομοιώσει και ενσωματώσει όλη την νέα τεχνολογία που δεν υπήρχε το 2001. Για παράδειγμα,
χρησιμοποιεί ως βασική μορφή μεταδεδομένων την κωδικοποίηση JSON. Στην Ελλάδα, η βιβλιοθήκη
και το Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2003
σχεδίασε και υλοποίησε το αποθετήριο και βιβλιοθήκη με το όνομα «Ψηφιοθήκη» με το συγκεκριμένο
λογισμικό πακέτο, στο οποίο καταχωρήθηκαν πάνω από 125.000 τεκμήρια, πολλά από τα οποία ήταν
σπάνια βιβλία, συλλογές, αρχεία, άρθρα κ.α. [18].
Στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα πιο ευρέως γνωστά λογισμικά πακέτα ανοιχτού
κώδικα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αποθετηρίου. Μετά από μια επιτυχημένη και σωστή
ψηφιοποίηση των αντικειμένων, η σωστή επιλογή του λογισμικού αποτελεί σημαντική επιλογή για τον
φορέα ή τον οργανισμό που διαχειρίζεται τα τεκμήρια. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες των τεκμηρίων γίνεται η κατάλληλη επιλογή του λογισμικού, ανάμεσα σε μια πληθώρα
επιλογών, ώστε να ανταποκρίνεται όσον το δυνατόν περισσότερο στις προδιαγραφές που έχει θέσει από
την αρχή ο φορέας διαχείρισης των τεκμηρίων.
2.4. Πολιτιστικοί Συσσωρευτές Δεδομένων
2.4.1. Συσσωρευτής Δεδομένων
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συσσωρευτής είναι ο
φορέας ο οποίος συλλέγει μεταδεδομένα ή και ψηφιακά αρχεία, μέσω μιας ειδικής υποδομής
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συσσώρευσης. Οι συσσωρευτές αφενός μεν δίνουν επιπρόσθετη αξία στο υλικό που συλλέγουν,
αφετέρου με την προτυποποίηση και την ενοποιημένη κεντρική διάθεση του περιεχομένου,
κατορθώνουν να βελτιώσουν σημαντικά την ευρεσιμότητα του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι
συσσωρευτών, όπως εθνικοί, θεματικοί και διαθεματικοί, ενώ παράλληλα μπορεί να μην έχουν όλοι
δημοσιά ανοιχτή πύλη διάθεσης του περιεχομένου τους [19].

2.4.2. Ο ρόλος των συσσωρευτών
Συνοψίζοντας για τον ρολό των συσσωρευτών και ιδίως των πολιτιστικών συσσωρευτών θα
μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι παρέχουν τις εξής λειτουργίες:
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Συλλέγουν μεταδεδομένα από τα επιμέρους (τοπικά) αποθετήρια τρίτων φορέων
Παρέχουν μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας δίνεται δυνατότητα ενιαίας
αναζήτησης και πλοήγησης στο σύνολο του περιεχομένου με διάφορα κριτήρια, όπως
παρουσιάστηκε παραπάνω
Με την ένταξη μιας συλλογής γίνεται αυτόματα έλεγχος για τη συμβατότητα των εγγραφών
του αποθετηρίου με τις βασικές προδιαγραφές που θέτει ο συσσωρευτής
Εμπλουτίζουν σημασιολογικά το περιεχόμενο της συλλογής με επιπρόσθετα (σημασιολογικά)
μεταδεδομένα
Οι τελικοί χρήστες βρίσκουν αυτό που αναζητούν κατευθείαν από τον συσσωρευτή και όχι
μέσα από το αποθετήριο, στο οποίο όμως ο συσσωρευτής τους δίνει τη δυνατότητα
ανακατεύθυνσης μέσω ενός URL, εάν το επιθυμούν
Το αποθετήριο του φορέα διατηρεί τον έλεγχο του περιεχομένου και ανά πάσα στιγμή μπορεί
να παρέμβει, να τροποποιήσει κάποια από τα μεταδεδομένα που έχουν παραχθεί
Είναι άμεσα διαθέσιμο το περιεχόμενο του φορέα
Οι πολιτιστικοί συσσωρευτές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα πρόσβασης σε πολλά και διαφορετικά
αποθετήρια, απαλλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τους τελικούς χρήστες από την ξεχωριστή και
μεμονωμένη αναζήτηση των τεκμηρίων μέσα από κάθε αποθετήριο ξεχωριστά
Η φιλική και εύχρηστη διεπαφή που προσφέρουν οι πολιτιστικοί συσσωρευτές στον χρήστη
μέσα από εξατομικευμένη χρήση φίλτρων, προκειμένου να έχει πρόσβαση στα τεκμήρια, βοηθά
τον χρήστη στην καλύτερη και αποδοτικότερη αναζήτηση των τεκμηρίων και των πηγών που
αναζητά.

2.4.3. Εθνικός και Ευρωπαϊκός Συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων
Η Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας από το 2009 μέχρι τη λήξη του προγράμματος το
2011 ήταν αρχικά ο εθνικός συσσωρευτής της Ελλάδας [20]. Το 2015, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ), δημιουργώντας τη διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr, γίνεται ο εθνικός συσσωρευτής
πολιτιστικού περιεχομένου. Σήμερα φιλοξενεί πάνω από 718.819 τεκμήρια από 71 φορείς, έχοντας
διαθέσει στην Europeana (τον Ευρωπαϊκό συσσωρευτή) πάνω από 500.000 πολιτιστικά τεκμήρια.
Έκτοτε συνεχώς συγκεντρώνει και διαθέτει στην πλατφόρμα του ψηφιακές συλλογές και αποθετήρια,
τα οποία περιλαμβάνουν ιστορικά έγγραφα και χειρόγραφα, αρχαιολογικά μνημεία κινητά και ακίνητα,
θρησκευτικά κειμήλια όπως χριστιανικά, ισλαμικά, εβραϊκά κ.α., λαογραφικά κειμήλια, λαϊκά έργα
τέχνης, σύγχρονα και παραδοσιακά, χαρτογραφικό υλικό, τεκμήρια αυλής πολιτιστικής κληρονομίας,
όπως για παράδειγμα παροιμίες και λαϊκές αφηγήσεις. Οι φορείς που συμμετέχουν είναι μουσεία,
εφορίες αρχαιοτήτων, πινακοθήκες, αρχεία, πολιτιστικά ιδρύματα, δημόσιες και δημοτικές
βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ιδιωτικά ιδρύματα και συλλογές, δημοτικές επιχειρήσεις και δήμοι [1].
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Εικόνα 1 Εθνικός Συσσωρευτής SearchCulture.gr

Χιλιάδες πολιτιστικά τεκμήρια διατίθενται μέσω της πύλης του SearchCulture.gr, μιας
πλατφόρμας, η οποία είναι εύκολη και φιλική προς τον χρήστη, βοηθώντας να βρει κανείς εύκολα αυτό
που αναζητά. Οι τρόποι αναζήτησης είναι πολλαπλοί:
•
•
•
•
•
•

μέσα από ένα μενού επιλογών που επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί στη σελίδα αναζήτησης
και στη σελίδα παρουσίας των φορέων.
μέσα από μια φόρμα αναζήτησης.
μέσα από ένα διαδραστικό χρονολόγιο, επιλέγοντας την περίοδο που τον ενδιαφέρει ,είτε
μέσα από τις θεματικές εκθέσεις, που αναδεικνύονται μέσα από τις συλλογές της πλατφόρμας.
μέσα από ένα διαδραστικό νέφος ετικετών με δημοφιλείς τύπους τεκμηρίων, όπως για
παράδειγμα βιβλίο, ζωγραφική, άυλη πολιτιστική κληρονομιά κ.α.
μέσα από ένα εξίσου διαδραστικό νέφος ετικετών με θέματα, όπως για παράδειγμα εθνική
ιστορία, προφορική παράδοση, πολιτισμός κ.α.
τέλος, με μια περιληπτική παρουσίαση ενός τεκμηρίου το οποίο επιλέχθηκε τυχαία και
συνεχώς ανανεώνεται από το σύστημα σε καθημερινή βάση.

Εικόνα 2 Στιγμιότυπο οθόνης της πλατφόρμας SearchCulture.gr
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Εικόνα 3 Παρουσίαση θεμάτων ή τύπων στην πλατφόρμα του SearchCulture.gr

Στην αρχική σελίδα προβολής του τεκμηρίου προβάλλουν μια εικόνα προεπισκόπησης και ένα
σύνολο από γνωρίσματα και τιμές. Στην ίδια καρτέλα εμφανίζονται ξεχωριστά και σε διακριτικό
πλαίσιο τα αποτελέσματα του σημασιολογικού εμπλουτισμού που έχει κάνει το ΕΚΤ κατά την
διαδικασία ένταξης της συλλογής στην πλατφόρμα, στα μεταδεδομένα που έχει δημιουργήσει ο
φορέας της συλλογής. Επίσης εμφανίζονται σύνδεσμοι που ανακατευθύνουν τον χρήστη προς την
πρωτότυπη καρτέλα του τεκμηρίου που βρίσκεται στο αποθετήριο του φορέα, επίσης αναφέρεται το
όνομα του φορέα και της συλλογής, η άδεια χρήσης του ψηφιακού αρχείου, όπως αυτές ορίζονται από
τον φορέα της συλλογής, και, τέλος, υπάρχουν σύνδεσμοι κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
[21].
Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει με δικιά του τεχνολογία μια σύγχρονη υποδομή συσσώρευσης που ξεκινά
από την συγκομιδή, τον έλεγχο και τον σημασιολογικό εμπλουτισμό, με τελικό σκοπό την κεντρική
διάθεση του εκάστοτε περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Harvester γίνεται η συλλογή των
μεταδεδομένων και των ψηφιακών αρχείων από τα αποθετήρια των φορέων. Έπειτα ακολουθεί ο
έλεγχος του περιεχομένου από το σύστημα ελέγχου διαλειτουργικότητας περιεχομένου Validator, ενώ
στη συνέχεια ακολουθεί ο σημασιολογικός εμπλουτισμός του περιεχομένου από το Semantics.gr. Το
τελικό αποτέλεσμα που δημοσιοποιείται στη διαδικτυακή πύλη του υλοποιείται από το περιβάλλον της
πλατφόρμας Aggregator, στον οποίο λαμβάνουν χώρα τα διάφορα στάδια επιμέλειας,
μετασχηματισμού και κανονικοποίησης [22].
Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον σημασιολογικό εμπλουτισμό που επιτυγχάνει το
SearchCulture.gr, αυτός υλοποιείται σε τρεις κατηγορίες:
• ΕΚΤ Τύπος τεκμηρίου
• ΕΚΤ Ιστορική περίοδος
• ΕΚΤ Θέμα (θεματική κάλυψη)
Στον σημασιολογικό εμπλουτισμό που υλοποιείται στον τύπο του τεκμηρίου, περιλαμβάνονται οι
αναφορές στους όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων, που έχει δημιουργήσει το ΕΚΤ
και το οποίο παραπέμπει στον Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture
Thesaurus ) – AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό Θησαυρό DBpedia της Wikipedia.
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Η ομογενοποιημένη χρονολόγηση και η ταξινόμηση σε ιστορικές περιόδους βάσει ενός πρότυπου
δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου ιστορικών περιόδων που δημιούργησε το ΕΚΤ και το οποίο είναι
διασυνδεδεμένο με τον Θησαυρό DBpedia αποτελεί έναν ακόμα εμπλουτισμό του περιεχομένου. Ο
εμπλουτισμός βασίζεται στην πρωτότυπη τεκμηρίωση των πεδίων «ημερομηνία», «χρονική κάλυψη»
ή «ημερομηνία δημιουργίας».
Τέλος, όσον αφορά το πεδίο Θέμα, ο εμπλουτισμός περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός
δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θεμάτων που επίσης υλοποίησε το ΕΚΤ και που αποτελεί την
ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO, αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων
που συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα.
Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρωτότυπη τεκμηρίωση η οποία υλοποιήθηκε από τον
φορέα που διαχειρίζεται τα πολιτιστικά τεκμήρια δεν επηρεάζεται καθόλου, καθώς είναι ευδιάκριτες οι
τιμές που προκύπτουν από τη διαδικασία σημασιολογικού εμπλουτισμού από το ΕΚΤ από εκείνες που
υλοποίησε ο φορέας. Η παρακάτω εικόνα δίνει ένα παράδειγμα σημασιολογικού εμπλουτισμού από το
ΕΚΤ και πως αυτό παρουσιάζεται στην εικόνα τεκμηρίου [23].

Εικόνα 4 Παρουσίαση παραδείγματος τεκμήριου στην πλατφόρμα του SearchCulture.gr
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Εικόνα 5 Παρουσίαση παραδείγματος τεκμήριου στην πλατφόρμα του SearchCulture.gr
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Εικόνα 6 Τεχνολογία του συσσωρευτή SearchCulture.gr

Η τεχνολογία που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ και κατά επέκταση το SearchCulture.gr, προκειμένου να
αναδειχθεί ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας μας, βοηθάει τους φορείς να εξασφαλίσουν μια διεθνή
και στο διηνεκές προβολή των πολιτιστικών τεκμηρίων που φέρουν. Παράλληλα και σε συνδυασμό με
την πρόσφατη πανδημία Covid-19, όπου πλέον όλα γίνονται με ψηφιακά μέσα, οι φορείς που έχουν
στην κατοχή τους ψηφιοποιημένα πολιτιστικά τεκμήρια και τα μοιράζονται με το κοινό μέσα από
πολιτιστικούς συσσωρευτές, όπως ο εθνικός μας συσσωρευτής SearchCulture.gr, αναδεικνύονται
πρωτοπόροι φορείς, που σε δύσκολες εποχές μπορούν να συνεχίζουν να παράγουν πολιτισμό και
γνώση σε ένα νέο ψηφιακό γίγνεσθαι.
Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της Europeana:
Η αποστολή μας
Αλλάζουμε τον κόσμο μέσω του πολιτισμού! Θέλουμε να βασιστούμε στην πολιτιστική κληρονομιά
της Ευρώπης και να το κάνουμε πιο εύκολο για τους ανθρώπους να την χρησιμοποιήσουν, είτε για
δουλειά, είτε για να μάθουν, είτε απλά για διασκέδαση [24].
Η Europeana είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του
2008 με σκοπό τη συγκέντρωση του ήδη ψηφιοποιημένου περιεχομένου. Προσπάθησε και πέτυχε να
προσφέρει έναν ενιαίο τρόπο πρόσβασης, σε υλικό που υπήρχε μεν, πλην όμως ήταν
κατακερματισμένο. Η Europeana μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πύλη πρόσβασης, καθώς η ίδια δεν
διαθέτει αποθετήριο, μπορεί όμως να ευρετηριάσει τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στα
αποθετήρια των φορέων που φιλοξενεί. Επειδή οι πάροχοι που διαθέτουν το πρωτογενές υλικό είναι
πάρα πολλοί, αυτοί λοιπόν συνεργάζονται με κάποιον συσσωρευτή. Στην Ελλάδα αυτός ο
συσσωρευτής είναι ο SearchCulture.gr, είναι δηλαδή η πύλη που συνδέει τη συλλογή του φορέα με την
Europeana [25]. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί η σύνδεση του περιεχομένου με τον υπέρ14

συσσωρευτή της Europeana και με τον εθνικό πολιτιστικό συσσωρευτή του SearchCulture.gr,
συστήνεται από το ΕΚΤ να τηρούνται ελάχιστες αναγκαίες προδιαγραφές, οι οποίες συχνά
επικαιροποιούνται. Το ΕΚΤ εκδίδει έναν αναλυτικό οδηγό «Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου» με
το οποίο απευθύνεται στους φορείς που επιθυμούν να συνδέσουν την συλλογή τους με την πλατφόρμα
του SearchCulture.gr και κατά επέκταση με την Europeana. Κάποιες από τις οδηγίες αυτές αποτελούν
τις απαραίτητες και ελάχιστες προδιαγραφές, ενώ κάποιες άλλες δεν είναι υποχρεωτικές, πλην όμως
συστήνονται για την καλύτερη λειτουργία. Πρόκειται για έναν καλογραμμένο οδηγό που μπορεί να
κατευθύνει τον φορέα, ώστε να συνδέσει το πολιτιστικό υλικό που διαθέτει και στους δυο αυτούς
συσσωρευτές και να επιτύχει μεγαλύτερη ευρεσιμότητα, προβολή και ανάδειξη τόσο του περιεχομένου
όσο και του φορέα που διαχειρίζεται το πολιτιστικό υλικό. Ανάλογους οδηγούς εκδίδει και η
Europeana, με αναλυτικά και πλούσια παραδείγματα [26].
Η Europeana είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης και φιλοξενεί στην πλατφόρμα της την
πολιτιστική κληρονομιά και παραγωγή των κρατών της. Όλο και περισσότεροι φορείς, είτε μέσω
εθνικών συσσωρευτών, είτε θεματικών, συνδέουν το υλικό τους με την πύλη της Europeana. Από τα
μεγαλύτερα μουσεία και φορείς, όπως το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και τις εθνικές βιβλιοθήκες
της Αγγλίας και της Γαλλίας, μέχρι και μικρότερους φορείς, όλοι συνεισφέρουν το υλικό που
διαθέτουν, για την κοινή προβολή του πολιτισμού .
Η αναζήτηση τεκμηρίου στην πύλη της Europeana είναι εξίσου εύκολη όπως και στην πύλη του
SearchCulture.gr. Η γλώσσα αναζήτησης μπορεί να είναι η εθνική γλώσσα του χρήστη, ενώ το
περιβάλλον είναι εύχρηστο και φιλικό προς αυτόν. Η σελίδα προβολής του τεκμηρίου παρέχει κάποιες
βασικές πληροφορίες, ενώ κάποιος που αναζητά περισσότερα, μπορεί να ακολουθήσει τον σύνδεσμο
που τον ανακατευθύνει στον διαδικτυακό τόπο του φορέα.

2.5. Ψηφιακή συλλογή αρχειακού υλικού: Αποδελτίωση, Τεκμηρίωση, Ευρετηρίαση
Η ψηφιοποίηση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιστημόνων, καθώς τα
πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτήν είναι πολλαπλά. Ένα από τα κυριότερα είναι η
ελαχιστοποίηση φθοράς του πολιτιστικού αντικειμένου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ψηφιοποίηση
μιας συλλογής με αρχειακό υλικό χαρτώο είναι καταλυτική ως προς τη διάσωση της συλλογής, καθώς
πρόκειται για υλικό ιδιαίτερα ευαίσθητο στις φθορές. Εκτός από τις ενδογενείς φθορές του, που
επιγραμματικά αναφέρονται στις χημικές και μηχανικές του ιδιότητες, υπάρχουν και οι εξωγενείς, όπως
είναι η ρύπανση, οι συνθήκες φύλαξης του υλικού και η χρήση του [27]. Ως προς το τελευταίο, η
ψηφιοποίηση συμβάλει τα μέγιστα καθώς, αφενός μεν τα ψηφιοποιημένα αντίγραφα αποτελούν την
ίδια πηγή πληροφορίας που φέρουν και τα πρωτότυπα και μάλιστα με τρόπο εύκολο και γρήγορο, όσον
αναφορά την ανάκτηση της πληροφορίας, αφετέρου συμβάλει στη διατήρηση και διάσωση του
πρωτοτύπου υλικού .
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σπουδαίο ρόλο παίζουν τα σχήματα μεταδεδομένων, που
περιγράφουν τα τεκμήρια της κάθε συλλογής. Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάγκη για προτυποποίηση της
περιγραφής των αρχειακών τεκμηρίων ξεκίνησε, όταν αποτέλεσε ουσιαστική πληροφορία η ιδέα
ανάκτησης τεκμηρίων με βάση διαχειριστικά ή περιγραφικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι οργανισμοί
όπως οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία είχαν τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων των συλλογών και
των αρχείων τους με αποτέλεσμα την ανάγκη προτυποποίησης των περιγραφών. Έτσι περίπου το 1980
έχουμε τη δημιουργία του MARC-AMC (MARC format for Archival and Manuscript Control), ενώ την
επόμενη δεκαετία, του σχήματος του EAD (Encoded Archival Description). Βασικό σχήμα και αρκετά
διαδεδομένο είναι και το Dublin Core (DC) όπως και πολλά άλλα πρότυπα ή σχήματα, στα οποία θα
γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω [5]. Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι ψηφιακές
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αρχειακές συλλογές αποτελούν έναν αντικατοπτρισμό των φυσικών συλλογών μέσω της
ψηφιοποίησης. Παράλληλα, στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο που ζούμε, χρησιμοποιούμε όλες τις
ευκολίες που η τεχνολογία μας προσφέρει. Μέσω του διαδικτύου και της διαλειτουργικότητας που
διέπει τις ψηφιακές συλλογές, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τεκμήρια από διαφορετικές πήγες, που
βρίσκονται σε διαφορετικά μήκη και πλάτη, καταργώντας τα γεωγραφικά σύνορα, και μπορεί κατ'
επέκταση να δημιουργήσει νέες συλλογές των οποίων τα φυσικά τεκμήρια βρίσκονται διάσπαρτα σε
διαφορετικούς φορείς, ακόμα και σε διαφορετικούς τόπους.
Η «αποδελτίωση» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στον χώρο της αρχειονομίας
και σημαίνει την καταγραφή των πληροφοριών που συνιστούν την ταυτότητα του τεκμηρίου, με τρόπο,
βέβαια, συστηματικό και ομοιογενή. Σκοπός είναι να καθοριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
περιεχομένου και μορφής του κάθε τεκμηρίου. Βασικά χαρακτηριστικά μιας σωστής αποδελτίωσης
είναι η ακρίβεια, η συντομία και η ομοιογένεια [28].
Η «τεκμηρίωση» (documentation) σύμφωνα με τους πρωτοπόρους Paul Otlet και Henri La
Fontaine είναι « ένα οργανωμένο σύστημα απαρτιζόμενο από τεχνικές και τεχνολογία, που στηρίζει
την οργάνωση και τη μετάδοση της πληροφορίας». Πάνω σε αυτό δημιούργησαν την τυποποίηση
περιγραφής των τεκμηρίων και την κωδικοποίηση της οργάνωσης τους [5] .Η « ευρετηρίαση»
(indexing) έχει ως στόχο να εντοπίσει τις έννοιες και τις πληροφορίες που φέρει μια συλλογή
τεκμηρίων και να τις παρουσιάσει με έναν πυκνό και οργανωμένο τρόπο, ώστε να πραγματοποιείται
πιο εύκολα η ανάκτηση τους. Με αυτόν τον τρόπο η ευρετηρίαση παράγει μια σειρά από
πληροφοριακά προϊόντα, όπως τα ευρετήρια ονομάτων ή θεμάτων [28].
2.6. Ψηφιακές Συλλογές Πολιτιστικού Περιεχομένου: Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις
Στην περίοδο της πανδημίας Covid-19 που διανύουμε και του υποχρεωτικού εγκλεισμού,
εκατοντάδες μουσεία, γκαλερί και άλλοι φορείς που έχουν στην κατοχή τους πολιτιστικά αντικείμενα
έσπευσαν να τα μοιραστούν με το κοινό τους μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Πριν κάποιους μήνες το
μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι καλούσε σε μια ψηφιακή ξενάγηση. Πρόσφατα υλοποιήθηκε η
πρώτη ψηφιακή έκθεση που είχε σχεδιαστεί από τους φοιτητές/τριες του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών της Πολιτιστικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας του Τμήματος Πολιτιστικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, αλλάζοντας τις πρώτες ύλες κατασκευής μιας
πραγματικής έκθεσης και χρησιμοποιώντας τα bits και bytes της ψηφιακής τεχνολογίας [29].
Εκατοντάδες Πινακοθήκες στην Ευρώπη παρουσίαζαν μέσω της τεχνολογίας, τον πλούτο των
εκθεμάτων που κατέχουν, τονίζοντας την ευεργετική ιδιότητα της τέχνης στον άνθρωπο ανά πασά
στιγμή. Ίσως η πανδημία να επέσπευσε τις διαδικασίες, ώστε όλοι οι φορείς που εμπλέκονται και
διαχειρίζονται τα πολιτιστικά αντικείμενα να λάβουν γρήγορα αποφάσεις που αφορούν το μέλλον των
συλλογών τους και τον νέο τρόπο διαχείρισης που αναδύεται μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα μουσεία, οι πινακοθήκες, τα αρχεία κ.α. εκτός των φυσικών συλλογών που
διαχειρίζονται, δημιουργούν και ένα μεγάλο όγκο πληροφοριακών προϊόντων, όπως οι κατάλογοι των
αντικειμένων, τα δελτία τεκμηρίωσης και συντήρησης, φωτογραφικές και σχεδιαστικές απεικονίσεις
των αντικειμένων κ.α. Οι ψηφιοποιήσεις των πολιτιστικών αντικειμένων μαζί με την οργάνωση και
διαχείριση των μεγάλων βάσεων δεδομένων έφεραν στο φως την ανάγκη για μια τυποποίηση
περιγραφής ώστε να μπορεί η πληροφορία να διαμοιράζεται. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται
πρότυπα όπως αυτό του CIDOC-CRM, που είναι μια προσπάθεια σε συνεργασία με τον διεθνή
οργανισμό για τα μουσεία ICOM, ώστε χρησιμοποιώντας τα μεταδεδομένα, να βελτιωθεί, να
οργανωθεί αλλά και να χρησιμοποιηθεί σωστά το υλικό που διαχειρίζονται [30].
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2.7. Αρχεία
Ενώ παραπάνω έγινε εκτενέστερη αναφορά για τα ψηφιακά αρχεία, καλό θα ήταν να δοθεί ένας
ορισμός για το τι είναι αρχείο και να δοθεί μια απάντηση γιατί και πως θεωρείται πολιτιστικό
αντικείμενο.
Η λέξη αρχείο προέρχεται ετυμολογικά από την λέξη αρχή = διοίκηση και φανερώνει τη σημασία
και τη χρήση της. Στον πληθυντικό αριθμό η λέξη αρχεία δηλώνει τα επίσημα έγγραφα των αρχών και
ο χώρος στον οποίο φυλάσσονταν. Με λίγα λογία αρχεία έχουμε από την πρώτη στιγμή που ο
ανθρώπινος πολιτισμός έφτασε στο σημείο να χρειάζεται μια καταγραφή πληροφοριών προκειμένου να
διεκπεραιωθούν κάποιες αναγκαίες λειτουργίες και δραστηριότητες [31]. Με την βοήθεια της
Επιγραφικής και της Διπλωματικής επιστήμης και σε συνδυασμό με τις αρχαιολογικές ανασκαφές,
μαθαίνουμε μέσα από τα αρχεία των πόλεων, τον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητες των ανθρώπων
εκείνης της ιστορικής περιόδου [32][33]. Φτάνοντας ως την εποχή μας, τα αρχεία συνεχίζουν να
παράγονται με αμείωτο ρυθμό, παρουσιάζοντας πάντα την δράση των ατόμων μέσα στην κοινωνία,
όπως αναφέρει και ο Λούκος, και το μόνο που αλλάζει από την αρχαιότητα μέχρι την σημερινή
ψηφιακή εποχή είναι το υπόστρωμα εγγραφής των αρχείων, που ανά τους αιώνες πάντα ακολουθούσε
την τεχνολογία της εποχής, από πέτρα ελίχθηκε σε πάπυρο, έπειτα σε περγαμηνή, ακολούθησε η
αυτοκρατορία του χαρτιού, ενώ στις μέρες μας δυναμικά εισέρχεται στον χώρο τον αρχείων και η
ψηφιακή τους υπόσταση [31].
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Κεφάλαιο 3ο
Τεχνολογικό υπόβαθρο
3.1. Λίγα λόγια για τον Σημασιολογικό Ιστό
Το 1989 στην Γενεύη της Ελβετίας, ο Tim Berners, όταν εργάζονταν στον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πυρηνικής Έρευνας, το γνωστό ως CERN, άρχισε να σχεδιάζει και να υλοποιεί μια καινοτομία που
χρόνια κυοφορούσε στο μυαλό του. Έγραψε λοιπόν το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης και προσπάθησε
να εφαρμόσει τη δομή ενός ιστού [3] . Έτσι δημιουργήθηκε ο Παγκόσμιος Ιστός WWW, ο οποίος
παρείχε δυο πολύ σημαντικές λειτουργίες: κατά πρώτον, ήταν ένα μέσο για την ανάκτηση
πληροφοριών και κατά δεύτερο, ήταν η χρήση της γλώσσας HTML, η γλώσσα στην οποία γράφονται
οι ιστοσελίδες και περιγράφει τον τρόπο εμφάνισης των εγγράφων. Έκτοτε, ο ιστός εξελίχθηκε και
σύμφωνα με τον Eric Miller, επικεφαλής της Δραστηριότητας του Σημασιολογικού Ιστού του W3C:
«ο Σημασιολογικός Ιστός είναι περισσότερο Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού παρά Επανάσταση. Ο
Σημασιολογικός Ιστός προκύπτει από μικρές αλλαγές, φέρνοντας περιγραφές που μπορούν να διαβάσουν
μηχανές, στα δεδομένα και έγγραφα που ήδη υπάρχουν στον Παγκόσμιο Ιστό. Τα XML, RDF και OWL
επιτρέπουν να γίνει ο Παγκόσμιος Ιστός μια παγκόσμια υποδομή για την κοινή χρήση εγγράφων και
δεδομένων, που κάνει την αναζήτηση και επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας ευκολότερη αλλά και πιο
αξιόπιστη [34].»
Η εποικοδομητική διαχείριση της πληροφορίας, καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο
αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων που δημοσιεύονται στον Παγκόσμιο Ιστό, οδήγησε στην υιοθέτηση
νέων και πιο ευφυών τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι και ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic
Web) [35], που αποτελεί την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την πιο
αποδοτική επεξεργασία και δημοσίευση δεδομένων, αλλά την διασύνδεση τους.
Στόχος του Παγκόσμιου ιστού είναι να μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο αποθετήριο συνδεδεμένων
εγγράφων σε μια πλατφόρμα εφαρμογών όπου στην πληροφορία δίνεται καλά ορισμένο νόημα,
προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα συνεργασίας ανθρώπων και υπολογιστών. Όπως και
ο ίδιος ο δημιουργός του Παγκόσμιου Ιστού αναφέρει
«The Semantic Web is an extension of the current Web in which information is given well-defined
meaning, better-enabling computers and people to work in cooperation [36]...»
Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια έντονη κινητικότητα
πολιτιστικών οργανισμών και φορέων όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, δημόσιες και ιδιωτικές
συλλογές, να διαθέσουν τα ψηφιακά τεκμήρια τους με έναν πιο διαλειτουργικό τρόπο και ενισχυμένα
με βαθιές σημασιολογικές δομές.

3.2. Πόρος ( Resource) & URI
Ο πόρος μπορεί να είναι οτιδήποτε, ένα πράγμα, ένα αντικείμενο για το οποίο θέλουμε να
μιλήσουμε (πχ. ένα όνομα, μια έννοια) το οποίο έχει ταυτότητα για να προσδιορίζεται ως κάτι χρήσιμο
και να του έχει δοθεί, βάση της προτυποποίησης του W3C, ένα URI, που το προσδιορίζει [37] .
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3.3. Αρχιτεκτονική διαστρωμάτωση του Σημασιολογικού Ιστού

Εικόνα 7 Αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται η αρχιτεκτονική στρωμάτων του Σημασιολογικού Ιστού. Σύμφωνα
με τον Hogan, η κάθε τεχνολογία βασίζεται σε μια προηγούμενη [38]. Πιο αναλυτικά :
Κωδικοποίηση Χαρακτήρων (Character set): ο καθορισμός μιας ενιαίας κωδικοποίησης για όλη την
κειμενική πληροφορία, η οποία υλοποιείται με την αποδεκτή κωδικοποίηση Unicode.
Αναγνωριστικά (identifiers): Τα URI, που προσδιορίζουν ομοιόμορφα και ταυτοποιούν τον πόρο.
Σύνταξη (Syntax): Οι αυστηροί κανόνες σύνταξης είναι απαραίτητοι προκειμένου οι υπολογιστές να
μπορούν να προσπελάσουν το περιεχόμενο, για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται οι γλώσσες XML,
JSON ή κάποια σύνταξη παραγωγή της Turtle. Η γλώσσα XML παρέχει τη στοιχειώδη σύνταξη του
περιεχομένου των δεδομένων, χωρίς να προσδιορίζει σημασιολογία στο περιεχόμενο.
Data interchange: Το RDF είναι ένα μοντέλο περιγραφής πόρων. Το μοντέλο περιγραφής RDF δεν
βασίζεται στην XML αλλά η RDF διαθέτει σύνταξη βασισμένη στην XML, για το λόγο αυτό βρίσκεται
πάνω από το επίπεδο της XML. Η κοινοπραξία W3C [39] πρότεινε το συγκεκριμένο μοντέλο,
προσπαθώντας να δώσει ένα πλαίσιο για την κατασκευή λογικών γλωσσών που να μπορούν να
λειτουργήσουν από κοινού στον Σημασιολογικό Ιστό. Το βασικό στοιχείο είναι μια τριάδα
αντικειμένου-χαρακτηριστικού-τιμής ή αλλιώς υποκειμένου -κατηγορήματος- αντικειμένου, η οποία
αποτελεί μια πρόταση (statement). Οι θεμελιώδεις έννοιές της είναι οι πόροι (resources), οι ιδιότητες
(properties) και οι προτάσεις (statements).Οι προτάσεις βεβαιώνουν τις ιδιότητες των πόρων. Η
πρόταση είναι μια τριάδα (triple), η οποία αποτελείται από τον έναν πόρο, μια ιδιότητα και μια τιμή.
Αναπαρίσταται συνήθως ως ένας κατευθυνόμενος γράφος, όπως παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα,
όπου το υποκείμενο και το αντικείμενο αποτελούν τους κόμβους, ενώ η ιδιότητα αποτελεί την ακμή
που τα συνδέει με κατεύθυνση από το υποκείμενο προς το αντικείμενο [40].

Υποκείμενο

Κατηγόρημα

Αντικείμενο

Εικόνα 3.2
8 Δήλωση
RDF δήλωση
σε RDF

Η RDF Schema είναι η γλώσσα σχήματος για το RDF [41]. Eίναι μια γλώσσα που επιτρέπει στον
χρήστη να περιγράφει πόρους, χρησιμοποιώντας το δικό του λεξιλόγιο. Επειδή η RDF δεν μπορεί να
κάνει υποθέσεις σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, ούτε βέβαια μπορεί να καθορίζει
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τη σημασιολογία κάποιου πεδίου, έρχεται η RDFS να το υλοποιήσει, καθώς παρέχει τη δυνατότητα
περιγραφής διασυνδεδεμένων πόρων αλλά και τη μεταξύ τους σχέση. Με λίγα λόγια, δίνει την
πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τα δεδομένα [42].

OWL
Η γλώσσα OWL αποτελεί μια ακόμη πρόταση της W3C για τις οντολογίες Ιστού. Πρόκειται για
την δυνατότητα δημιουργίας εννοιολογικών μοντέλων που καθορίζουν ένα κοινά συμφωνημένο
λεξιλόγιο για την αναπαράσταση γνώσης ενός πεδίου ενδιαφέροντος. Μας δίνει τη δυνατότητα να
αποδώσουμε συγκεκριμένη σημασία στην πληροφορία με τρόπο που είναι προσπελάσιμος από τους
υπολογιστές. Βασίζεται στην περιγραφική λογική και έχει σχεδιαστεί για την αναπαράσταση σύνθετης
γνώσης σχετικά με πράγματα ή ομάδες πραγμάτων και της σχέσης μεταξύ τους [43]. Τέλος βασίζεται
στις γλώσσες RDF και RDFS, ενώ χρησιμοποιεί τη σύνταξη RDF [40].

Ερωτήματα-SPARQL
Πρόκειται για μια γλώσσα σύνταξης σημασιολογικών ερωτημάτων για δεδομένα RDF. Η χρήση
της είναι σημαντική και για τον λόγο αυτό αποτελεί πρότυπο και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα
βασικά στοιχεία του Σημασιολογικού Ιστού. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της SPARQL είναι το γεγονός
ότι μπορεί να εκφράσει ερωτήματα σε διαφορετικές πήγες δεδομένων, ανεξάρτητα από το γεγονός αν
τα δεδομένα αποθηκεύονται εγγενώς ως RDF ή θεωρούνται ως RDF μέσω κάποιου ενδιάμεσου
λογισμικού. Η SPARQL υποστηρίζει τεσσάρων διαφορετικών τύπων ερωτήσεις, όπως: SELECT, ASK,
DESCRIBE, CONSTRUCT [44].

Ενωτική λογική (Unifying Logic)
Σκοπός της είναι η δημιουργία ενός επιπέδου διαλειτουργικότητας που θα συνδυάζει όλες τις
τεχνολογίες των κατωτέρων επιπέδων.
Τεκμήρια (Proof)
Με τη χρήση ενός συνόλου κανόνων θα είναι δυνατή η απόδειξη νέων δηλώσεων και η επικύρωση
συστημάτων.
Εμπιστοσύνη (Trust)
Το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι απαραίτητο προκειμένου να εξακριβώνεται η αξιοπιστία των πηγών
δεδομένων.
Κρυπτογραφία (Cryptography)
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς μπορεί να διασφαλίσει ότι όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν
στον Ιστό εμπεριέχονται σε ένα περιβάλλον που μπορεί να εκτιμηθεί ως προς την εγκυρότητα του.
20

Εμπειρία Χρήστη (User Interface-Applications)
Στο τέλος του αρχιτεκτονήματος είναι η εμπειρία που αποκομίζει ο χρήστης καθώς και οι νέες
τεχνολογίες που πάντα σχεδιάζονται.

Εικόνα 9 Γλώσσες οντολογιών Σημασιολογικού Ιστού

SKOS

Το SKOS (Simple Knowledge Organization System) [45] Σύστημα Απλής Οργάνωσης της Γνώσης
είναι μια ακόμη δημιουργία της κοινοπραξίας W3C. Χρησιμοποιεί XML και RDF για την
κωδικοποίηση. Στόχος του είναι η ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ των συνδεδεμένων δεδομένων.
Ένα από τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τα υπόλοιπα πρότυπα για τους θησαυρούς γνώσης είναι
ότι έχει τη βάση του στο Σημασιολογικό Ιστό, όπως επίσης ότι επιτρέπει τη σύνδεση λεξιλογίων [42].
Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση συστημάτων οργάνωσης γνώσης, όπως ταξονομίες και
σχήματα ταξινόμησης. Ασχολείται με την περιγραφή των εννοιών και με τη λειτουργία και δημοσίευση
ενός θησαυρού στο Σημασιολογικό Ιστό.

Εικόνα 10 Παράδειγμα SKOS
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3.4. Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα
3.4.1. Ανοιχτά δεδομένα
Ο ορισμός που δίνεται για τα ανοιχτά δεδομένα είναι ο εξής: «πρόκειται για δεδομένα που μπορούν
ελεύθερα να επαναχρησιμοποιηθούν όπως επίσης και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε, υπό την
προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται με τη σειρά τους υπό τους
ίδιους όρους » [46]. Ο Tim Berners δίνοντας έναν άλλο ορισμό, ελαφρώς διαφοροποιώντας τα ανοιχτά
διασυνδεδεμένα από τα απλώς διασυνδεδεμένα, αναφέρει ότι τα Διασυνδεδεμένα Ανοιχτά Δεδομένα
«είναι Διασυνδεδεμένα δεδομένα τα οποία κυκλοφορούν με ανοιχτή άδεια, η οποία επιτρέπει την
δωρεάν επαναχρησιμοποίηση τους».
Οι ιδιότητες των ανοιχτών δεδομένων είναι:
•
•
•

Η Διαθεσιμότητα και Προσβασιμότητα
Η Επαναχρησιμοποίηση και Αναδιανομή
Η Καθολική συμμετοχή

3.4.2. Διασυνδεδεμένα Δεδομένα
Στην ουσία, τα διασυνδεδεμένα δεδομένα αναφέρονται σε «δεδομένα που δημοσιεύονται στον
Παγκόσμιο Ιστό με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μηχαναγνώσιμα, η έννοια τους είναι απόλυτα
προσδιορισμένη και συνδέονται με αλλά εξωτερικά δεδομένα που με τη σειρά τους συνδέονται
αντιστρόφως προς τα αρχικά». Για την περιγραφή τους χρησιμοποιούν το RDF, με αποτέλεσμα να
επιτρέπουν την παρουσίαση των στοιχείων που αποδίδουν το νόημα τους. Το αποτέλεσμα της χρήσης
του RDF είναι γνωστό και ως «Ιστός των δεδομένων» (Web of data), ενώ μπορεί επίσης να αποδοθεί
και ως «ο ιστός των πραγμάτων και των εννοιών στον κόσμο» ή απλουστέρα «τα δεδομένα στον
Παγκόσμιο Ιστό». Επομένως τα διασυνδεδεμένα δεδομένα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και την
ουσία του Σημασιολογικού Ιστού, καθώς αφενός μεν ενοποιούν σε μεγάλη κλίμακα τα δεδομένα,
αφετέρου βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τα δεδομένα στον παγκόσμιο ιστό. Όλες σχεδόν
οι εφαρμογές και τα διάφορα σενάρια χρήσης (case studies) του Σημασιολογικού Ιστού βασίζονται
στην προσβασιμότητα και την ενοποίηση δεδομένων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι με την
συγκεκριμένη τεχνολογία όλα τα αντικείμενα δεδομένων στον ιστό προσδιορίζονται ως μοναδικά από
τις διευθύνσεις URIs, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα έγγραφα. Ακόμα, η πληροφορία που
σχετίζεται με ένα αντικείμενο δεδομένων, αντιπροσωπεύεται από έναν σύνδεσμο στον Ιστό, ο οποίος
πάλι με τη σειρά του μπορεί να αντιστοιχηθεί σε μια πραγματική διεύθυνση [47][34].

3.4.3. Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα
Σκοπός και αποστολή των πολιτιστικών οργανισμών που κατέχουν και διαχειρίζονται πολιτιστικά
αγαθά, πέραν της συγκέντρωσης, της συντήρησης και της τεκμηρίωσης που οφείλουν να επιτελούν
έναντι των αντικειμένων, είναι και η προβολή και ανάδειξή τους ως φορείς των επιτευγμάτων του
ανθρώπινου πνεύματος. Η διαδικασία τεκμηρίωσης και καταγραφής παράγει έναν μεγάλο όγκο
πληροφοριακού προϊόντος, τα όποια με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και κανόνες, περιγράφονται σε
σχήματα και παράγουν τα γνωστά μεταδεδομένα. Αυτά τα μεταδεδομένα, καλούνται οι φορείς μέσα
από αποθετήρια και ψηφιακές βιβλιοθήκες, να τα παρέχουν ανοιχτά στο ευρύ κοινό[48].
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) έχει ως θεσμικό ρολό και
αποστολή τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, και τεκμηρίωση της επιστημονικής και πολιτιστικής
πληροφορίας, που παράγεται στην Ελλάδα. Μέσω της πύλης SearchCulture.gr, αποτελεί τον εθνικό
συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου. Με την υποδομή που έχει αναπτύξει συλλέγει τα
μεταδεδομένα και τις εικόνες προεπισκόπησης των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων από τους φορείς
που τα διαθέτουν, εφαρμόζοντας διαδικασίες μετασχηματισμού, κανονικοποίησης και σημασιολογικού
εμπλουτισμού στα μεταδεδομένα που έχει συλλέξει. Έπειτα γίνεται η δημοσίευση στην πύλη
SearchCulture.gr. Τα δεδομένα του SearchCulture.gr διατίθενται πλέον τόσο μέσω Web API, όσο και
με την μορφή Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, το περιεχόμενο αυτό μπορεί να
ενσωματωθεί σε άλλες εφαρμογές και δικτυακούς τόπους και να αξιοποιηθεί περαιτέρω στην
εκπαίδευση, την έρευνα και τις πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες. Σε επόμενο κεφάλαιο θα
γίνει εκτενέστερα αναφορά στον τρόπο λειτουργίας της πύλης καθώς και τις ελάχιστες προδιαγραφές
που επικαιροποιεί συχνά το ΕΚΤ και κατά επέκταση το SearchCulture.gr, προκειμένου να συνδεθεί μια
συλλογή στην πολιτιστική αυτή πλατφόρμα[22].

Εικόνα 11 Διασυνδεση του συσσωρευτή. Πηγή:SC.gr
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3.4.4. LOD CLOUD
Κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ του Μαΐου του 2007 και του Μαΐου 2021 μέσω της ιστοσελίδας
htpp://lod-cloud.net/ , μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε την ραγδαία αύξηση των ανοιχτών
διασυνδεδεμένων δεδομένων. Ξεκινώντας το 2007 με 12 μόλις σύνολα δεδομένων έχουμε φτάσει
αισίως στα 1301 (Μάιος 2021).

Εικόνα 12 LOD Cloud το 2007

Εικόνα 13 LOD Cloud 2021
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3.4.5. 5-star LOD
O Tim Berners-Lee έχει προτείνει το παρακάτω σχέδιο ανάπτυξης ανοιχτών διασυνδεδεμένων
δεδομένων πέντε αστέρων:
*

Διάθεση περιεχομένου στον ιστό με ανοιχτή άδεια ( PDF, JPG)

**

Διάθεση δεδομένων ως δομημένα δεδομένα (XLS, DOC)

***

Διάθεση δεδομένων σε ανοιχτή μορφή και όχι ιδιοκτήτη (XML,CSV)

****

Χρήση URIs για την αναγνώριση αντικειμένων δεδομένων, προκειμένου να μπορεί
να γίνει αναφορά στο διαδίκτυο (RDF)

***** Διασύνδεση δεδομένων με αλλά δεδομένα ή πήγες από το διαδίκτυο [49].

Εικόνα 14 Εικονοποίηση των ανοιχτών δεδομένων
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3.5. Μεταδεδομένα
3.5.1. Τι είναι τα μεταδεδομένα
Ο οργανισμός NISO δίνει έναν συμπυκνωμένο ορισμό των μεταδεδομένων ως «δομημένη
πληροφορία, η οποία περιγράφει, επεξηγεί, εντοπίζει την ανάκτηση, τη χρήση, και τη διαχείριση ενός
πληροφοριακού πόρου» [50]. Σύμφωνα με ένα άλλο ορισμό που δίνεται από την Federal Geograhic
Data Comittee[51] «τα μεταδεδομένα βοηθούν άτομα που χρησιμοποιούν δεδομένα για να βρουν τα
δεδομένα που χρειάζονται και καθορίζουν τον καλύτερο τρόπο να το χρησιμοποιήσουν». Στον χώρο
της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα μεταδεδομένα ορίζονται ως οι πληροφορίες που δημιουργούνται για
την οργάνωση, την περιγραφή, τον εντοπισμό και εν τέλει την ενίσχυση της πρόσβασης σε αντικείμενα
πληροφορίας καθώς και τις φυσικές συλλογές που σχετίζονται με αυτά τα αντικείμενα[52]. Τέλος, ένας
ορισμός από τον ίδιο τον δημιουργό του Παγκόσμιου Ιστού Tim Berners: «Τα μεταδεδομένα είναι
μηχανικά αναγνώσιμη πληροφορία για διαδικτυακές πηγές ή άλλα αντικείμενα».
Συχνά τα μεταδεδομένα ορίζονται και ως τα δεδομένα που αφορούν άλλα δεδομένα. Συνοψίζοντας,
θα μπορούσε να λεχθεί ότι τα μεταδεδομένα διευκολύνουν την όλη οργάνωση της πληροφορίας που
παράγεται από τους πληροφοριακούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα, μια βιβλιοθήκη ή ένα
μουσείο, όπου με την καταλογογράφηση ή την τεκμηρίωση, παράγουν με αυτόν τον τρόπο
μεταδεδομένα. Σε όλα αυτά μπορεί να προστεθεί και η σύνδεση του Σημασιολογικού ιστού με στοιχεία
που προσδιορίζουν τα τεκμήρια αρχείων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.α. όπως για παράδειγμα η χρήση
ISBN, DOI αλλά και τα URL.
3.5.2. Κατηγορίες μεταδεδομένων και η χρησιμότητα τους
α) Περιγραφικά ( descriptive)
β) Δομικά (structual)
γ) Διαχειριστικά (administrative)
i) Τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα της χρήσης τεκμηρίου (Rights metadata)
ii) Η συντήρηση (preservation metadata)
iii) Τα τεχνικά (technical metadata)
δ) Γλώσσα σήμανσης (markup language) [50]
Ο ρόλος και η χρησιμότητα των μεταδεδομένων θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:
α) Περιγραφή και οργάνωση τεκμηρίων
β) Διαλειτουργικότητα
γ) Ψηφιακή διατήρηση
δ) Ταυτοποίηση
Αν μπορούσαμε να ορίσουμε επίσης και τις βασικές αρχές των μεταδεδομένων, θα τις θέταμε ως εξής:
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α) Απλότητα. Όσο πιο απλό και με σαφείς οδηγίες γίνει η περιγραφή των τεκμηρίων, τόσο
μεγαλύτερη απήχηση θα έχει.
β) Δυνατότητα επέκτασης των σχημάτων προκειμένου να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν
περισσότερο στις ανάγκες των συλλογών.
γ) Διαλειτουργικότητα (interoperability) η ικανότητα, δηλαδή, των πληροφοριακών συστημάτων
να συνδέονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, αξιοποιώντας τη χρήση κοινών προτύπων για τη
δημιουργία των μεταδεδομένων τους.

3.5.3. Συντακτικό μεταδεδομένων
Τα μεταδεδομένα οφείλουν να έχουν αυστηρή και σαφή περιγραφή και σημασιολογία, ώστε να
είναι πολύ συγκεκριμένη και ερμηνευόμενη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από όσους γνωρίζουν τα
σχήματα μεταδεδομένων. Για τον λόγο αυτό, τα μεταδεδομένα αναπαρίστανται με συγκεκριμένη
κωδικοποίηση, η οποία αφενός μεν ακολουθεί ένα καλά καθορισμένο συντακτικό, αφετέρου δεν είναι
το μοναδικό, αλλά υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά σύνολα συντακτικών κανόνων. Οι πιο ευρέως
γνωστές κωδικοποιήσεις αναλύονται.
3.5.3.1. CSV (Comma Separated Values)
Πρόκειται για κωδικοποίηση σε μορφή πίνακα, όπου οι τιμές του αρχείου είναι διαχωρισμένες με
κόμμα. Κάθε γραμμή του αρχείου αντιστοιχεί σε μια γραμμή του πίνακα, όπου οι τιμές είναι
διαχωρισμένες με κόμμα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας πίνακας τεσσάρων
στηλών και δυο γραμμών με κωδικοποίηση CSV, με δεδομένα που θα μπορούσαν να εξαχθούν από τη
συλλογή Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου [53].
Πίνακας 1 Παράδειγμα κωδικοποίησης CSV από το Ιστορικό Αρχείο Μανταμάδου

3.5.3.2. RDF/XML
Η κωδικοποίηση XML (extensible Markup Language -επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης)
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπλοκα μεταδεδομένα, όπως εμφωλεασμένες τιμές, κάτι το οποίο η
κωδικοποίηση με CVS αδυνατεί να κάνει. Το συντακτικό της περιλαμβάνει περιγραφές στοιχείων και
αντίστοιχων τιμών, όπου μέσα σε ‘<’’ και ‘>’’ αναφέρεται το όνομα του στοιχείου, του οποίου
περιγράφεται η τιμή, ενώ έπειτα ακολουθεί η τιμή ως ‘’<’’,το ‘’/’’, το όνομα του στοιχείου πάλι και το
‘’>. Το RDF, όπως λέχθηκε και παραπάνω, είναι μια γλώσσα περιγραφής δηλώσεων που αφορούν
σχέσεις μεταξύ αντικειμένων και τιμών. Το RDF κωδικοποιείται συνήθως σε XML και, όπως αναφέρει
και ο Tim Berners, η κωδικοποίηση σε RDF είναι καλύτερη από μια κωδικοποίηση απλώς σε XML
[54]. Η παρακάτω εικόνα παρέχει ένα παράδειγμα σύνταξης με RDF/ XML.
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Εικόνα 15 RDF/XML κωδικοποίηση τεκμηρίου από το Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου. Πηγή :SC.gr

3.5.3.3. JSON -LD
Πρόκειται για μια σχετικά νέα αλλά διαρκώς αυξανομένη σε χρήση κωδικοποίηση καθώς αφενός
μεν είναι απλούστερη και συντομότερη από την XML, αφετέρου είναι πιο εύκολα μηχαναγνώσιμη και
πιο προσπελάσιμη από τις μηχανές, ενώ, τέλος, έχουν δημιουργηθεί πολλά εργαλεία για την
επεξεργασία της [55].
Κάθε εγγραφή είναι μια τιμή. Οι τιμές μπορεί να είναι είτε απλές, όπως για παράδειγμα αριθμός ή
κείμενο, είτε να είναι πιο συνθέτες, οπότε είναι μέσα σε ‘’{’’ και ‘’}’’ , περιλαμβάνουν ονόματα
στοιχείων μέσα σε εισαγωγικά με ‘’:’’και την αντίστοιχη τιμή, ενώ χωρίζονται με ‘’,’’. Κανένα
απολύτως ρόλο δεν παίζουν τα κενά και οι αλλαγές γραμμής, απλώς κάνουν πιο ευανάγνωστη την
κωδικοποίηση. Η εικόνα παρουσιάζει το ίδιο παράδειγμα με το παραπάνω στην κωδικοποίηση JSONLD .
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Εικόνα 16 JSON-LD κωδικοποίηση τεκμηρίου από το Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου. Πηγή :SC.gr

3.6. Δομή ενός σχήματος μεταδεδομένων
Τα μεταδεδομένα είναι περισσότερο αναγκαία σε ψηφιακούς πόρους ώστε να μπορούμε να τα
αξιοποιήσουμε μαζικά ή και μεμονωμένα, όπως επίσης και για να εντοπίσουμε τους πόρους που μας
ενδιαφέρουν. Τα μεταδεδομένα λοιπόν οργώνονται σε σχήματα [53].
Ένα σχήμα μεταδεδομένων αποτελείται από μια σειρά από στοιχεία (elements) τα οποία
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πεδία. Ακόμα για κάθε πεδίο υπάρχουν οδηγίες για την έννοια και το
περιεχόμενο που οφείλουν να συμπεριλάβουν για το πεδίο. Ένα σχήμα μεταδεδομένων θα μπορούσαμε
να πούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα σύνολο οδηγιών που εξασφαλίζουν ότι σε κάθε πεδίο
θα υπάρχει η συγκεκριμένη πληροφορία και δεν θα υπάρχουν αναντιστοιχίες ως προς την έννοια και το
περιεχόμενο των μεταδεδομένων. Η επίτευξη της διαλειτουργικότητας, που είναι καίριας και ζωτικής
σημασίας, στηρίζεται ακριβώς σε αυτό το σημείο και αποτελεί την «συνθήκη» αυτή που συχνά
προσδιορίζεται από το σχήμα τους, όπως για παράδειγμα η οδηγία να καταγραφεί η γλώσσα
περιγραφής του τεκμηρίου, αν είναι κειμενικό τεκμήριο, με βάση το ISO [53].
Συχνά στην παρουσίαση των σχημάτων των μεταδεδομένων συναντούμεd τους όρους στοιχείο
(element), εξειδίκευση στοιχείου (refinement), πεδίο (field), καθώς και κάποιες παραμέτρους που τα
ορίζουν ως χαρακτηριστικά (attributes), ιδιότητες (properties), κλάσεις/κατηγορίες (classes), τιμές
(values) [5][56] .
3.7. Καθιερωμένα Σχήματα Μεταδεδομένων
Κάθε φορέας που διαχειρίζεται μια συλλογή επιλέγει το δικό του σχήμα μεταδεδομένων, ανάλογα
των αναγκών του, τον τύπο του φορέα, του περιεχομένου της συλλογής και του λογισμικού του.
Εξετάζει παράλληλα ποιο ακριβώς σχήμα επιλέγουν πάροχοι με όμοιο περιεχόμενο και γιατί. Σε
έρευνα που έγινε από τον κ. Καπιδάκη το 2012, φαίνεται ο πλουραλισμός των σχημάτων
μεταδεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν από τα 209 πρώτα ιδρύματα που συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή
ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.
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Πίνακας 2 Σχήματα μεταδεδομένων στην Europeana. Πηγή: Καπιδάκης

Σχήμα Μεταδεδομένων
Dublin Core
ISAD(G)
METS
EAD
MARC
SPECTUM
MAB
TEI
MODS
Object ID
CIDOC-CRM
CDWA
Museumdat
VRA

Πλήθος εγκαταστάσεων
127
62
53
49
39
15
8
7
4
5
2
1
1
1

Ποσοστό
59.9%
29.2%
25%
23.1%
18.4%
7.1%
3.8%
3.3%
1.9%
2.4%
0.9%
0.5%
0.5%
0.5%

3.8. Αλλά σχήματα μεταδεδομένων
Υπάρχουν πολλά περισσότερα σχήματα μεταδεδομένων, τα παραπάνω είναι μερικά από τα πιο
ευρέως γνωστά σχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως από τους φορείς πολιτισμού, προκειμένου να
περιγράψουν τις συλλογές που διαχειρίζονται. Υπάρχουν και σχήματα μεταδεδομένων στα οποία δεν
δημιουργούμε εγγραφές με καταλογογράφηση, απλώς κάνουμε αντιστοίχιση των μεταδεδομένων από
τις εγγραφές που έχουμε κάτω από αλλά σχήματα, ώστε αυτά να αναζητηθούν ενιαία μαζί με εγγραφές
άλλων συστημάτων και σχημάτων. Ένα ανάλογο σχήμα είναι το ESE (Europeana Semantic Elements)
και το νεότερο EDM (Europeana Data Model), το οποίο σχεδιάστηκε με βάση το σχήμα Dublin Core
αλλά περιλαμβάνει στοιχεία και από άλλα γνωστά σχήματα, όπως για παράδειγμα το CIDOC-CRM
[53]. Στο παρακάτω κεφάλαιο θα γίνει εκτενέστερη εξέταση και για τα δυο αυτά σχήματα.
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Κεφάλαιο 4ο
4.1. Dublin Core
Πριν τον σχεδιασμό του Dublin Core προϋπήρχαν πολλά σχήματα μεταδεδομένων, τα οποία ήταν
γνωστά και πρωτοπόρα, όπως για παράδειγμα το MARC, πλην όμως υπήρχαν αρκετά θέματα προς
επίλυση.
Στη διάρκεια του 2ου Διεθνούς Συνέδριου της κοινοπραξίας W3C διαπιστώθηκε η ανάγκη να
αντιμετωπιστεί η δυσκολία εντοπισμού πόρων και έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τον σχεδιασμό του Dublin
Core. Μέσα από συζητήσεις και διάφορες διατυπώσεις ειπώθηκε ότι ένας πυρήνας σημασιολογίας για
πόρους του Ιστού θα μπορεί να είναι χρήσιμος για την κατηγοριοποίηση του Ιστού, για πιο εύκολη
αναζήτηση και ανάκτηση και με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε το Dublin Core Metadata. Ξεκίνησε
λοιπόν ως μια πρωτοβουλία με σκοπό την βελτίωση ανακάλυψης πόρων στο διαδίκτυο, με την
δυνατότητα να περιγραφούν οι ψηφιακοί πόροι με όσον το δυνατόν πιο απλούς και εύκολους κανόνες,
ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί από τον οποιοδήποτε χρήστη, χωρίς την απαίτηση ειδικής γνώσης [53].

4.1.2. Κύρια χαρακτηριστικά του Dublin Core
Το Dublin Core αποτελείται από 15 πεδία, τα οποία ονομάζονται ιδιότητες ή στοιχεία. Όλα του τα
στοιχεία είναι προαιρετικά και επαναλαμβανόμενα. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν
προορίζεται για την περιγραφή περίπλοκων και σύνθετων πόρων καθώς για αυτά τα τεκμήρια
υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα σχήματα ή και πρότυπα, που μπορούν να τα περιγράψουν. Τα 15 αυτά
στοιχεία παρέχουν τη βασική σημασιολογική διαλειτουργικότητα. Επίσης δεν παρέχει λεπτομερείς
κανόνες καταλογογράφησης, όπως για παράδειγμα για τον τρόπο σύνταξης ενός φυσικού προσώπου,
αν πρέπει π.χ. να προηγείται το επίθετο κ.α. Τέλος και πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι επιτρέπει
την επεκτασιμότητα σε άλλες κατηγορίες πόρων και αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξειδίκευσης και
δημιουργίας προφίλ εφαρμογών.
4.1.3. Το Πρότυπο του Dublin Core
Όπως αναφέρθηκε, το Dublin Core αποτελείται από ένα σύνολο 15 στοιχείων, τα οποία χωρίζονται
σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με την περιγραφή της πληροφορίας που αυτή αφορά [57] . Πιο
συγκεκριμένα:
•
•
•

Περιεχόμενο: αφορά τα στοιχεία που περιγράφουν τον τίτλο, την περιγραφή του, την πηγή, τη
γλώσσα, το θέμα, τη σχέση του με άλλο περιεχόμενο, τον τόπο και τον χρόνο,
Πνευματική ιδιοκτησία: αφορά τα στοιχεία που σχετίζονται με τα νομικά θέματα του πόρου,
όπως τη δημιουργία, τη διάθεση και τη διαχείριση του πόρου.
Στιγμιότυπο: αφορά τα στοιχεία που περιγράφουν την ημερομηνία, που μπορεί να είναι
ημερομηνία πρόσκτησης, έκδοσης, δημιουργίας, καταλογογράφησης, τον τύπο, δηλαδή τη φύση
ή το είδος του πόρου, τον μορφότυπο και το αναγνωριστικό του πόρου, που μπορεί να είναι
οποιοδήποτε προσδιοριστικό όπως για παράδειγμα ένα URL, DOI, ISBN.

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τα 15 στοιχεία του Dublin Core πιο διεξοδικά.
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Πίνακας 3 Τα 15 στοιχεία του Dublin Core. Πηγή: Θέματα Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης των Πληροφοριών.

Κατηγορία

Περιεχόμενο

Πνευματική Ιδιοκτησία

Στιγμιότυπο

Σύμβολο στοιχείου Όνομα (στα Ελληνικά)
Title
Τίτλος
Subject
Θέμα
Description
Περιγραφή
Source
Πηγή
Language
Γλώσσα
Relation
Σχέση
Coverage
Κάλυψη
Creator
Δημιουργός
Publisher
Εκδότης
Contributor
Συντελεστής
Rights
Δικαιώματα
Date
Ημερομηνία
Type
Τύπος
Format
Μορφότυπο
Identifier
Αναγνωριστικό

4.1.4. Qualified Dublin Core
Πέραν των 15 στοιχείων που περιλαμβάνει το Dublin Core, προκειμένου να μην χαθεί κάποια
λεπτομέρεια στην περιγραφή των μεταδεδομένων, έχουν οριστεί εξειδικευτές για τα στοιχεία του
Dublin Core, τα οποία είναι τα παρακάτω και όλα μαζί αποτελούν τα στοιχεία του DCMES
•

•

•

•

•
•
•

Κοινό / Audience – είναι η κατηγορία οντοτήτων για την οποία προορίζεται ή είναι χρήσιμος ο
πόρος. H κατηγορία αυτή μπορεί να αποφασίζεται από τον δημιουργό της συλλογής, τον εκδότη
ή άλλους. Παραδείγματα τιμών είναι “προπτυχιακοί φοιτητές”, “καθηγητές δευτεροβάθμιας’’.
Προέλευση / Provenance – είναι μια δήλωση των αλλαγών ιδιοκτησίας ή και επιμέλειας του
πόρου από τη δημιουργία του, οι οποίες αφενός μεν είναι σημαντικές για τη διαπίστωση της
αυθεντικότητας και ακεραιότητας του πόρου και αφετέρου βοηθούν την ερμηνεία του.
Παραδείγματα τιμών είναι “Ιδιοκτησία Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου” ή “Εκλάπη το 1990.
Επεστράφη στο μουσείο το 2010”.
Κάτοχος Πνευματικών Δικαιωμάτων / Rightsholder – μπορεί να είναι ένα φυσικό πρόσωπο
ή ένας οργανισμός, που κατέχει ή διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα για τον πόρο.
Παραδείγματα τιμών είναι “Πανεπιστήμιο Αιγαίου” ή “Γιάννης Μπεχράκης”.
Μέθοδος Διδασκαλίας / Instructional Method – είναι η διαδικασία η οποία μεταδίδει τις
γνώσεις ή ικανότητες, τις οποίες ο πόρος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει. Ως επί το πλείστον,
χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικό υλικό ή τρόπους διαδικασιών. Παραδείγματα τιμών είναι “δια
ζώσης εκπαίδευση” ή “πρακτική άσκηση”.
Μέθοδος Πρόσκτησης / Accrual Method – είναι η μέθοδος με την οποία ο πόρος εισήλθε στη
συλλογή. Παραδείγματα τιμών είναι “Δανεισμός” ή “Αγορά”.
Περιοδικότητα Πρόσκτησης / Accrual Periodicity – είναι η περιοδικότητα με την οποία οι
πόροι προστίθενται στη συλλογή. Παραδείγματα τιμών είναι “Ετήσια” ή “Μηνιαία”.
Πολιτική Πρόσκτησης / Accrual Policy – είναι η πολιτική́ με την οποία καθορίζεται η
προσθήκη των πόρων στη συλλογή. Παραδείγματα τιμών είναι “Ενεργή” ή “Κλειστή” [53].
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4.2. Το μοντέλο ESE (Europeana Semantic Element)
Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, να συγκεντρώσει και να αποθηκεύσει
τις εγγραφές που συνέλεξε από τους διάφορους παρόχους, έπρεπε όλες αυτές οι εγγραφές των να
έχουν ένα κοινό σχήμα. Για το λόγο αυτό το 2008 δημιουργήθηκε το μοντέλο ESE που βασίζεται κατά
πολύ στο Dublin Core. Εκτός από τα στοιχεία του Dublin Core, το ESE ορίζει επιπλέον κάποια
στοιχεία, από τα οποία κάποια είναι υποχρεωτικά και κάποια αλλά προτεινόμενα. Όπως για παράδειγμα
εκτός από το στοιχείο του type του Dublin Core, υπάρχει και είναι υποχρεωτικό το ese:type το οποίο
δέχεται ως τιμή μόνο τέσσερις τιμές, όπως IMAGE (εικόνα), TEXT (κείμενο), SOUND (ήχος), VIDEO
(βίντεο) [58].
europeana:provider
europeana:dataProvider
europeana:rights
europeana:type
europeana:isShownBy and/or europeana:isShownAt
Τα παραπάνω στοιχεία είναι από τα υποχρεωτικά στοιχεία του μοντέλου ESE. Μια δεύτερη
οδηγία, όπως δίνεται και από τον οδηγό (documentation) για τη ορθή χρήση του μοντέλου, είναι ότι
πρώτα γίνεται η περιγραφή με τα στοιχεία του Dublin Core και έπειτα ακολουθούν τα στοιχεία του
μοντέλου ESE, σύμφωνα πάντα με μια ορισμένη σειρά [59]. Παρακάτω ακολουθεί ένα στιγμιότυπο
από περιγραφή σε XML μεταδεδομένων με το μοντέλο ESE.
<metadata xmlns="http://www.europeana.eu/schemas/ese/"
xmlns:europeana="http://www.europeana.eu/schemas/ese/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
<record> <europeana:isShownBy>http://www.xx.yy/yy</europeana:isShownBy>
<dc:subject>archéologie ; Grec ; Céramique</dc:subject>
...
</record>
<record...
</record> ...
</metadata>
Εικόνα 17 Στιγμιότυπο xml εμφάνισης με το μοντέλο ESE

4.3. EDM (Europeana Data Model)
Γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είχε αρκετά προβλήματα καθώς αφενός
μεν ήταν απλό και δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί σε πιο περίπλοκες περίγραφες συνθέτων πόρων,
που όντως διακρίνουν τα πολιτιστικά αντικείμενα, αφετέρου επειδή χρησιμοποιούσε μια επίπεδη
προσέγγιση μοντελοποίησης (flat) και δεν επέτρεπε την ενσωμάτωση δεσμών με εξωτερικούς πόρους
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στον Παγκόσμιο Ιστό. Έτσι, το 2010 σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το νέο μοντέλο περιγραφής
μεταδεδομένων για την Europeana, το EDM (European Data Model) το οποίο θεωρείται προέκταση του
μοντέλου ESE και το οποίο καλύπτει κάποια, γνωστά στους πολιτιστικούς φορείς, πρότυπα περιγραφής
μεταδεδομένων, όπως το LIDO, EAD, METS, CIDOC-CRM κ.α. και τα περισσότερα από τα οποία
ακολουθούν μια ιεραρχικότητα και όχι μια επίπεδη περιγραφή. Το EDM βασίζεται στις τεχνολογίες του
σημασιολογικού ιστού [60][26][61]. Τo μοντέλο αυτό επιλέχθηκε για την παρούσα εργασία (τελικά)
καθώς:
•
•
•
•
•
•

Στηρίζεται στο γνωστό Dublin Core, που όπως διαπιστώσαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι
ευρέως διαδεδομένο στους παρόχους πολιτιστικού περιεχομένου
Εξασφαλίζεται ότι όλα τα μεταδεδομένα που θα διατεθούν θα συμμορφώνονται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
Εξασφαλίζει επίσης ότι όλα τα μεταδεδομένα θα διατίθενται με τον ίδιο ομοιόμορφο τρόπο
Επιτρέπει την ενσωμάτωση όρων από καθιερωμένα λεξιλόγια, θησαυρούς κ.α. με αναφορές στα
URIs τους
Ενσωματώνει τις διαδικτυακές διευθύνσεις URLs των ψηφιακών αρχείων, επιτρέποντας έτσι τη
δυνατότητα ξεχωριστής περιγραφής και αδειοδότησης για το καθένα
Χρησιμοποιεί το μοντέλο περιγραφής πληροφοριακών πόρων RDF με αποτέλεσμα να
διευκολύνεται έτσι η διάθεση των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων ως διασυνδεδεμένα δεδομένα
(Linked Open Data).

4.3.1. Βασικές Έννοιες
Παρακάτω θα αναπτυχθούν κάποιες βασικές έννοιες του μοντέλου EDM, όπως:
RDF, σε προηγουμένη ενότητα έγινε εκτενέστερη αναφορά για τη συγκεκριμένη έννοια,
εδώ απλώς θα επαναλάβουμε ότι πρόκειται για ένα μοντέλο περιγραφής πληροφοριακών
πόρων, που περιγράφεται από ένα σύνολο δηλώσεων οι οποίες προσδίδουν τιμές σε
ιδιότητες του.
Ιδιότητα (Property): Ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, γνώρισμα που
προκειμένου για την περιγραφή ενός πληροφοριακού πόρου.

χρησιμοποιείται

Κλάση (Class) : Μια ομάδα πληροφοριακών πόρων με κοινές ιδιότητες.
Τιμή : Λεκτική πληροφορία, συνήθως κείμενο ή URI αναφορά που αποδίδεται σε μια
ιδιότητα ενός πληροφοριακού πόρου.
URI Αναφορά: Μια αναφορά σε μια έναν άλλο πληροφοριακό πόρο με τη χρήση του URI.
Διαδικτυακός Πόρος (Web Resource): Ένα ψηφιακό αρχείο το οποίο προσδιορίζεται και
είναι προσβάσιμο μέσω ενός URL.
Συγκείμενος Πόρος (Contextual Resource) : Πρόκειται για έναν πληροφοριακό πόρο που περιγράφει
μια έννοια, έναν οργανισμό, ένα φυσικό πρόσωπο, μια γεωγραφική θέση, μια χρονική ή ιστορική
περίοδο. Αυτός λοιπόν ο πόρος εντάσσεται σε ένα καθιερωμένο λεξιλόγιο, θησαυρό ή έναν κατάλογο
καθιερωμένων ονομάτων, ενώ το URI του είναι μια λειτουργούσα διεύθυνση του παγκόσμιου ιστού.
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Χρησιμοποιούνται ως τιμές σε ιδιότητες με χρήση URI αναφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει στην
επίτευξη διαλειτουργικότητας σε σημασιολογικό επίπεδο [21].
4.3.2. Δομή EDM
Το μοντέλο EDM μπορεί να χωριστεί σε δυο ομάδες, τις κλάσεις και τις ιδιότητες. Οι κλάσεις πάλι
διακρίνονται σε core και contextual.
Οι κλάσεις core είναι υποχρεωτικές και περιγράφονται ως εξής:
•
•
•

edm:ProvidedCHO: η οποία περιέχει
τις περιγραφικές ιδιότητες του πολιτιστικού
αντικειμένου που περιγράφει.
edm:WebResource: η οποία περιγράφει έναν διαδικτυακό πόρο, ένα ψηφιακό αρχείο, δηλαδή,
που αναπαριστά το πολιτιστικό αντικείμενο.
ore:Aggregation: η οποία περιγράφει τον ψηφιακό πολιτιστικό πόρο. Συγκεντρώνει και
περιλαμβάνει τις κλάσεις edm:ProvidedCHO (πολιτιστικό αντικείμενο) και edm:WebResource
(διαδικτυακό πόρο)[62]

Το παρακάτω σχήμα εικονοποιεί τις τρεις κλάσεις και τις σχέσεις μεταξύ τους.

ore:Aggregation
[aggregation identifier]

edm:WebResource
[identifier for web
resource]

edm:ProvidedCHO
[identifier for
the’’real’’object]

Εικόνα 18 Οι σχέσεις των τριών βασικών κλάσεων του EDM

Το μοντέλο EDM διαχωρίζει το πολιτιστικό αντικείμενο από την ψηφιακή του αναπαράσταση κάτι
το οποίο δεν υπήρχε με το μοντέλο ESE, δημιουργώντας διαφορετικά μεταδεδομένα. Για παράδειγμα,
το αντικείμενο μπορεί να είναι ένα άγαλμα με δημιουργό τον Φειδία, ενώ η ψηφιακή αναπαράσταση
του, δηλαδή η φωτογραφία του, να είναι δημιούργημα του φωτογράφου Αθανάσιου Ζέρβα. Επειδή
όμως τα μεταδεδομένα του αντικειμένου και της ψηφιακής του αποτύπωσης παρουσιάζονται
ξεχωριστά, η κλάση ore:Aggregation ενώνει τις δυο άλλες κλάσεις, την Edm:WebResource και την
Edm:ProvidedCHO, όπως αποτυπώνεται και στο παραπάνω σχήμα.
Οι συγκείμενες κλάσεις (contextual):
•
•
•
•

skos:Consept για έννοιες,
edm:Agent για φυσικά πρόσωπα και συλλογικά όργανα,
edm:Timespan για χρονικές και ιστορικές περιόδους,
edm:Place για τοποθεσίες.
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Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλούσια μεταδεδομένα που κάποιοι πάροχοι είχαν στη διάθεσή
τους, ορίστηκαν οι παραπάνω κλάσεις, ώστε να μη χαθεί τίποτα από την περιγραφή των ψηφιακών
τεκμηρίων. Οι κατηγορίες αυτές παρέχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τι, ποιος, πότε και γιατί.
Συνδέονται με την κλάση edm:ProvidedCHO μέσω των αντίστοιχων τιμών [62].

Εικόνα 19 Οι τέσσερις Συγκείμενες κλάσεις (contextual)

Κλείνοντας την περιγραφή για το μοντέλο EDM, θα πρέπει να επισημανθεί για ακόμη μια φορά ότι
οι βασικές σχεδιαστικές του αρχές στηρίζονται στις πρακτικές του Σημασιολογικού Ιστού και των
Διασυνδεδεμένων Δεδομένων καθώς και ότι χρησιμοποιεί όλη την τεχνολογία και τα πρότυπα του
Σημασιολογικού Ιστού, όπως το RDF, SKOS, Dublin Core, OAI-ORE, OWL.
Τέλος, ακολουθούν οι χώροι ονομάτων (namespaces) που είναι ενσωματωμένοι στο μοντέλο EDM
και είναι οι παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/
dcterms: http://purl.org/dc/terms/
edm: http://www.europeana.eu/schemas/edm/
ore: http://www.openarchives.org/ore/terms/
owl: http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/
skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
rdau: http://www.rdaregistry.info/Elements/u/
wgs84_pos: http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
crm: http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/
cc: http://creativecommons.org/ns# [62]
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Εικόνα 20 Διάγραμμα Κλάσεων του μοντέλου EDM. Πηγή: Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη
διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.

37

4.4. Το Αποθετήριο «Αρχιπέλαγος»
Το ψηφιακό αποθετήριο «ArchiPELAGO» ή «Αρχιπέλαγος» [63][64] που αναπτύχθηκε από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ξεκίνησε την λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2014, με απώτερο σκοπό να
ικανοποιήσει τις ανάγκες που αφορούν θέματα τεκμηρίωσης, διαχείρισης και οπτικοποίησης
δεδομένων που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας. Το σύστημα είναι
συμβατό με τα διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας, ενώ παράλληλα βασίζεται σε
ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
DSpace, στο οποίο έγιναν τροποποιήσεις, ώστε να ικανοποιεί τις σχεδιαστικές αποφάσεις αλλά και τις
διάφορες άλλες απαιτήσεις που είχαν καθοριστεί προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που τέθηκαν.

Εικόνα 21 Αρχική εικόνα του αποθετηρίου «Αρχιπέλαγος»

Το αποθετήριο «Αρχιπέλαγος» αποτελείται από δυο συλλογές: (α) τον κατάλογο Ερευνητικών
Τεκμηρίων (με το καφέ χρώμα στην εικόνα) και (β) τον κατάλογο Χωρικών Δεδομένων (με πράσινο
χρώμα στην εικόνα). Προκειμένου για την κατάθεση των ερευνητικών τεκμηρίων χρησιμοποιείται το
πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core, ενώ για την κατάθεση των χωρικών συνόλων χρησιμοποιείται το
INSPIRE.
Η διαδικασία υποβολής τεκμηρίου είναι αρκετά εύκολη διαδικασία, η οποία διεξάγεται εξ
ολοκλήρου από μια διαδικτυακή επαφή. Κατ’ αρχάς ο χρήστης οφείλει να εγγραφεί στο σύστημα και
αφού αποκτήσει δικαίωμα υποβολής μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τεκμηρίων. Στην νέα
σελίδα που εμφανίζεται, ο χρήστης-καταθέτης πρέπει να προσδιορίσει σε ποια συλλογή θα αναφέρεται
το τεκμήριο και έπειτα να συμπληρώσει τα ανάλογα πεδία μεταδεδομένων και να μεταφορτώσει το
αρχείο ή τα αρχεία. Μετά την υποβολή, οι διαχειριστές του αποθετηρίου ειδοποιούνται κατευθείαν από
το σύστημα για τη νέα υποβολή τεκμηρίων. Οι διαχειριστές αφού ελέγξουν την υποβολή αποφασίζουν
αν είναι αποδεκτή ή όχι. Η υποβολή είτε απορρίπτεται, είτε επιστρέφει στον χρήστη-καταθέτη μαζί με
σχόλια για τυχόν διορθώσεις ώστε να υποβληθεί εκ νέου.
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Εικόνα 22 Διάγραμμα υποβολής κατάθεσης τεκμηρίου

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η εμφάνιση της αρχικής σελίδας όπου διακρίνονται τρεις
κοινότητες, το Αρχιπέλαγος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας, στην
οποία ανήκει και η νέα συλλογή. Σε αυτές τις κοινότητες μπορεί κάποιος είτε να πλοηγηθεί, είτε να
καταθέσει κάποιο τεκμήριο.

Εικόνα 23 Οι κοινότητες που φιλοξενούνται στο αποθετήριο

4.5. Το DSpace
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το λογισμικό του DSpace χρησιμοποιεί εξ
ορισμού (by default) το σχήμα του DC, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να παραμετροποιηθεί,
ώστε να μπορούν να εισαχθούν και άλλα σχήματα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει η ένταξη του
μοντέλου EDM στο λογισμικό υλοποιώντας κάποια βασικά βήματα. Αφού αποκτήθηκαν δικαιώματα
διαχειριστή στο αποθετήριο «Αρχιπέλαγος» έγιναν τα εξής:
•
•

Προσθήκη νέου σχήματος με την εγγραφή του χώρου ονόματος (namespaces)
Προστέθηκαν τα διάφορα στοιχεία

Πρόκειται για μια εύκολη σχετικά διαδικασία, στην οποία γνωρίζοντας το σωστό URI του
σχήματος, μπορεί να γίνει η εισαγωγή του. Από το μενού της Διαχείρισης επιλέγουμε Μεταδεδομένα.
Mας εμφανίζει τα τρέχοντα σχήματα που υπάρχουν στο DSPACE και από κάτω εμφανίζεται η επιλογή
Προσθήκη νέου σχήματος-Namespace, όπου γίνεται η εγγραφή του URI του σχήματος που θέλουμε να
προσθέσουμε. Αφού ολοκληρώσουμε την εγγραφή του URI, επιλέγουμε κάτω δεξιά το πεδίο
Προσθήκη νέου σχήματος και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία εισαγωγής του σχήματος. Η
παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τον τρόπο εμφάνισης των πεδίων [65].
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Εικόνα 24 Τρόπος προσθήκης νέου σχήματος

Έπειτα, όπως παρουσιάζεται και από την παρακάτω εικόνα, μετά την σωστή εισαγωγή του
σχήματος, πρέπει να προστεθούν και τα πεδία του σχήματος.

Εικόνα 25 Εισαγωγή πεδίων

Έχοντας ολοκληρώσει την προσθήκη νέου σχήματος και των αντίστοιχων πεδίων, προχωρήσαμε
στο επόμενο βήμα, αυτό της δημιουργίας της νέας συλλογής. Από το μενού Επεξεργασία επιλέγουμε
Δημιουργία συλλογής, όπως ακριβώς εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 26 Δημιουργία νέας συλλογής

Εδώ Όπου ορίζεται το όνομα της νέας συλλογής, ενώ ακολουθεί και μια Σύντομη περιγραφή και
αμέσως μετά ένα Εισαγωγικό κείμενο.

Εικόνα 27 Πεδία για συμπλήρωση

Μετά την προσθήκη νέου σχήματος και των αντίστοιχων πεδίων, καθώς επίσης και τη δημιουργία
της νέας συλλογής, το επόμενο βήμα είναι η υποβολή τεκμηρίου. Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε πως ο
τρόπος που υπήρχε δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της νέας συλλογής, καθώς
περιείχε συγκεκριμένες τιμές τεκμηρίων, όπως Βιβλίο, Κεφάλαιο Βιβλίου, Αναφορά, Βίντεο κ.α., όπως
εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, ενώ στη νέα συλλογή δεν υπήρχαν ανάλογα τεκμήρια..
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Εικόνα 28 Τρόπος υποβολής τεκμηρίου

Το λογισμικό του DSpace, μέσω ενός αρχείου-εγγράφου xml, δίνει τη δυνατότητα σε κάποια
κοινότητα που φιλοξενείται στο αποθετήριο να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό και διαφορετικό
περιβάλλον υποβολής τεκμηρίου, το οποίο μπορεί να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις
ανάγκες και απαιτήσεις της συγκεκριμένης συλλογής. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε ακόμα ένα άλλο
αρχείο-έγγραφο xml, στο οποίο ορίζεται με ποιο σχήμα μεταδεδομένων θα γίνει η περιγραφή των
τεκμηρίων και πώς θέλουμε να παρουσιάζονται στην διεπαφή με τον χρήστη.

Εικόνα 29 XML αρχείο item-submission
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Εικόνα 30 XML input form

Μέσω λοιπόν των παραπάνω αρχείων έγιναν οι κατάλληλες αλλαγές ώστε να φτάσουμε στο
αποτέλεσμα που ακολουθεί στην παρακάτω εικόνα.
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Εικόνα 31 Δημιουργία νέας φόρμας υποβολής τεκμηρίου
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Εικόνα 32 Στιγμιότυπο περιγραφής τεκμηρίου με EDM

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί ένα δείγμα περιγραφής τεκμηρίου με το μοντέλο EDM. Στα πεδία
του dc.subject εκτός από λεκτικές τιμές, όπως για παράδειγμα κτήματα, αδελφός κ.α. δηλώθηκαν και
τιμές, οι οποίες προέρχονται από Θησαυρούς Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ και από τον Θησαυρό
UNESCO (έκδοση ΕΚΤ με ελληνικές αποδόσεις). Το ίδιο έγινε και στο dc.type: εκτός από την τιμή
Διανεμητήριο, πήρε και δεύτερη τιμή, η οποία προέρχεται από το Λεξιλόγιο Τύπων Πολιτιστικών
Αντικειμένων του ΕΚΤ. Τέλος στο πεδίο dcterms.temporal εναλλακτικά δόθηκε αναφορά από το
Λεξιλόγιο Ελληνικών Ιστορικών Περιόδων του ΕΚΤ.
Η συγκεκριμένη φόρμα υποβολής εμπεριέχει την προσπάθεια για την περιγραφή των
μεταδεδομένων με το μοντέλο EDM και για αυτό έχει τα συγκεκριμένα πεδία του σχήματος. Παρ’ όλα
αυτά η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε, καθώς η επιπεδοποίηση του EDM μοντέλου σε ένα επίπεδο
σχήμα (flat) είναι προβληματική. Για να είναι δυνατή η υλοποίηση απαιτείται σημαντική επέκταση
στον πηγαίο κώδικα του DSpace (π.χ. για τις URI τιμές να αποθηκεύονται με συγκεκριμένη εσωτερική
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κωδικοποίηση πολλαπλές τιμές που περιλαμβάνουν εκτός από το URI, την προτεινόμενη ονομασία ή
και άλλη πληροφορία για τον κάθε αναφερόμενο πόρο).
Αμέσως μετά από την παραπάνω προσπάθεια έπρεπε να αναπροσαρμοστεί το σχέδιο δημιουργίας
της συλλογής. Οι επιλογές σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάθεση των μεταδεδομένων
ήταν η χρήση κάποιου επίπεδου (flat) μοντέλου και για τον λόγο αυτό οι επιλογές ήταν δύο (α) Το
μοντέλο ESE της Europeana (που είναι το προηγούμενο μοντέλο από το EDM) και (β) το oia dc (ή qdc)
σε συνδυασμό με το METS.
Προτιμήθηκε η πρώτη επιλογή καθώς είχε ήδη μελετηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο. Για τον λόγο
αυτό γράφτηκαν δυο νέα αρχεία input-form και item submission στα οποία ορίσαμε ότι το σχήμα
περιγραφής της συλλογής θα περιέχει των συνδυασμό δυο σχημάτων, με πρώτο το DC και δεύτερο το
ESE, με συγκεκριμένη σειρά, όπως ορίζει και ο οδηγός του μοντέλου (documentation) [58]. Επίσης και
στον πρώτο και στον δεύτερο σχεδιασμό ελήφθησαν σοβαρά υπόψη όλες οι ελάχιστες απαιτήσεις που
προτείνει το ΕΚΤ, όπως ποια πεδία είναι υποχρεωτικά και ποια προτεινόμενα, όπως φαίνεται και από
τον παρακάτω πίνακα.

Εικόνα 33 Στοιχεία του μοντέλου ESE και του σχήματος DC

Η τελική εικόνα υποβολής τεκμηρίου διαμορφώθηκε ως εξής, όπως διαφαίνεται και από την παρακάτω
εικόνα.
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Εικόνα 34 Τελική φόρμα υποβολής τεκμηρίου
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4.6. Σταθεροί Προσδιοριστές - Handle system
Για την ύπαρξη διαλειτουργικότητας απαραίτητη είναι η σταθερή διευθυνσιοδότηση του ψηφιακού
πόρου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η δημιουργία δυο διαφορετικών τύπων
προσδιοριστή για κάθε ψηφιακό πόρο: α) ενός τοπικού προσδιοριστή (local identifier), ο οποίος είναι
ένα αλφαριθμητικό που ταυτοποιεί μοναδικά τον ψηφιακό πολιτιστικό πόρο μεταξύ των υπόλοιπων
πόρων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των μεταδεδομένων και β) μιας λειτουργούσας διαδικτυακής
διεύθυνσης URI (URL) της σελίδας παρουσίασης του ψηφιακού πολιτιστικού πόρου η οποία
ενσωματώνει και τον τοπικό προσδιοριστή. Παραδείγματα τοπικού προσδιοριστή είναι τα ακόλουθα :
• 12345
• Α-4367
• Abc/3268/5
• a.3.65763
Το URL της σελίδας παρουσίασης του κάθε ψηφιακού πολιτιστικού πόρου θα πρέπει να έχει την
παρακάτω μορφή: htpp://{domain}/….σταθερό τμήμα…/{τοπικός προσδιοριστής}/…σταθερό τμήμα..
Το παρακάτω παράδειγμα είναι ενδεικτικό:
• Htpp://ekt-content.gr/items/12345
Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο, το οποίο το ενσωματώνει και το προσφέρει το λογισμικό
του DSpace είναι η χρήση ενός μόνιμου προσδιοριστή ο οποίος παρέχεται με τον μηχανισμό Handle
System RFC 3650. Το handle όπως και το DOI για τα άρθρα, επιτρέπουν τη μετατροπή των URNs
(Uniform Resource Name) σε έγκυρα URLs. To URN όπως και το URI αποτελούν την ταυτότητα του
ψηφιακού τεκμηρίου στο διαδίκτυο. Η χρήση και η επιλογή μοναδικών χαρακτηριστικών διευκολύνει
τη μακροχρόνια διατήρηση, την ευρεία πρόσβαση και προσπέλαση και την αναφορά στα τεκμήρια του
αποθετηρίου [22]. Η μορφή που θα έχει είναι η εξής: http:hdi.handle.net/{handle prefix}/τοπικός
προσδιοριστής. Στο συγκεκριμένο αποθετήριο και συλλογή, η σελίδα παρουσίασης είναι η εξής:
http://archipelago.aegean.gr/xmlui/handle/123456789/9237/

4.7. Το πρωτόκολλο OAI-PMH
Το πρωτόκολλο OAI-PMH (Open Archives Initiative for Metadata Harvesting) καθορίζει έναν
μηχανισμό για τη συγκομιδή και μεταφορά των μεταδεδομένων μέσω του Ιστού από διάφορα
αποθετήρια και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Το μοντέλο γνωστό και ως «harvesting metadata» επιτρέπει
στους παρόχους πληροφορίας να διαθέσουν τα μεταδεδομένα τους προς τα έξω, προς συσσωρευτές και
καταλόγους και χρησιμοποίει το HTTP transactions για να θέσει ερωτήματα και να λάβει τις
αντίστοιχες απαντήσεις. Το OAI-MPH υποστηρίζει πολλαπλές μορφές έκφρασης των μεταδεδομένων,
αν και το unqualified Dublin Core σε xml αναπαράσταση είναι υποχρεωτικό για να παρέχει ένα βασικό
επίπεδο
διαλειτουργικότητας
[34].
Μέσω
της
ηλ.
δ/νσης
http://archipelago.aegean.gr/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=ese&set=col_123456789_
9237 το ΕΚΤ μπορεί να «τραβήξει» τα μεταδεδομένα της συλλογής Ιστορικού Αρχείου Κοινότητας
Μανταμάδου και να τα δει ακόμα και σε αναπαράσταση σε xml/rdf.
Στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά τον έλεγχο των μεταδεδομένων από το ΕΚΤ, καθώς στο
πρωτόκολλο OAI-PMH δεν υποστηρίζεται το metadata Format ESE, με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η συλλογή των τεκμηρίων με τα μεταδεδομένα που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του ESE, η
λύση που προτάθηκε και υλοποιήθηκε ήταν η δημιουργία ενός νέου input-form αρχείου, στο οποίο
οριστήκαν όλα τα πεδία εκείνα που χρειάζονταν για την περιγραφή των τεκμηρίων, ακολουθώντας
πιστά το documentation του μοντέλου ESE.
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4.8. Εμφάνιση συλλογών στο Αποθετήριο
Η συλλογή του «Ιστορικού Αρχείου Κοινότητας Μανταμάδου» περιλαμβάνει εκατό τεκμήρια, τα
οποία χωρίζονται σε αρκετούς τύπους, όπως Πωλητήρια, Ενοικιαστήρια, Πιστοποιητικά,
Προικοσύμφωνα, Χαριστήρια, Παραχωρητήρια, Συμφωνητικά, Διανεμητήρια, Εκκλησιαστικές
Αποφάσεις, Δικαστικές Αποφάσεις, Δηλωτικά, Διαθήκες, Δωρεές, Πρακτικά και άλλες μεμονωμένες
κατηγορίες.
Η εμφάνιση της συλλογής μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους :α) ανάλογα με τον τύπο, β) ανάλογα με τον
τίτλο, ο οποίος εμφανίζεται με αλφαβητική σειρά γ) με λέξεις κλειδιά. Οι παρακάτω εικόνες είναι
χαρακτηριστικές του τρόπου αναζήτησης τεκμηρίου μέσα στο αποθετήριο «Αρχιπέλαγος».

Εικόνα 35 Τρόπος εμφάνισης της συλλογής μέσα στο αποθετήριο βάση τύπου τεκμηρίου
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Εικόνα 36 Τρόπος εμφάνισης της συλλογής μέσα στο αποθετήριο βάσει τίτλου τεκμηρίου

Εικόνα 37 Τρόπος εμφάνισης της συλλογής μέσα στο αποθετήριο βάσει λέξεις-κλειδιά
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Κεφάλαιο 5ο
5.1. Η συλλογή «Πρακτικά Δημοτικού Αρχείου Μανταμάδου 1894-1909»
Η ψηφιοποίηση του αρχείου έγινε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα από το
εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τμήματος Πολιτιστικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παυλογεωργάτο
Γεράσιμο και συνεπιβλέπουσα την κα. Καβακλή Ευαγγέλια το 2012.
Ψηφιοποιήθηκαν 1.000 περίπου αρχειακά τεκμήρια και κατατέθηκαν στο αποθετήριο
«Αρχιπέλαγος», ενώ για την περιγραφή των τεκμηρίων χρησιμοποιήθηκε το σχήμα μεταδεδομένων του
Dublin Core. Προκειμένου να γίνει η περιγραφή των τεκμηρίων αποδελτιωθήκαν όλα σχεδόν τα κύρια
ονόματα που υπήρχαν στα έγγραφα, όλες οι ημερομηνίες, ενώ έγινε προσπάθεια και για την καταγραφή
των τοπωνυμίων. Δυστυχώς, η μαζική κατάθεση στο αποθετήριο είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται
με σύγχυση κάποια πεδία, όπως για παράδειγμα στο dc.description.abstract να εμφανίζονται τα
ονόματα των εμπλεκομένων στο έγγραφο. Ακόμα μια σύγχυση υπήρχε με κάποια τεκμήρια που το ένα
αποτελούσε φυσική συνέχεια του αλλού διατηρώντας μια φυσική ακολουθία μεταξύ τους κι ενώ ήταν
αριθμημένα ώστε η μια σελίδα να αποτελεί συνέχεια της επόμενης (υπήρχε και εσωτερική αρίθμηση
των εγγράφων π.χ., 252, 253, 254 κτλ.) όπως για παράδειγμα κάποιες πεντασέλιδες διαθήκες, δυστυχώς
κατά την μαζική κατάθεση χάθηκε η φυσική-αριθμητική ακολουθία και ήταν δύσκολη η εύρεση της
επομένης σελίδας. Ένα ακόμα επιπλέον στοιχείο ήταν ότι δεν εμφανίζονταν η συλλογή στα
κατατεθειμένα τεκμήρια του αποθετηρίου.

5.2. Η νέα συλλογή «Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου Λέσβου»
Στη νέα συλλογή που δημιουργήθηκε δόθηκε ένα διαφορετικό όνομα για να δηλώνει και τον
χαρακτήρα της. Η πρωταρχική σκέψη ήταν η ονομασία ως «Οθωμανικό Δημοτικό Αρχείο
Μανταμάδου», η οποία ονοματοδότησε την πρώτη δημιουργία συλλογής και στην οποία έγινε
προσπάθεια η περιγραφή των μεταδεδομένων να γίνει με το μοντέλο EDM. Οι λόγοι που οδήγησαν
στην ονομασία Οθωμανικό ήταν αρκετοί: μεταξύ άλλων, η χρονική περίοδος που αφορούσε ήταν προς
το τέλος της Οθωμανικής περιόδου, ενώ επίσης σε πολλά έγγραφα υπάρχει οθωμανική σφραγίδα με
την αραβική γραφή, ως σφραγίδα εξουσίας, ενώ τέλος υπάρχουν αρκετοί όροι της Οθωμανικής
διοίκησης, όπως οι Μουχτάρηδες, ο θεσμός της Δημογεροντίας, οι Μεμούρηδες και τα «κουτζάνια»
ιδιοκτησίας.
Κατά τη δεύτερη δημιουργία συλλογής με μοντέλο περιγραφής το Dublin Core και το ESE, και
προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα σύγχυσης με την προηγουμένη συλλογή, το όνομα της
συλλογής έγινε Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου. Οι λόγοι που οδήγησαν στην
μετονομασία ήταν καθαρά βασισμένοι στις βασικές μεθοδολογικές αρχές της αρχειονομίας. Τα
αρχειακά τεκμήρια χωρίζονται σε ενεργά, ημιενεργά και ιστορικά. Ιστορικό χαρακτηρίζεται το αρχείο
όταν παύει να είναι ενεργό και το συγκεκριμένο δεν ήταν ενεργό καθώς δεν παρήγαγε νέα έγγραφα [3].
Κρατήθηκε ο όρος Κοινότητας έναντι Δημοτικού, που ήταν στην αρχική συλλογή, καθώς στα
έγγραφα μέσα αναφέρεται ως κοινότητα και με αυτόν τον τρόπο αποκτήθηκε μια «εγγύτητα», όντας
πιο κοντά στον τρόπο αναφοράς και περιγραφής του.
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Εικόνα 38 Δείγμα αρχειακού τεκμηρίου από την συλλογή «Ιστορικό Αρχείο κοινότητας Μανταμάδου»
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5.3. Αποδελτίωση Τεκμηρίων
Στον τρόπο περιγραφής των τεκμηρίων έγινε προσπάθεια να κρατηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη
πληροφορία είχε συλλεχθεί από την πρώτη συλλογή. Έγινε επαλήθευση των ημερομηνιών και των
τοπωνυμίων, καθώς στην πρώτη συλλογή χρησιμοποιήθηκαν κεφαλαία γράμματα για την περιγραφή
τόπων, ονομάτων κα. (πρόβλημα τονισμού των λέξεων) ενώ με την βοήθεια της οικογένειας
Αποστόλου, κατοίκων από τον Μανταμάδο, αποδελτιωθήκαν
και επιβεβαιώθηκαν αρκετά
περισσότερα από τα αρχικά. Και εδώ καταλυτικό ρολό έπαιξαν οι κατευθυντήριες γραμμές της
Αρχειονομίας, σύμφωνα με την οποία σκοπός της αποδελτίωσης (καταγραφής) δεν είναι να γίνει μια
αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, αλλά να γίνει ο εντοπισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που
συγκροτούν την ταυτότητά του αλλά και βοηθούν στον άμεσο εντοπισμό του τεκμηρίου. Μερικές από
τις γενικές αρχές συνοψίζονται στο ότι οδηγούμαστε από το γενικό στο ειδικό και η καταγραφή οφείλει
να γίνεται με ακρίβεια, συντομία και ομοιογένεια. Με αυτές τις αρχές έγινε και η περιγραφή των
τεκμηρίων στη συγκεκριμένη συλλογή.
Επίσης κατά την αποδελτίωση (καταγραφή) της πληροφορίας που αναφέρεται στο κάθε έγγραφο
και προκειμένου να μην χαθεί κάποια σημαντική πληροφορία, έγινε η προσπάθεια η αποδελτίωση να
απαντά σε πέντε βασικά ερωτήματα[66][67] :
•
•
•
•
•

Ποια ενέργεια ή δραστηριότητα/πράξη/γεγονός περιγράφεται;
Ποιος ενέχεται;
Πού συνέβη το γεγονός;
Πότε έλαβε χώρα;
Ποιο αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε;

Για τον λόγο αυτό η περιγραφή των τεκμηρίων σχεδόν σε όλα τα τεκμήρια ξεκίνα ως εξής:…
«…Πρόκειται για χειρόγραφο έγγραφο που συντάχθηκε στην κοινότητα Μανταμάδου συνέγραψαν
Λέσβου στις…. για λογαριασμό του …προκειμένου να διανέμει/πουλήσει/ορίσει κ.α. στους …»
Ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο στοιχείο ήταν το γεγονός ότι το αρχείο δημιουργήθηκε από
πέντε διαφορετικά άτομα, ενώ μερικά έγγραφα είναι αγνώστου δημιουργού, στοιχείο που προκαλεί
περισσότερες δυσκολίες, καθώς πρέπει ο ερευνητής του κειμένου να κινηθεί σε πέντε τουλάχιστον
διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες. Μερικά κείμενα είναι πυκνογραμμένα και για εξοικονόμηση
χαρτιού έγραφαν και στην πίσω πλευρά με αποτέλεσμα το μελάνι να δημιουργεί διάφορα προβλήματα
πάνω στην επιφάνεια του χαρτιού. Επίσης οι φθορές που έχει υποστεί το χαρτώο υλικό από φυσικές,
χημικές και βιολογικές φθορές καθιστούν κάποιες φορές δυσανάγνωστο το κείμενο σε ορισμένα
σημεία.
Για την καλύτερη αποδελτίωση του κειμένου και προκειμένου να γίνει σωστός εντοπισμός
κάποιων λέξεων, ονομάτων ή και τόπων χρησιμοποιήθηκε επιτραπέζιος μεγεθυντικός φακός που
χρησιμοποιείται για την συντήρηση εικόνων. Η χρήση του σε μερικά σημεία σε συνδυασμό με την
μεγέθυνση από τον υπολογιστή, ήταν καταλυτική για την ανάγνωση του κειμένου, καθώς δεν υπήρχε
δυνατότητα φυσικής εξέτασης των εγγράφων, πάρα μόνο μέσα από την ψηφιακή τους μορφή.
5.4. Το Συγκεκριμένο Αρχείο
5.4.1. Λίγα λόγια για την αξία του συγκεκριμένου αρχείου
Μετά από αρκετή έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών αρχειακών συνόλων ανάλογων με το
συγκεκριμένο σε όλη την Ελλάδα. Πολλά αρχεία βρίσκονται στοιβαγμένα σε αρχειοστάσια
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περιμένοντας την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση τους. Άλλα πάλι ενώ έχουν ψηφιοποιηθεί από τα
ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία Κράτους) που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για τα δημοσιά έγγραφα. Παρ’
όλο που έχει δημιουργηθεί μια πύλη εισόδου με το όνομα @ρχειομνήμων, που είναι η ψηφιακή
πολιτιστική συλλογή των ΓΑΚ, εντούτοις είναι δύσκολο να ερευνηθούν και να μελετηθούν τα αρχεία,
καθώς δεν είναι από τους πιο εύκολους τρόπους [68]. Τέλος η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν αποτελεί
πανάκεια ούτε οδηγεί στην πρόσβαση σε αυτά, αν η πληροφορία που αυτή φέρει δεν είναι άμεσα
διαθέσιμη στο κοινό.
Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να λεχθεί είναι ότι η ψηφιοποίηση που έγινε το 2012 από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν μεγάλης σημασίας, αφενός για τους γνωστούς λόγους που αναλυθήκαν σε
προηγούμενο κεφάλαιο και αφορούν τα οφέλη της ψηφιοποίησης, αφετέρου γιατί μετά από κάποια
χρόνια, πυρκαγιά κατέστρεψε το παλιό κτίριο που φυλάσσονταν τα αρχεία και καταστράφηκαν αρκετά
έγγραφα, πολλά από τα οποία ήταν ιστορικά. Το ίδιο το αρχείο εξαιτίας της ψηφιοποίησης,
αντιλαμβανόμενοι οι κάτοικοι της αξίας που αυτό έχει, βρίσκεται σε προθήκη καλά φυλασσομένη σε
κοινοτικό κτίριο του Μανταμάδου.

5.4.2. Η ιστορία του
Το συγκεκριμένο αρχείο, κώδικας όπως αναφέρεται και μέσα στο πρώτο έγγραφο που γίνεται
λόγος για την ύπαρξη του, είναι προϊόν του 1894. Προκειμένου οι κάτοικοι της κοινότητας
Μανταμάδου να διαφυλάξουν κάποια σημαντικά έγγραφα της κοινότητας αλλά και δικαιοπρακτικά που
αφορούσαν προσωπικές τους υποθέσεις, προχώρησαν στην δημιουργία αυτού του κώδικα-αρχείου.
Γενικότερα η τύχη των αρχείων των νέων εδαφών της Ελλάδας και των νησιών ήταν ευνοϊκή,
καθώς σωθήκαν από τις καταστροφές που είχαν τα ανάλογα αρχεία στις περιοχές που
απελευθερωθήκαν νωρίτερα, εξαιτίας πολλών και διαφόρων λόγων που δεν είναι της παρούσης
εργασίας να αναλυθούν. Έτσι, προσφέρουν μοναδικό υλικό για ερευνητές παντός είδους για τον τρόπο
ζωής, δράσης, ηθών και εθίμων των κατοίκων εκείνης της εποχής και της μετάβασης που θα έρχονταν
μετά την απελευθέρωση.
Η κοινότητα αφενός μεν ως πολιτικός οργανισμός εξυπηρετεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
καθώς αυτή συλλέγει τους φόρους που επιβάλλει η εξουσία, αφετέρου όμως επιτελεί και τις τρεις
εξουσίες, την εκτελεστική, την νομοθετική και την δικαστική. Έτσι η κοινότητα γίνεται δημιουργός
αρχείων [69]. Για τον λόγο, αυτό παρατηρούμε ότι και στο συγκεκριμένο αρχείο υπάρχουν δικαστικές
αποφάσεις, όπως διαζύγια, υπάρχουν νομοθετικές αποφάσεις όπως η θέσπιση νόμων που αφορούν, για
παράδειγμα, την επιβολή τέλους ελλιμενισμού στο λιμάνι του Μανταμάδου, εκτελεστικές αποφάσεις
για τον ορισμό ταμιών ή επιτρόπων κατόπιν ψηφοφορίας.
Το συγκεκριμένο κοινοτικό αρχείο αποτελείται από λυτά έγγραφα και εκτός όλων των παραπάνω
εγγράφων, περιέχουν διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα, όπως ενοικιαστήρια, πωλητήρια, διαθήκες,
διανεμητήρια, χαριστήρια, προικοσύμφωνα, πιστοποιητικά, αποδείξεις χρεών προς ιδιώτες, πρακτικά
συνεδριάσεως της κοινότητας κ.α. Ως προς το είδος, τα επίσημα έγγραφα είναι είτε πρότυπα όπως
αναγράφεται πάνω στο έγγραφο, είτε αντίγραφα, όπως επίσης αναφέρεται σε μερικά έγγραφα τα οποία
αποκαλούνται μερικές φορές ως απαράλλακτον [70].

5.5. Αποθετήρια με παρόμοιο υλικό
Προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σωστά η δημιουργίας της συλλογής «Ιστορικό
Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου», έγινε έρευνα στον τρόπο δημιουργίας και παρουσίασης των
συλλογών από διάφορα αποθετήρια που φιλοξενούν υλικό παρόμοιο με το συγκεκριμένο. Παρακάτω
εκθέτουμε συνοπτικά μερικά από τα οποία αποτέλεσαν πρότυπο και οδηγό στον τρόπο σχεδιασμού του
περιεχομένου.
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5.5.1. Το Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη»
Πρόκειται για το Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη», το οποίο υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ, ενώ το
ιστορικό αρχείο ιδρύθηκε στη Μυτιλήνη το 2002. Το πλούσιο αρχείο εμπεριέχει αποκόμματα από
εφημερίδες, προσωπικές και επαγγελματικές επιστολές, φωτογραφίες, διάφορα επαγγελματικά
έγγραφα, καρτ ποστάλ και άλλο πλούσιο αρχειακό υλικό που αποτυπώνει την καθημερινή ζωή στη
Λέσβο τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο (19ο-20ος αιώνας).
Για τη τεκμηρίωση του αρχείου υιοθετήθηκαν κοινά σχήματα μεταδεδομένων με εφαρμογή
διεθνών προτύπων, ενώ παράλληλα ενσωματωθήκαν ελεγχόμενα λεξιλόγια, καθιερωμένοι όροι
θεμάτων, τύπων περιεχομένου, προσώπων κ.α. εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση και
φιλική πρόσβαση στην πληροφορία με ορούς διαλειτουργικότητας. Το σχήμα που χρησιμοποιήθηκε
προκειμένου να γίνει η περιγραφή των τεκμηρίων είναι το EAD (Encoding Archival Description) 2002,
ενώ συγχρόνως ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες του ISAD-G (General International Standard Archival
Description) 2nd edition, του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων[71] .

Εικόνα 39 Στιγμιότυπο από το αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου Αιγαίου «Εργάνη»
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ο τρόπος περιγραφής ενός τεκμηρίου μέσα στο αποθετήριο του
Ιστορικού Αρχείου Αιγαίου «Εργάνη»

Εικόνα 40 Στιγμιότυπο εμφάνισης τεκμηρίου στο αποθετήριο «Εργάνη»
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5.5.2. Αποθετήριο Πανδέκτης
Ο «Πανδέκτης» είναι ένα αποθετήριο που περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές ψηφιακές συλλογές
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για διάφορες συλλογές
που προέρχονται από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Σπουδών, Βυζαντινών Ερευνών και Ελληνικής και
Ρωμαϊκής Αρχαιότητας που κατά καιρούς έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται ψηφιακά από το ΕΚΤ με
χρήση του λογισμικού DSpace. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ο τρόπος περιγραφής και
παρουσίασης του τεκμηρίου μέσα στο αποθετήριο [72].

Εικόνα 41 Στιγμιότυπο εμφάνισης τεκμηρίου στο αποθετήριο Πανδέκτης
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5.5.3. Αποθετήριο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας -Θράκης
Πρόκειται για το ιδρυματικό αποθετήριο του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου
Μακεδονίας -Θράκης το οποίο έχει υλοποιηθεί με το λογισμικό DSpace και φιλοξενεί δυο κοινότητες
το Οπτικοακουστικό αρχείο και τις Συλλογές Αντικειμένων. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ο
τρόπος περιγραφής και εμφάνισης του τεκμηρίου μέσα στο αποθετήριο [73].

Εικόνα 42 Στιγμιότυπο εμφάνισης τεκμηρίου στο αποθετήριο ΛΕΜΜΘ

Εικόνα 43 Συνέχεια του παραπάνω στιγμιότυπου εμφάνισης τεκμηρίου στο αποθετήριο ΛΕΜΜΘ

58

5.5.4. Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών
Πρόκειται για Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών που υλοποιήθηκε με το λογισμικό
DSpace, και πιο συγκεκριμένα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας στο οποίο
φιλοξενούνται δυο κοινότητες [74]:
α) Ψηφιοποιημένες εκδόσεις Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ακαδημίας Αθηνών
β) Ψηφιοποιημένες εκδόσεις Λαογραφικού Αρχείου/Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.
Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται ο τρόπος περιγραφής και εμφάνισης του τεκμηρίου μέσα στο
αποθετήριο.

Εικόνα 44 Στιγμιότυπο εμφάνισης τεκμηρίου στο αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών

Εικόνα 45Συνέχεια στιγμιότυπου εμφάνισης τεκμηρίου στο αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών
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5.5.5. Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος»
Πρόκειται για το αποθετήριο που υλοποίησε η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου προκειμένου
να διασώσει και να ψηφιοποιήσει το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της βιβλιοθήκης της Λέσχης
Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος» [75]. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ο τρόπος περιγραφής
και παρουσίασης του τεκμηρίου μέσα στο αποθετήριο.

Εικόνα 46 Στιγμιότυπο εμφάνισης τεκμηρίου στο αποθετήριο της Λέσχης Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος»

5.6. Επίλογος Αποθετηρίων
Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα παραπάνω αποθετήρια που έχουν παραπλήσιο
υλικό με τη συγκεκριμένη συλλογή του Ιστορικού Αρχείου Κοινότητας Μανταμάδου, αποτέλεσαν οδηγό
και πρότυπο, προκειμένου να περιγράφει σωστά η συλλογή. Υπάρχουν σημεία που παρουσιάζονται
αποκλίσεις μεταξύ των αποθετηρίων, όπως για παράδειγμα άλλη τιμή έχει το dc.format (image/jpeg)
στο αποθετήριο του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης και διαφορετική
στο αποθετήριο της Λέσχης Πλωμαρίου ο «Βενιαμίν ο Λέσβιος» (όπου στο dc.format έχει τιμή PDF).
Παρ’ όλα αυτά έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν τα κοινά χαρακτηριστικά των αποθετηρίων,
παραμένοντας όσο το δυνατόν πιο κοντά στις περιγραφές και στις τιμές των μεταδεδομένων που
υπάρχουν.
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Κεφάλαιο 6ο
6.1. Περιγραφή Τεκμηρίου στη Συλλογή
Αφού υλοποιήθηκαν όλες οι τεχνικές εργασίες επόμενο βήμα ήταν να γίνει η περιγραφή των
τεκμηρίων της νέας συλλογής. Σύμφωνα και με το νέο input-form η νέα συλλογή περιέχει εννιά πεδία
από το σχήμα του DC και επτά πεδία από το ESE. Πιο αναλυτικά:
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

dc.title: Προκειμένου να υπάρχει τίτλος σε κάθε έγγραφο δόθηκε η εξής λύση: σε όσα έγγραφα
υπάρχει τίτλος να διατηρείται, ενώ παράλληλα να φέρει και ένα πιο επεξηγηματικό τίτλο, όπως
ακριβώς στο παράδειγμα που ακολουθεί, Πρακτικόν-Απόφαση κοινότητας για την θέσπιση της
Κυριακάτικης αργίας, ενώ στα έγγραφα χωρίς τίτλο, δόθηκε ένας επεξηγηματικός τίτλος όπως
για παράδειγμα, Διανεμητήριο περιουσίας της Αγλαΐας Π. Καρούλη, συζύγου Δ. Στυλιανίδη.
dc.type: Η τιμή στο συγκεκριμένο πεδίο δόθηκε ανάλογα με το είδος του εγγράφου όπως,
Ενοικιαστήριο, Πωλητήριο, Προικοσύμφωνο, Διαθήκη, Διανεμητήριο, Χαριστήριο, Δηλωτικό,
Δωρεά, Πρακτικό, Παραχωρητήριο, Αντίγραφο Δήλωσης Παραχώρησης, Αντίγραφο
Διανεμητηρίου, Πώληση μεριδίου κληρονομίας, Πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό υιοθεσίας,
Συμφωνητικό κ.α.
dc.description: Στο πεδίο αυτό έγιναν προσπάθειες να εφαρμοστούν οι γενικές αρχές της
επιστήμης της Αρχειονομίας σε συνδυασμό με τα πέντε ερωτήματα που αναφέρθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο (Πού, Ποιός, Πότε, Ποιό αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε, Ποιά ενέργεια
περιγράφεται) που τέθηκαν από την αρχή, ώστε να δοθεί με όσον το δυνατόν πληρέστερο τρόπο
η περιγραφή του κάθε εγγράφου.
dcterms. temporal: Η τιμή δόθηκε βάσει του πρότυπου ISO 8601, δηλαδή έχουν την μορφή
YYYY-MM-DD για παράδειγμα 1896-07-10
dc.language: Πρόκειται για τη γλώσσα κειμένου του πολιτιστικού αντικειμένου. Η
συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική για κατεξοχήν κειμενικά αντικείμενα βάση των οδηγιών
του ΕΚΤ, ενώ η τιμή συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 639-2 και στη συγκεκριμένη
περίπτωση η τιμή είναι gre.
dc.format: Ερευνώντας τα αποθετήρια με παραπλήσιο πολιτιστικό υλικό, τα περισσότερα στο
συγκεκριμένο πεδίο είχαν τιμή προερχόμενη από το πολιτιστικό αντικείμενο, δηλαδή σελίδα
ενώ κάποια αλλά είχαν την τιμή της ψηφιακής αποτύπωσής του δηλαδή, εικόνα (jpeg).Στη
συγκεκριμένη συλλογή δόθηκε η τιμή: σελίδα, δηλώνοντας παράλληλα από πόσες σελίδες
αποτελείται το κάθε τεκμήριο, όπως για παράδειγμα 3 σελίδες.
dc.creator: Στο πεδίο αυτό δόθηκε ως τιμή το ονοματεπώνυμο του δημιουργού του εγγράφου,
εφόσον αυτό είναι γνωστό, όπως για παράδειγμα, Αναγνώστου Ε. Ειδάλλως όταν ο δημιουργός
δεν είναι γνωστός, η τιμή είναι Άγνωστος
dc.source: Στο πεδίο αυτό δόθηκε ως τιμή το Δήμος Δυτικής Λέσβου, καθώς η πρωτότυπη
συλλογή προέρχεται από τα αρχεία που έχει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου
dc.subject: Στο πεδίο αυτό δοθήκαν πολλαπλές τιμές ανάλογα με τις έννοιες και τις λέξειςκλειδιά που υπάρχουν στο έγγραφο, όπως για παράδειγμα, Διαθήκη, Κουτζάνι, Μανταμάδος
Λέσβου, Μετζήκια, Κτήμα, Προίκα, κ.α.
dcterms. spatial: Στο πεδίο αυτό δοθήκαν δύο τιμές, η μια ήταν λεκτική, Μανταμάδος Λέσβου,
ενώ η δεύτερη ήταν αναφορική τιμή το URI https:sws.geonames.org/257827/
europeana. Provider: Εδώ ως τιμή δόθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
europeana. type: Πρόκειται για τον γενικό τύπο στον οποίο ανήκει το πολιτιστικό αντικείμενο,
στη συγκεκριμένη συλλογή η τιμή είναι TEXT
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•
•

•
•

europeana. object: Στο πεδίο αυτό δίνεται ως αναφορική τιμή το URL της ψηφιακής
απεικόνισης του εγγράφου για παράδειγμα
http://archipelago.aegean.gr/xmlui/bitstream/id/12171/_0044_Img0121.jpg
europeana. rights: Στο πεδίο αυτό δίνεται ως αναφορική τιμή το επίσημο URI της άδειας
χρήσης. Στη συλλογή Ιστορικό Αρχείο Μανταμάδο Λέσβου δόθηκε η χρήση άδειας cc-by.4.0.
Παρακάτω θα γίνει εκτενέστερη αναφορά για τα πνευματικά δικαιώματα και τις χρήσεις των
Creative Commons
europeana. isShownAt: Στο πεδίο αυτό δόθηκε ως τιμή το URL της σελίδας όπου εμφανίζεται
το έγγραφο μαζί με τα μεταδεδομένα
europeana. dataProvider: Στο πεδίο αυτό δόθηκε ως τιμή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν ένα δείγμα παρουσίασης του τρόπου περιγραφής του τεκμηρίου
εντός του αποθετηρίου Αρχιπέλαγος (DSpace).

Εικόνα 47 Στιγμιότυπο τεκμηρίου από το αποθετήριο «Αρχιπέλαγος»
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Ολοκληρώνοντας τον τρόπο περιγραφής των τεκμηρίων και παρουσίασης μέσα στο αποθετήριο,
στη σελίδα που εμφανίζεται το τεκμήριο, προστέθηκε ένα link με τον τίτλο show full metadata
(Εμφάνισε πλήρη μεταδεδομένα),με το πάτημα του οποίου εμφανίζεται η πλήρης περιγραφή του
τεκμηρίου, όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στη συλλογή Ιστορικό Αρχείο Μανταμάδου, ορισμένα αρχικά
τεκμήρια συγκεντρώθηκαν/συγχωνεύτηκαν και αποτέλεσαν ένα νέο τεκμήριο. Για παράδειγμα, μια
Διαθήκη αποτελείται από πέντε σελίδες στο πρωτότυπο αρχείο, οπότε κατά την ψηφιοποίηση
δημιουργήθηκαν πέντε ψηφιακά αντίγραφα. Αυτά τα αντίγραφα στην πρώτη συλλογή Πρακτικά
Δημοτικού Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου 1894-1909 υπήρχαν σκόρπια και μεμονωμένα, ενώ
δημιουργούσαν μια σύγχυση στην περιγραφή, καθώς δεν ήταν να δυνατόν να βρει κάποιος εύκολα τη
συνέχεια μιας περιγραφής, όταν τελείωνε η μια σελίδα και η περιγραφή συνεχίζονταν σε κάποια άλλη,
που ήταν δύσκολο να εντοπίσει κανείς μέσα στην ψηφιακή συλλογή. Στη νέα συλλογή Ιστορικό Αρχείο
Κοινότητας Μανταμάδου αυτά τα «σκόρπια» τεκμήρια ομαδοποιήθηκαν, αποτελώντας τον κορμό νέων
τεκμηρίων. Για τον λόγο αυτό, όπως μπορεί κάποιος να διαπιστώσει συγκρίνοντας τον αριθμό
τεκμηρίων, για παράδειγμα στα Διανεμητήρια, στην πρώτη συλλογή ο αριθμός των τεκμηρίων είναι
είκοσι επτά, ενώ στη νέα συλλογή δεκατρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Διαθήκες, όπου στην πρώτη
συλλογή είναι τριάντα οχτώ (38) και στην νέα δέκα οχτώ (18).

6.2. Διάφορα θέματα προς επίλυση
Προκειμένου να υλοποιηθεί η εργασία πέραν των τεχνικών δυσκολιών και προβλημάτων που
ανέκυψαν με το υπάρχον αποθετήριο (για τις οποίες δοθήκαν λύσεις), υπήρχαν και μια σειρά άλλων
θεμάτων που έπρεπε να διευθετηθούν.
Ένα από τα κύρια θέματα ήταν η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και του
φορέα που διαχειρίζεται και κατέχει το πολιτιστικό αγαθό. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα
πολυδαίδαλο θέμα καθώς προκύπτουν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και διαχείρισης. Μετά από
βιβλιογραφική μελέτη και γενικότερη έρευνα και σύμφωνα με τον Νόμο 1996/91 1 τα ελληνικά αρχεία
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, στα Δημόσια, στα Εκκλησιαστικά και στα Ιδιωτικά. Όσον αφορά τη
συγκεκριμένη συλλογή, Δημόσια χαρακτηρίζονται τα αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων
υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως συμβαίνει και με το
συγκεκριμένο αρχείο. Σύμφωνα πάντα με τα ΓΑΚ, υπάρχει μια σειρά από διαδικασίες παράδοσης που
πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας:
•
•

•

1

Ο φορέας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ύπαρξη του αρχείου στα ΓΑΚ, για να επιλέξουν
(τα ΓΑΚ) μέσα σε τακτή προθεσμία τα ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, έγινε επικοινωνία με την περιφερειακή υπηρεσία των ΓΑΚ στη
Λέσβο, η οποία ενημερώθηκε για το αρχείο. Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα
των ΓΑΚ, το περιφερειακό τμήμα, αφού παραλάβει την κατάσταση των αρχείων, συντάσσει μια
έκθεση στην οποία αποτυπώνει την κατάσταση του αρχείου, τις συνθήκες φύλαξης και την
ιστορική του σπουδαιότητα.
Στην περίπτωση που κριθεί ότι το αρχείο δεν χρήζει διατήρησης στο διηνεκές, η περιφερειακή
υπηρεσία αποστέλλει Άδεια Καταστροφής, στην οποία αναφέρεται και η υποχρέωση του φορέα
να επικοινωνήσει με την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού για την οριστική
καταστροφή του αρχείου.

Νόμος 1946/91,«Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και άλλες διατάξεις».ΦΕΚ,69 Α΄(14/5/1991),άρθρα 2-4.
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•
•

Εφόσον κριθεί ότι το αρχείο παρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον, η περιφερειακή υπηρεσία
προβαίνει στον εγκιβωτισμό, την καταγραφή και την μεταφορά του αρχείου. Η όλη διαδικασία
ολοκληρώνεται με την υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής.
Τέλος η παραπάνω διαδικασία αποτυπώνεται με την καταχώρηση των σχετικών εγγραφών στο
σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων των ΓΑΚ «@ρχειομνήμων» [76].

Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ενημέρωσε ως όφειλε τα
ΓΑΚ και πιο συγκεκριμένα την αρχειακή υπηρεσία στη Λέσβο για την ύπαρξη του αρχείου. Η
αρχειακή υπηρεσία ενώ στην αρχή έλαβε το αρχείο, μετά από λίγο καιρό το επέστρεψε στην κοινότητα
του Μανταμάδου..
Η όλη διαδικασία που τελικά έγινε για την παράδοση-παραλαβή και τελικά την επιστροφή του
αρχείου στον φορέα δημιουργεί νομικές ασάφειες σχετικά με την ιδιοκτησία των πνευματικών
δικαιωμάτων και διαχείρισης του αρχείου, γιατί όπως προκύπτει και από την βιβλιογραφική έρευνα,
όταν γίνεται η παραλαβή του αρχείου και υπογραφεί το πρωτόκολλο πρόκτησης από τα ΓΑΚ, αυτά
είναι πλέον οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των αρχείων.
Ένα ακόμα θέμα που ανέκυψε ήταν και πάλι με τα πνευματικά δικαιώματα και τον ορισμό άδειας
χρήσης, βάση των Creative Commons, ποια δηλαδή άδεια θα ήταν η σωστότερη και καταλληλότερη
για τη συλλογή. Πριν όμως γίνει λόγος για τη συγκεκριμένη συλλογή, καλό θα ήταν να γίνει μια
σύντομη αναφορά σχετικά με τις Άδειες Χρήσης των Πνευματικών δικαιωμάτων γνωστά ως Creative
Commons (cc) [77].
«Πνευματική Ιδιοκτησία (Intellectual property) είναι το περιορισμένο στο χρόνο και υπό
προϋποθέσεις απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα του δημιουργού επί των πνευματικών του
δημιουργημάτων» όπως αναφέρεται και στον οδηγό του ΕΚΤ. Η δήλωση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας (copyright statement) είναι έγκυρη μόνο αν περιγράφει με ακρίβεια και σαφήνεια την
κατάσταση πνευματικών δικαιωμάτων του πολιτιστικού αντικειμένου. Προκειμένου να αδειοδοτηθεί
ένα έργο πρέπει, είτε να είναι ο δημιουργός αυτός που επιλέγει την άδεια, είτε να έχουν παραχωρηθεί
τα σχετικά δικαιώματα από τον δημιουργό, είτε τέλος να είναι ο δικαιούχος αυτός που επιλέγει την
άδεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτοχος του ψηφιακού περιεχομένου (data Provider) είναι το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ το πρωτότυπο υλικό ανήκει στον Δήμο Δυτικής Λέσβου. Προτάθηκε από
το ΕΚΤ η υιοθέτηση μιας πιο ανοιχτής άδειας τύπου Public Domain Mark (Σήμα Δημοσίου Τομέα),
ακολουθώντας όλους τους μεγάλους πολιτιστικούς φορείς που υιοθετούν την ανάλογη άδεια, όπως το
Smithsonian στην Αμερική και το Βασιλικό Μουσείο της Ολλανδίας, η οποία θα αποτελούσε πρότυπο
προς συμμόρφωση για τους ελληνικούς φορείς. Γνωρίζοντας ότι μια τέτοια άδεια θα καθιστούσε
πρωτοπόρα τη συλλογή, καθώς θα ήταν ο πρώτος φορέας που χρησιμοποιεί μια τόσο ανοιχτή άδεια,
ενώ παράλληλα θα μεγιστοποιούσε τις δυνατότητες επανάχρησης της ψηφιακής συλλογής και πάρα το
γεγονός ότι πρόκειται για πολύ παλιά αρχεία που δεν εμπίπτουν σε πνευματικά δικαιώματα, παρόλα
αυτά προτιμήθηκε η άδεια cc-by.4.0, καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν είναι ο κύριος κάτοχος των
πνευματικών δικαιωμάτων αλλά ο ενδιάμεσος. Παράλληλα, η υπογραφή μεταξύ ΕΚΤ και του φορέα,
των μνημονίων συνεργασίας που απαιτούνται προκειμένου να δημοσιευτεί η συλλογή, απαιτεί έναν
καλό προγραμματισμό χρόνου, ώστε να ξεπεραστούν έγκαιρα τα γραφειοκρατικά και νομικά
κωλύματα. Παρακάτω (Εικόνα 6.4) παρατίθενται τα σήματα άδειας χρήσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι
τυποποιημένες άδειες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι κατανοητές από ανθρώπους και
υπολογιστικές μηχανές [19].
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Εικόνα 48 Άδειες χρήσης. Πηγή: ΕΚΤ

6.3. Η συλλογή μέσα από την πλατφόρμα του SearchCulture.gr
Πληκτρολογώντας
τον
παρακάτω
ηλεκτρονικό
σύνδεσμο
https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/institutions/aegeanuni
αυτομάτως μεταφερόμαστε στον 72ο φορέα, στο Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.
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Στο σελίδα παρουσίασης του φορέα, υπάρχει ένα μικρό κείμενο στο οποίο δίνονται πληροφορίες
σχετικά με τον φορέα, τους σκοπούς, τις ιδιότητες και τους στόχους του, ενώ παράλληλα ακολουθεί
ένα εξίσου μικρό συνοπτικό κείμενο παρουσίασης της συλλογής, όπως για παράδειγμα ότι ανήκει σε
ιστορική/αρχειακή συλλογή και αποτελείται από 102 τεκμήρια.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι υπαρχουν σύνδεσμοι που δίνουν τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης στην
επίσημη σελίδα του φορέα για περισσότερες λεπτομερείς. Επιπρόσθετα υπάρχει και η δυνατότητα
ανακατεύθυνσης στο ίδιο το αποθετήριο του φορέα.
Ενώ τέλος επιλεγοντας από τους προτεινομένους τύπους τεκμήριου του ΕΚΤ με μωβ γράμματα,
όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα Κείμενο, Έγγραφο, Νομικό κείμενο, Αντίγραφο, Πιστοποιητικό,
Τρισδιάστατα αντικείμενα και έργα τέχνης, οδηγούμαστε στην συλλογή με τα ανάλογα τεκμήρια μεσα
στην πλατφόρμα του SearchCulture.gr.
Στη συνέχεια ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να πλοηγηθούμε στα ψηφιακά
τεκμήρια της συλλογής μεσα από την πλατφόρμα του SearchCulture.gr.
https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/search?providerShortName=%3Amantamado&
_strictPeriods=on&temporalSearchMode=EKT_HISTORICAL_PERIOD&page.page=1

Εικόνα 50 Στιγμιότυπο οθόνης από την συλλογή μέσα στην πλατφόρμα του SC.gr

66

Στα αριστερά υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φίλτρων για πιο στοχευμένη αναζήτηση, ανάλογα με
τα κριτήρια που θέτει ο επισκέπτης. Όπως μπορούμε να προσέξουμε, ότι στις επιλογές ΕΚΤ τύπος
τεκμήριου, ΕΚΤ θέμα, ΕΚΤ ιστορική περίοδος, υπάρχει η ένδειξη, ότι σε αυτές τις τρεις θεματικες έχει
γίνει σημασιολογικός εμπλουτισμός από το ΕΚΤ.

Εικόνα 51 Στιγμιότυπο τεκμηρίου στην πλατφόρμα του SC.gr

Στην παραπάνω εικόνα αριστερά στο φίλτρο αποτελεσμάτων μπορούμε να διακρίνουμε τον
σημασιολογικό εμπλουτισμό που έγινε σε ολόκληρη τη συλλογή τόσο στον τύπο ΕΚΤ τεκμηρίου, όσο
και στο ΕΚΤ θέμα.
Παράλληλα ο επισκέπτης μεσα στην πλατφόρμα του πολιτιστικού συσσωρευτή έχει τη δυνατότητα
αναζήτησης τεκμήριων από διαφορετικά και ξεχωριστά αποθετηρια, όπως ακριβώς εμφανίζεται στην
παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 52 Στιγμιότυπο παρουσίασης τεκμηρίων από διαφορετικά αποθετήρια μέσα στην πλατφόρμα του SC.gr
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Όπως έχει αναφερθεί και στο 2ο κεφάλαιο, το παραπάνω παράδειγμα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα
του πολιτιστικού συσσωρευτή, καθώς ο ερευνητής δεν χρειάζεται να κάνει αναζήτηση σε κάθε
αποθετήριο ξεχωριστά, καθώς δίνεται η δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης. Στην συγκεκριμένη εικόνα η
αναζήτηση αφορούσε τα κριτήρια των γαμήλιων εθίμων την χρονική περίοδο 1890-1914. Τα τεκμήρια
που εμφανίστηκαν είναι Προικοσύμφωνα, με πρώτο τεκμήριο από δεξιά προς αριστερά, από το
αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών, ακολουθεί το δεύτερο τεκμήριο, από το αποθετήριο του Ιστορικού
Αρχείου Αιγαίου «Εργάνη», τρίτο και τέταρτο τεκμήριο από το αποθετήριο «Αρχιπέλαγος» του
Τμήματος Πολιτιστικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και κάτω δεξιά
προς αριστερά, το πέμπτο και έκτο τεκμήριο, είναι από το αποθετήριο της Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης
Λέσβου Α.Ε. Ενώ παρακάτω υπάρχει και ένα ακόμα τεκμήριο από το αποθετήριο του Λαογραφικού
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης.
Όσον αφορά τον σημασιολογικό εμπλουτισμό του κάθε τεκμήριου του συγκεκριμένου αρχείου
μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής:
• ΕΚΤ τύπος τεκμήριου, υπαρχουν η τιμή: Έγγραφο.
• ΕΚΤ θέμα. Παίρνει διάφορες τιμές, όπως στο συγκεκριμένο τεκμήριο, Υγεία, Ασθένειες, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κ.α. οι όροι αυτοί προκύπτουν από τον τίτλο και την περιγραφή του τεκμήριου
και αξίζει να τονιστεί για άλλη μια φορά ότι προέρχονται από αναφορές σε ορούς ενός
δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου θεμάτων που υλοποιεί το ΕΚΤ και αποτελεί την Ελληνική
απόδοση ορών του Θησαυρού της UNESCO αλλά και ενός δίγλωσσου λεξιλογίου θεμάτων που
συμπληρώνει τον Θησαυρό της UNESCO με ειδικότερα θέματα. Τέλος οι τιμές αυτές
εμφανίζονται ως σύνδεσμοι οι οποίοι οδηγούν στις αντιστοιχες σελίδες τεκμηρίωσης ορών.
• ΕΚΤ ιστορική περίοδος. Παίρνει τιμή Βασιλεία Γεωργίου Α.
• ΕΚΤ χρονολόγηση,1907 για το συγκεκριμένο τεκμήριο, ανάλογα την ακριβή δημιουργία του
εγγράφου.
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Κεφάλαιο 7ο
7.1. Συμπεράσματα
Έχοντας ολοκληρώσει την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ο αρχικός στόχος που τέθηκε για
τη δημιουργία ενός
ανοιχτού, διαλειτουργικού, μηχαναγνώσιμου, αξιόπιστου και
επαναχρησιμοποιήσιμου ψηφιακού περιεχομένου, παρ’ όλο που δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν στο
έπακρο οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, εντούτοις ο στόχος έχει επιτευχθεί, καθώς ο ρόλος
των πολιτιστικών συσσωρευτών και πιο συγκεκριμένα του SearchCulture.gr ήταν καθοριστικός. Για
παράδειγμα, ο σημασιολογικός εμπλουτισμός του περιεχομένου με την χρήση σημασιολογικών
λεξιλογίων (οντολογιών), έχει επιτευχθεί μέσω του πολιτιστικού συσσωρευτή.
Ένα σημαντικό θέμα κατά την εκπόνηση της παρούσας διατριβής ήταν το αποθετήριο. Υπήρχε μια
αρχική σκέψη για τη δημιουργία ενός αποθετηρίου από την αρχή (from scratch) αλλά δεν υλοποιήθηκε
καθώς προτάθηκε ως λύση το πανεπιστημιακό αποθετήριο. Η τεχνολογία του πανεπιστημιακού
αποθετηρίου είναι του 2014, όταν κυκλοφορούσε το DSpace 4.0 . Η τεχνολογία του DSpace αυτή τη
στιγμή έχει φτάσει το 7.0, οπότε εύλογα μπορεί κανείς να συμπεράνει την τεχνολογική εξέλιξη και
πρόοδο που έχει συντελεστεί, πλην όμως δεν ήταν εφικτό να αξιοποιηθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε
τεχνικά προβλήματα αλλά και σε περιορισμούς λειτουργικότητας/δυνατοτήτων. Κατά τη διάρκεια των
εργασιών για την υλοποίηση της συλλογής, το αποθετήριο αρκετές φορές παρουσίαζε τεχνικά
προβλήματα, για τα οποία, σε συνεργασία με τον διαχειριστή του αποθετηρίου, δίνονταν οι λύσεις,
πλην όμως απαιτούσαν χρόνο και μελέτη προκειμένου αυτά να ξεπεραστούν.
Το αρχικό ερώτημα που ανέκυψε κατά την μελέτη της εργασίας ήταν αν και κατά πόσο ένας
πολιτιστικός οργανισμός, χωρίς να έχει εξειδικευμένο προσωπικό και γνώση, θα μπορούσε να
αξιοποιήσει ένα πολιτιστικό αρχείο που έχει στην κατοχή του, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα
ψηφιοποιημένο κοινοτικό αρχείο του περασμένου αιώνα, δημιουργώντας μια ψηφιακή συλλογή με
περιεχόμενο, όπως ακριβώς έχει περιγραφεί παραπάνω, σε συνεργασία με έναν πολιτιστικό
συσσωρευτή. Η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολο να δοθεί, καθώς υπάρχουν διάφοροι παράμετροι που
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονιστεί ότι κάποια θέματα θα μπορούσαν να
βοηθήσουν έναν φορέα να υλοποιήσει και να δημοσιεύσει μια ψηφιακή πολιτιστική συλλογή, τα οποία
είναι τα εξής:
• Όπως έγινε στη συλλογή Ιστορικό Αρχείο Κοινότητας Μανταμάδου, στην οποία έγινε μερική
χρήση των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού, που εκ των πραγμάτων χρειάζεται μια
συγκεκριμένη γνώση και εξειδίκευση για τον σημασιολογικό εμπλουτισμό και την διασύνδεση
των δεδομένων με άλλα σύνολα δεδομένων, εργασίες που ανέλαβε ο πολιτιστικός
συσσωρευτής.
• Το ΕΚΤ παρέχει μια ευρεία γκάμα καλογραμμένων οδηγών που αφορούν από την
ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση, των σημασιολογικό εμπλουτισμό, τα ανοιχτά πολιτιστικά
δεδομένα, τις βασικές προδιαγραφές ένταξης συλλογής μέχρι τις καλές πρακτικές και
προδιαγραφές διαλειτουργικότητας περιεχομένου.
• Όπως παρουσιάστηκε και στο 2ο κεφάλαιο, υπάρχουν διάφορα λογισμικά για τη δημιουργία
αποθετηρίου, μερικά από τα οποία δεν χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό για την
υλοποίηση και διαχείριση του.
Συνοψίζοντας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι, προκειμένου να υπάρξει επιτυχής σχεδιασμός και
δημοσίευση μιας ψηφιακής συλλογής, σύμφωνα με καλές πρακτικές και βασικές προδιαγραφές,
απαιτείται μια διεπιστημονική προσέγγιση. Σε συνδυασμό και με την μελέτη της υπάρχουσας
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βιβλιογραφίας, η επιλογή του λογισμικού για τη δημιουργία ενός αποθετηρίου πραγματοποιείται μετά
από ενδελεχείς ελέγχους και προβληματισμούς από ομάδα επιστήμων που θέτει τους στόχους, τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των πολιτιστικών αγαθών που θέλουν να εντάξουν σε μια ψηφιακή
συλλογή, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή λύση, ανάμεσα σε μια πληθώρα τεχνολογικών προτάσεων
και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους. Παράλληλα κατά την έρευνα που διεξήχθη
στα αποθετήρια με παρόμοιο πολιτισμικό υλικό, διαπιστώθηκε ότι συμμετείχε ομάδα επιστημόνων από
διάφορους τομείς, όπως αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, αρχειονόμοι και κυρίως από την επιστήμη της
πληροφορικής και των υπολογιστών [16][12].
Τέλος, όσον αφορά την επιλογή του σχήματος περιγραφής των μεταδεδομένων της συλλογής, αν
μπορούσε να γίνει η παραμετροποίηση στον πηγαίο κώδικα του DSpace, η οποία θα επέτρεπε τη χρήση
ενός ιεραρχικού σχήματος, θα μπορούσε να γίνει μια καταλληλότερη επιλογή σχήματος, όπως αυτό του
EAD [78]. Το συγκεκριμένο σχήμα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις ανάγκες του αρχειακού
υλικού και το χρησιμοποιούν μεγάλοι και μικρότεροι αρχειακοί και πολιτιστικοί οργανισμοί.

7.2. Μελλοντικές ενέργειες
•

•
•
•

•

Αποδελτίωση και των υπολοίπων αρχειακών τεκμηρίων της πρώτης συλλογής Πρακτικά
Δημοτικού Αρχείου Μανταμάδου 1894-1909. Η συλλογή του Ιστορικού Αρχείου Μανταμάδου
αυτή τη στιγμή περιέχει εκατό τεκμήρια και στόχος είναι να ολοκληρωθεί για να φτάσει τα
χίλια τεκμήρια.
Σύνδεση της συλλογής και με τον ευρωπαϊκό συσσωρευτή Europeana.
Παρουσίαση της εργασίας σε δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν ιστορικά αρχεία.
Μελέτη και υλοποίηση της παραμετροποίησης του DSpace στον πηγαίο κώδικα, ώστε να
μπορεί να γίνει εισαγωγή ενός ιεραρχικού σχήματος, όπως είναι το EDM αλλά και του EAD,
που είναι καταλληλότερο για την περιγραφή μιας αρχειακής συλλογής.
Παρακολούθηση του αριθμού της επισκεψιμότητας της συλλογής στο αποθετήριο,
προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα που αφορούν την ευρεσιμότητα και
επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου.
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