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 11    Πρόταση τεκµηρίωσης περιεχόµενου 
αρχειακού υλικού   

Θεοφανία Αγγελοπούλου 

 

 

Εισαγωγή 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που απασχολούν σήµερα την επιστήµη των 

υπολογιστών είναι η ανάπτυξη νοηµόνων συστηµάτων ή µεµονωµένων τεχνικών 

διαχείρισης γνώσης και αυξηµένης συλλογιστικής ικανότητας (reasoning) που να 

εφαρµόζονται στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα. Με το θέµα αυτό σχετίζονται άµεσα οι 

οντολογίες, καθώς η χρήση της γνώσης που παρέχουν - ένα ειδικό λεξιλόγιο που 

περιγράφει µία δεδοµένη «πραγµατικότητα» του κόσµου και ένα σύνολο λογικών 

αξιωµάτων σχετικών µε το επιζητούµενο και προσδιδόµενο τελικά νόηµα των όρων του 

λεξιλογίου - καθιστά τα συστήµατα ενήµερα για τις σηµασιολογίες του συγκεκριµένου 

πεδίου εφαρµογής. Η γνώση αυτή χρησιµοποιείται και στην εξαγωγή αποτελεσµάτων 

ακρίβειας1. 

Η οντολογία2 αποσκοπεί στη γενική περιγραφή /αναπαράσταση ενός πεδίου γνώσης, 

η οποία τυγχάνει κοινής αποδοχής και µπορεί να επαναχρησιµοποιείται ή να την 

µοιράζονται διάφορες εφαρµογές3. ∆οµικά συστατικά για την αναπαράσταση αυτή 

αποτελούν οι κλάσεις, οι σχέσεις, οι λειτουργίες, τα αξιώµατα και οι περιπτώσεις 

(instances) 4. 

                                          

1 BERTINO et al (2001) σ. 369, 370, 375- 379. 

2 Η «οντολογία» ως όρος προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας και περιγράφει την υπόσταση του όντος. Βλ. CLEMENT et al (1994) 253. Στην 

πληροφορική, ο όρος εκφράζει διαφορετική έννοια. Κατά τον Ν. Guarino, η οντολογία είναι µία τυπική προσέγγιση µέρους των εννοιών (εννοιολογικών 

µοντέλων) που εµπεριέχει µία λογική γλώσσα, βλ. GUARINO (1998). 

3 Idem, σ. 375. 

4 Οι κλάσεις είναι έννοιες σχετικές µε ένα δεδοµένο πεδίο εφαρµογής και οργανωµένες συνήθως σε ταξινοµίες (taxonomies). Ως εκ τούτου, µπορούν 

να περιγράφουν αντικείµενα, εργασίες, λειτουργίες, πράξεις, στρατηγικές κλπ Οι σχέσεις αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις έννοιες και 
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Ως προς την µεθοδολογία, η οντολογία υιοθετεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, όπου 

φιλοσοφία και γλωσσολογία παίζουν θεµελιακό ρόλο τόσο στην ανάλυση - σε υψηλό 

επίπεδο γενίκευσης - της δοµής µιας δεδοµένης πραγµατικότητας, όσο και στον 

σχηµατισµό ενός καθαρού και αυστηρού λεξιλογίου. Ως προς την αρχιτεκτονική, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η κεντρικότητα του ρόλου που µπορεί να έχει µία 

οντολογία µέσα σε ένα πληροφοριακό σύστηµα5. 

∆ιακρίνονται τρία είδη οντολογίας, ανάλογα µε το βαθµό γενίκευσης που τις 

χαρακτηρίζει, καθώς και το βαθµό εξάρτησής τους από µία εργασία (ή πεδίο γνώσης). 

Πρόκειται για τις «υψηλού επιπέδου οντολογίες» (top-level ontologies), οι οποίες 

περιγράφουν πολύ γενικές έννοιες (όπως χώρο, χρόνο, θέµα, αντικείµενο, γεγονός, 

πράξη κλπ) και είναι ανεξάρτητες από κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα ή πεδίο γνώσης6. 

Οι «οντολογίες πεδίου» (domain ontologies) και οι «οντολογίες εργασιών» (task 

ontologies) περιγράφουν το λεξιλόγιο που αφορά σε ένα γενικό πεδίο γνώσης (π.χ. 

ιατρική) και σε µία γενική εργασία ή δραστηριότητα (π.χ. διαγνωστική ή πωλήσεις) 

αντίστοιχα, καθορίζοντας τους όρους που θα εισαχθούν σε µία συσχετιζόµενη υψηλού 

επιπέδου οντολογία. 

Μία τρίτη περίπτωση αποτελούν οι «οντολογίες εφαρµογών» (application ontologies), 

οι οποίες περιγράφουν έννοιες εξαρτώµενες ταυτόχρονα, από ένα συγκεκριµένο πεδίο 

γνώσης και από µία εργασία- αποτελούν εξειδικεύσεις συνήθως των αντίστοιχων 

οντολογιών, πεδίου και εργασιών. Αυτές οι έννοιες συχνά έχουν ανάλογους ρόλους µε 

εκείνους που έχουν οι οντότητες κάποιου πεδίου γνώσης κατά την αναπαράσταση µίας 

δεδοµένης δραστηριότητας.  

Ο κανόνας που διέπει όλους τους τύπους οντολογίας είναι ότι οι πιο εύχρηστες είναι 

οι λιγότερο επαναχρησιµοποιήσιµες, καθώς είναι εξειδικευµένες στην αναπαράσταση 

στατικής γνώσης και σε εργασίες συγκεκριµένων χώρων εφαρµογής. Άλλωστε την 

επαναχρησιµοποίηση ή την ενοποίηση µιας οντολογίας οριοθετεί η παρουσία 

διαφορετικών ανώτερων επιπέδων (upper levels)7.  

Aπό τη δεκαετία του 1990, οι οντολογίες αποτελούν πεδίο έρευνας διαφόρων κλάδων 

της πληροφορικής8 και συνιστούν περιοχή εφαρµογής της µετάφρασης της φυσικής 

                                                                                                                              
ορίζονται ως υποσύνολο ενός καρτεσιανού γινοµένου (π. χ. σχέσεις is-a, subclass-of  κλπ). Μία ειδική περίπτωση σχέσεων αναπαρίσταται από 

λειτουργίες, όπως «εντοπίζεται σε», «διευθύνει το» κλπ. Οι περιπτώσεις (instances) αντιπροσωπεύουν παραδείγµατα εννοιών, ενώ τα αξιώµατα 

χρησιµοποιούνται ως ιδιότητες/ χαρακτηριστικά  (attributes) των εννοιών και των παραδειγµάτων. Βλ. BERTINO et al (2001) σ. 375-376. 

5 Κάθε (συµβολικό) πληροφοριακό σύστηµα έχει τη δική του οντολογία, καθώς προσδίδει σηµασίες σε σύµβολα. Βλ. GUARINO (1998). 

6Είναι εποµένως λογικό, τουλάχιστον θεωρητικά, να υπάρχουν ενοποιηµένες υψηλού επιπέδου οντολογίες για µεγάλες κοινότητες χρηστών, βλ. 

GUARINO (1998). Σχετικά µε τους τύπους οντολογίας, βλ. BERTINO et al (2001) σ. 376- 377.  

7 Για περιπτώσεις βελτιστοποίησης της επαναχρησιµοποίησης ή της ενοποίησης οντολογιών, idem, σ. 377- 378. 

8 Πρόκειται για την αναπαράσταση και την κατασκευή γνώσης, την ποιοτική µοντελοποίηση, την ενοποίηση της πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα, 

την οντοκεντρική ανάλυση, την ανάκτηση και εξαγωγή πληροφορίας κοκ 
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γλώσσας, της τυποποίησης προϊόντων γνώσης, των γεωγραφικών πληροφοριακών 

συστηµάτων, της ιατρικής, του ηλεκτρονικού εµπορίου - κυρίως ως προς τον ορισµό 

προτύπων για την ανταλλαγή δεδοµένων κοκ. 

Τα υπάρχοντα συστήµατα πολιτισµικής διαχείρισης και τεκµηρίωσης χρησιµοποιούν 

κυρίως οντολογίες γενικές, µε µικρό βαθµό επαναχρησιµοποίησης, καθώς εµπεριέχουν 

διακρίσεις βασικών οντοτήτων αντιπροσωπευτικών του πραγµατικού κόσµου σε επίπεδο 

πεδίου γνώσης και διακρίσεις κλάσεων και σχέσεων σε µετα-επίπεδο.  

Στην προκειµένη περίπτωση, ένα σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών αρχείων 

αποτελεί ένα ακόµα σύστηµα διαχείρισης πολιτισµικών αγαθών. Ως εκ τούτου, θα 

µπορούσε κανείς να θεωρήσει εφικτή την εφαρµογή µιας οντολογίας ανάλογης µε αυτές 

που χρησιµοποιούν τα άλλα οµοειδή συστήµατα, ωστόσο, κατάλληλα προσαρµοσµένης 

στις ιδιαιτερότητες του υλικού και τις ανάγκες των χρηστών.  

Αν και προτείνονται διάφορα µοντέλα µεταδεδοµένων ως πρότυπα αρχειονοµίας9 και 

µουσειολογίας10, δεν υπάρχει κανένα µοντέλο που να αφορά στην ταξινόµηση του 

περιεχοµένου κειµενικών πηγών. Τα υπάρχοντα πρότυπα αφορούν σε υλικά αντικείµενα 

(εκθέµατα, αρχειακά αντικείµενα11), και εποµένως είναι ανεπαρκή για την ταξινόµηση 

αφηρηµένων εννοιών και αντικειµένων που περιγράφονται νοητικά µέσα από κείµενα. 

 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελούν:  

 

Η ανάπτυξη σχήµατος µεταδεδοµένων για την ταξινόµηση αρχείων µε έµφαση στα 

στοιχεία αρχειακού καταλόγου και στην περιγραφή του περιεχοµένου. 

Περιλαµβάνει στοιχεία του EAD, του ISAD(G) και του CIDOC CRM, και τα εντάσσει σε 

ένα σύνολο κανόνων οργανωµένων σε 4 περιγραφικά πεδία. 

 

                                          
9 Ως παράδειγµα αναφέρονται τα Dublin Core ΜΕΤΑelements, ISAD(G) και EAD. 

10 Εξαίρεση αποτελεί το µοντέλο αναφοράς CIDOC της ICOM, το οποίο αν και αφορά σε µουσειακά εκθέµατα, φαίνεται πως ικανοποιεί αρκετές από 

τις ανάγκες ταξινόµησης αφηγηµατικών πηγών µε βάση στοιχεία του περιεχοµένου τους.  

11 Αντιµετωπίζουν τα αρχειακά έγγραφα ως υλικά αντικείµενα και τα ταξινοµούν βάσει εξωτερικών (εξω-κειµενικών) χαρακτηριστικών.  
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Ορισµοί Εννοιών 

Αρχείο (Archive) 

Το σύνολο των τεκµηρίων ανεξαρτήτως χρονολογίας, ύλης και σχήµατος, το οποίο 

έχει δεχθεί ή παραγάγει ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων του. Κατά συνέπεια, πρόκειται για τη φυσική αντανάκλαση των 

δραστηριοτήτων ενός νοµικού ή φυσικού προσώπου. 

 

Αρχειακή περιγραφή 

 

Η ακριβής παρουσίαση µιας ενότητας περιγραφής και των συστατικών της µερών, 

όταν αυτά υπάρχουν, που προέρχεται από την επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και 

καταγραφή πληροφοριών, οι οποίες χρησιµεύουν στον προσδιορισµό, στη διαχείριση, 

στον εντοπισµό και στην κατανόηση του αρχειακού υλικού, του πλαισίου παραγωγής 

του και του αρχειακού συστήµατος που το παρήγαγε. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ, GENERAL STATE ARCHIVES  

http://gak.att.sch.gr/index.htm, http://gak.att.sch.gr/gr/home/faq.html 

 

Εργαλεία έρευνας (Finding aids) 

Μέσα περιγραφής των τεκµηρίων, δηµοσιευµένα ή µη, παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά, 

που έχουν δηµιουργηθεί από ένα Αρχείο ή αρχειακό πρόγραµµα, προκειµένου να 

επιτρέψουν τον φυσικό ή διοικητικό  και διανοητικό έλεγχο στα αρχεία και τις συλλογές. 

Καθοδηγούν στην εύρεση πληροφοριών, τόσο το προσωπικό του Αρχείου, όσο και τους 

χρήστες. Βασικά εργαλεία έρευνας αποτελούν οι οδηγοί  (γενικοί ή τοπογραφικοί, 

θεµατικοί ή ειδικής τεκµηρίωσης), τα περιγραφικά ευρετήρια, τα ειδικά ευρετήρια, τα 

πρωτόκολλα εισαγωγής, οι κατάλογοι δελτίων, οι ειδικές καταστάσεις, οι καταστάσεις 

µεταφερόµενου υλικού, τα πρωτόκολλα απογραφής, οι πίνακες (index) και για αρχεία 

αναγνώσιµα µε µηχανικά µέσα, η τεκµηρίωση λογισµικού. 

Τα πρωτόκολλα, αλφαβητικά-θεµατικά ευρετήρια και οδηγοί συστηµάτων 

αρχειοθέτησης που παράγονται από την υπηρεσία ή το πρόσωπο που δηµιούργησε το 

αρχείο. Αναφέρονται και ως αρχεία ελέγχου ή σύγχρονα µε την παραγωγή του υλικού 

εργαλεία έρευνας. 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ, GENERAL STATE ARCHIVES  

http://gak.att.sch.gr/index.htm, http://gak.att.sch.gr/gr/home/faq.html 
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J. Ellis (επιµ.), Η ∆ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, Αθήνα 2000, 

σ. 567. 

 

Ψηφιακή Απεικόνιση Τεκµηρίου (Document Image Processing, DIP). 

Τεχνολογίες και διαδικασίες που επιτρέπουν την καταγραφή, αποθήκευση και 

ανάκληση της απεικόνισης ενός εγγράφου σε ηλεκτρονική µορφή. 

 

J. Ellis (επιµ.), Η ∆ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 
Αθήνα 2000, σ. 580. 

 

Απεικόνιση / Εικόνα (Image) 

Η αναπαραγωγή ενός τεκµηρίου σε υποστρώµατα, όπως φιλµ, µικροφίλµ ή οπτικό 

δίσκο. 

 

J. Ellis (επιµ.), Η ∆ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 
Αθήνα 2000, σ. 559. 

 

 

Τεκµήριο 

Η µικρότερη διακριτή µονάδα του αρχειακού υλικού, η οποία συσσωρεύεται για να 

σχηµατίσει µια σειρά (δηλαδή ένα φάκελο ή υποφάκελο σε µια σειρά φακέλων, ένα 

κατάστιχο σε µια σειρά κατάστιχων κ.λπ.). Μερικές φορές ο όρος χρησιµοποιείται επίσης 

ως ισοδύναµος του Εγγράφου. Αναφέρεται και ως αρχειακό τεκµήριο.  

 

J. Ellis (επιµ.), Η ∆ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 
Αθήνα 2000, σ. 578. 

 

Περιγραφή 

Η διαδικασία της καταγραφής πληροφοριών σχετικών µε τη φύση και το περιεχόµενο 

των αρχείων που βρίσκονται σε αρχειακή εποπτεία. Η περιγραφή εντοπίζει 

χαρακτηριστικά όπως η προέλευση, η ταξινόµηση, το υπόστρωµα και τα περιεχόµενα 

και τα παρουσιάζει σύµφωνα µε µια τυποποιηµένη µορφή. 

 

J. Ellis (επιµ.), Η ∆ιαχείριση των Αρχείων, Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 
Αθήνα 2000, σ. 572. 
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∆ιαδικασία επιλογής κριτηρίων 

Είναι εµφανές ότι το είδος της πληροφορίας εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο 

προσέγγισης του υλικού. Η φυσική, εξωτερική περιγραφή των εγγράφων, µε έννοιες 

της διπλωµατικής, της βιβλιοθηκονοµίας ή της αρχειονοµίας ως στοιχεία 

ευρετηριασµού συνιστά διαφορετικό επίπεδο προσέγγισης από αυτό της µορφολογίας 

των κειµένων των εγγράφων, µε έννοιες από το χώρο της φιλολογίας (κειµενολογίας, 

αφηγηµατολογίας, κλπ) ως στοιχεία ευρετηριασµού. Εξάλλου, ο συνδυασµός 

διαφορετικών επιπέδων προσέγγισης σε ενιαίο σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης είναι 

δυσχερής, για τον λόγο ότι προκύπτει ένα τεράστιο, ανοµοιογενές πλήθος κριτηρίων, 

µη σαφώς καθορισµένο για το σύνολο των χρηστών. 

Καθώς πρόκειται για έγγραφα, θα µπορούσε να διερευνηθεί η περίπτωση ταξινόµησης 

µε έννοιες της διπλωµατικής, της επιστήµης δηλαδή που ασχολείται κατεξοχήν µε την 

µελέτη των εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών  ποικίλων κρατικών 

εγγράφων. 

Προς τον σκοπό αυτό επιχειρείται ο ενιαίος ευρετηριασµός των εγγράφων µε δοµικά 

στοιχεία, λογικές έννοιες του περιεχοµένου τους (πραγµατολογικά στοιχεία). Ο 

ενιαίος ευρετηριασµός τους σε συνδυασµό µε το µικρό κόστος ταξινόµησης θα 

αποτελέσουν βασικό κριτήριο για το βάθος ανάλυσης της πληροφορίας. Επισηµαίνεται 

ότι η συγκεκριµένη οργάνωση της πληροφορίας δεν αποσκοπεί στην αναπαραγωγή 

των κειµένων, καθώς το σύστηµα παρέχει ψηφιοποιηµένα τα ίδια τα κείµενα και τις 

µεταφράσεις του. 

Εξίσου προβληµατική θα ήταν η προσπάθεια ταξινόµησης του υλικού µε τρόπο που να 

ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικής επιχειρηµατολογίας για την τεκµηρίωση και 

εξαγωγή συµπερασµάτων νοµικής φύσης. Αν για τα σύγχρονα νοµικά θέµατα, ένα 

τέτοιο εγχείρηµα είναι δύσκολο, τα προβλήµατα είναι πολύ µεγαλύτερα στην 

περίπτωση του οθωµανικού δικαίου, η φιλοσοφία του οποίου ενέχει πολλά σκοτεινά 

σε µας σηµεία. 

Αντιθέτως, µια ευρύτερη θεώρηση του υλικού και των αναγκών του χρήστη- 

πρόκειται για τους αρχειονόµους και ερευνητές του αρχείου (ανεξαρτήτως της 

περιοχής ενδιαφέροντος των τελευταίων) - οδηγεί στον τρόπο οργάνωσης της 

πληροφορίας που θα εξυπηρετεί ένα πλήθος διαφορετικών επιστηµονικών µελετών 

και θα διευκολύνει την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών για το περιεχόµενο 

του αρχειακού υλικού. 

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης του υλικού επιλέγεται ως ο χρηστικότερος. Πρακτικά, 

µία τέτοια προσέγγιση απαιτεί τον ευρετηριασµό λογικών εννοιών (πραγµατολογικών 

και µόνο) που εµφανίζονται στις υποθέσεις των εγγράφων, είτε αυτές αφορούν σε 

πράξεις, είτε σε «αναφερόµενα» συµβάντα. Η πληροφορία διασπάται σε πολύ µικρά 

τµήµατα, σε ένα θεωρητικά µη πεπερασµένο (επεκτάσιµο) διακριτό σύνολο 
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απλούστατων λογικών εννοιών, που είναι προσπελάσιµο από διάφορες-θεωρητικά 

απεριόριστες-οπτικές, και ικανό να δεχθεί ποικίλες ερµηνευτικές προσεγγίσεις (είναι 

επεξεργάσιµο). 

Συµπερασµατικά, βασικές παράµετροι στην επιλογή της «µεθοδολογίας» κατά τον 

ευρετηριασµό των εννοιών, αποτελούν η ευρύτητα και η ετερογένεια12 του υλικού, 

σε συνδυασµό µε την πολιτισµική του απόκλιση από τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και 

η επιδιωκόµενη ευχρηστία, η λειτουργικότητα, και η ιστορικά επιστηµονική ορθότητα 

της υπό κατασκευή οντολογίας.  

 

Επίπεδα Ταξινόµησης 

 

Επίπεδο 1 
Στο επίπεδο αυτό θεωρούµε ότι η ταξινόµηση του περιεχοµένου του αρχείου γίνεται 

από τον παραγωγό του και στηρίζεται στην αρχή της αρχικής τάξης. 

 

<Περιεχόµενο> 

 <∆ραστηριότητα>εξόφληση</∆ραστηριότητα> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο>  

  <Όνοµα>Γεωργιλάς</Όνοµα ><Επώνυµο>Βαρούχας</Επώνυµο > 

 <Πατρώνυµο>Ξερίτις Ζαραχάνις</Πατρώνυµο > 

 <Τίτλος>κυρ</Τίτλος> 

 <Ρόλος>εκπρόσωπος µελλόνυµφης</Ρόλος> 

 <Ρόλος>πατέρας</Ρόλος> 

 <Ρόλος>προικοδότης</Ρόλος> 

 </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο>  

  <Όνοµα>Νικολός</Όνοµα ><Επώνυµο>Νταβερώνας</Επώνυµο > 

 <Τίτλος>µισέρ Μάρκο</Τίτλος><Τίτλος>κυρ</Τίτλος> 

 <Ρόλος>υιός κατά φύσι</Ρόλος> 

 <Ρόλος>µελλόνυµφος</Ρόλος> 

 <Ρόλος>αυτοπροσώπως</Ρόλος>  

                                          

12 Το δίκαιο εξ ορισµού τείνει να καλύψει σχεδόν όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ευρύτητα της θεµατικής των εγγραφών των 

κωδίκων είναι εντυπωσιακή.  
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 </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

<Τόπος> 

 . . .  Κρήτη νησί, ∆εστρέτο Ρυθύµνης, Μοναστηράκι χωριό 

 <εντοπισµός διεξαγωγής πράξης>κατοικίαν κυπ Αντρέα Βαρούχα 

Ξερίτι</εντοπισµός διεξαγωγής πράξης>  

</Τόπος> 

  <χρόνος>ιγ ινδικτιών </χρόνος><χρόνος>26 Οκτωβρίου 

1600</χρόνος> 

</Περιεχόµενο> 

 
Επίπεδο 2: 
Στο επίπεδο αυτό τα έγγραφα ταξινοµούνται µε βάση τους όρους και τις έννοιες 

κοινωνικών δοµών που εµπεριέχουν- δεδοµένα που παραδίδουν τα ίδια τα κείµενα/ 

τεκµήρια.  

∆εν γίνεται καµία προσπάθεια ένταξης και κατά συνέπεια ερµηνείας της µαρτυρίας 

των κειµένων σε σύγχρονες, αντίστοιχες πιθανότατα δοµές.  

Επίσης δεν ακολουθείται η δοµή του κειµένου, αλλά οι δοµές των διαφόρων εννοιών 

σε όποιο επίπεδο και αν παραδίδονται στα κείµενα. 

 

<Περιεχόµενο> 

 <∆ραστηριότητα>υπόσχεση γάµου</∆ραστηριότητα> 

<∆ραστηριότητα>προικοδότηση</∆ραστηριότητα> 

<∆ραστηριότητα>αδερφοµοίρι</∆ραστηριότητα> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Γεωργιλάς</Όνοµα> . . . 

</Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Νικολός</Όνοµα> . . .

 </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Τζόρτζις</Όνοµα> . . . 

<Ρόλος>µάρτυρας</Ρόλος>  </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

  <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Μανταλούτζα</Όνοµα> . . 

.<Ρόλος>µελλόνυµφη</Ρόλος> 

 </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

 <Αντικείµενο δραστηριότητας>χρηµατικό ποσό</Αντικείµενο 

δραστηριότητας> 
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 <Αντικείµενο δραστηριότητας>είδη ρουχισµού</Αντικείµενο 

δραστηριότητας> 

<Τόπος> . . . </Τόπος> 

 <χρόνος> . . . </χρόνος> 

</Περιεχόµενο> 

 
Επίπεδο 3: 
Στο επίπεδο αυτό γίνεται η αποδόµηση της πληροφορίας και ένταξή της στη λογική 

σύγχρονων κατανοήσιµων δοµών. 

Το επίπεδο αυτό ταξινόµησης, προϋποθέτει ιστορικές γνώσεις για τον τοµέα/ τοµείς 

όπου αναφέρεται το αρχείο και παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης µεγαλύτερου 

βάθους ταξινόµησης. 

 

<Περιεχόµενο> 

 <∆ραστηριότητα>αρραβώνας</∆ραστηριότητα> 

 <∆ραστηριότητα>γαµήλια παροχή</∆ραστηριότητα> 

          {<όρος>προικοδότηση θυγατέρας</όρος> 

 <όρος>αδερφοµοίρι</όρος> 

 <όρος>χάρισµα</όρο>} 

 </Είδος ∆ραστηριότητας> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Γεωργιλάς</Όνοµα> . . . 

</Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Νικολός</Όνοµα> . . .

 </Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Τζόρτζις</Όνοµα> . . . 

</Εµπλεκόµενο πρόσωπο> 

 <Εµπλεκόµενο πρόσωπο><Όνοµα>Μανταλούτζα</Όνοµα> . . .  

   <Ρόλος>προικοδοτούµενη</Ρόλος></Εµπλεκόµενο 

πρόσωπο> 

 <Αντικείµενο δραστηριότητας> 

  <Άυλο αντικείµενο>προίκα</ Άυλο αντικείµενο> 

  <Υλικό αντικείµενο> 

   <είδος>χρηµατικό ποσό</είδος> 

   <είδος>είδη ρουχισµού </είδος>  
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  </Υλικό αντικείµενο> 

 </Αντικείµενο δραστηριότητας> 

  <χρόνος>17ος αιώνας</χρόνος><χρόνος>ιγ ινδικτιών 

</χρόνος><χρόνος>26 Οκτωβρίου 1600</χρόνος> 

</Περιεχόµενο> 
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Κανόνες οργανωµένοι σε 4 περιγραφικά πεδία 

 
Ταυτότητα 

 

Ορισµός : Αφορά  το σύνολο της βασικής πληροφορίας που είναι απαραίτητη 

για την αναγνώριση και ταύτιση ενός αρχειακού αντικειµένου. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

κωδικός περιγραφής 

επίπεδο περιγραφής  

µορφή/ υπόστρωµα 

διαστάσεις 

πλήθος 

µέρος 

κωδικός σύνθετου αντικειµένου  

σχετικό αρχειακό αντικείµενο 

τίτλος (ήδη υπάρχων)  

θέµα  (αποδιδόµενο κατά την καταχώρηση) 

φυσική περιγραφή/ κατάσταση 

αυθεντικότητα 

δηµιουργία 

αρχειοθέτηση 

ηλεκτρονική καταχώριση 

ψηφιακό αρχειακό αντικείµενο 

παρατηρήσεις 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: ∆ΙΠΑΠ 2002, Πεδίο αναγνώρισης 

ISAD(G) 2000, IDENTITY STATEMENT AREA 

Αιτιολόγηση: Είναι απαραίτητη πληροφορία για την καταγραφή και τεκµηρίωση 
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της ταυτότητας κάθε αρχειακού αντικειµένου. 

 

∆ηµιουργία 

 

Ορισµός : ∆ίνει πληροφορίες για τη δηµιουργία της ενότητας περιγραφής. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις, ο δηµιουργός/ παραγωγός ταυτίζεται µε 

τον αρχειονόµο και ο χρόνος δηµιουργίας του αντικειµένου 

συµπίπτει µε το χρόνο αρχειοθέτησής του. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

δηµιουργός/ παραγωγός τεκµηρίου  

χρόνος δηµιουργίας 

τόπος δηµιουργίας 

χρήση/ λειτουργία τεκµηρίου 

πλήθος 

µέρος  

Κανόνες 

εισαγωγής: 

Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <creation>, CIDOC Creation Event 

Αιτιολόγηση: Η πληροφορία είναι απαραίτητη για να γνωρίζει ο χρήστης πότε και 

ποιος δηµιούργησε το αρχειακό αντικείµενο, κάτω από ποιες 

συνθήκες και ποια ήταν η λειτουργία του αντικειµένου. 

 

Αρχειοθέτηση 

 

Ορισµός : Αφορά  το σύνολο της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για την 

αναγνώριση και ταύτιση του αντικειµένου στο αρχείο. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

κωδικός αρχειοθέτησης 

ένδειξη θέσης αντικειµένου 

χρήση τεκµηρίου 

αρχειονόµος 

αρµόδιος φορέας 

χρόνος απόκτησης 
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πρόσκτηση 

χρόνος εκκαθάρισης 

τόπος  αρχείου 

κανόνες περιγραφής 

ιστορικό εποπτείας/φύλαξης 

παρατηρήσεις αρχειονόµου 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <custodhist>, <acqinfo>, <archdesc> 

ISAD(G) 2000, Archival history 

Αιτιολόγηση: ∆ιασώζει την αρχική τάξη αρχειοθέτησης, παρέχοντας πληροφορίες 

για την αρχική λειτουργία/ χρήση, αλλά και αξία του αντικειµένου. 

Απαραίτητη για το ιστορικό του αντικειµένου στο χώρο του 

αρχείου. 

 

Ηλεκτρονική καταχώριση 

 

Ορισµός : Το σύνολο της πληροφορίας για την ταύτιση του αρχειακού 

αντικειµένου στο ηλεκτρονικό αρχείο. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

κωδικός ηλεκτρονικής καταχώρησης 

καταχωρητής 

χρόνος καταχώρισης 

φορέας/ πρόγραµµα καταχώρισης 

πρότυπα ταξινόµησης 

έλεγχος διαδικασίας καταχώρισης 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. 

Παραδείγµατα 

:  
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Συµβατότητα: EAD 2002, <arrangement>,<index> 

ISAD(G) 2000, Content and Structure area, System of 

arrangement 

Αιτιολόγηση: Απαραίτητη για την αναγνώριση του αντικειµένου, την 

επιστηµονική τεκµηρίωση του τρόπου ταξινόµησης, αλλά και τον 

τρόπο λειτουργίας του συστήµατος. 

 

 
Περιεχόµενο 

 

Ορισµός : ∆ίνει πληροφορίες για το περιεχόµενο/θέµα του αρχειακού 

αντικειµένου. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

δραστηριότητα 

δράστης 

αντικείµενο δραστηριότητας 

τόπος 

χρόνος 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <scopecontent> 

ISAD(G) 2000, CONTENT AND STRUCTURE AREA, Scope and 

Content 

Αιτιολόγηση:  

 
Όροι πρόσβασης και χρήσης 

 

Ορισµός : ∆ίνει πληροφορίες για τις σηµερινές δυνατότητες πρόσβασης στο 

συγκεκριµένο αρχειακό υλικό, αλλά και για τις όποιες δυνατότητες 

χρήσης του. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

όροι πρόσβασης 

όροι αναπαραγωγής 
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γλώσσα/ γραφή των τεκµηρίων 

φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις 

εργαλεία έρευνας 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <accessrestrict>, <userestrict> 

ISAD(G) 2000, CONDITIONS OF ACCESS AND USE AREA 

Conditions governing  access, Conditions governing reproduction 

Αιτιολόγηση: Πρόκειται για σηµαντική πληροφορία τόσο για τον χρήστη, όσο και 

για τον αρχειονόµο. 

 

 
Τεκµηρίωση/ Συµπληρωµατικές πηγές 

 

Ορισµός : Αφορά στο σύνολο της πληροφορίας που σχετίζεται µε το αρχειακό 

αντικείµενο, το επεξηγεί, το συµπληρώνει κ.ο.κ. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

εντοπισµός πρωτοτύπων  

εντοπισµός αντιγράφων 

σχετικές ενότητες περιγραφής 

βιβλιογραφία/ δηµοσίευση 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

Η ύπαρξη της κατηγορίας είναι υποχρεωτική. 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: ISAD(G) 2000, ALLIED MATERIALS AREA 

Αιτιολόγηση: Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη 

διευκόλυνση της µελέτης του συγκεκριµένου αρχειακού 

αντικειµένου.  
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Εντοπισµός πρωτοτύπων  

 

Ορισµός : ∆ίνει πληροφορίες για την ύπαρξη, τον εντοπισµό, τη 

διαθεσιµότητα ή και την καταστροφή των πρωτοτύπων, εφόσον η 

ενότητα περιγραφής είναι αντίγραφο.  

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

διεύθυνση 

βιβλιογραφική παραποµπή 

σηµείωση 

χρονολογικός κατάλογος 

τίτλος 

παρατήρηση 

πίνακας 

γεωγραφικός τόπος 

φορέας 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <originalsloc> 

ISAD(G) 2000, Existence and location of originals, data element 

3.5.1  

MARC field 535. 

∆ΙΠΑΠ 2002, Εντοπισµός πρωτοτύπων. 

Αιτιολόγηση: Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη 

διευκόλυνση της µελέτης του αρχειακού αντικειµένου.  

 

∆ιαθέσιµη Εναλλακτική Μορφή 

 

Ορισµός : Αναφέρει πληροφορία σχετική µε αντίγραφα του περιγραφόµενου 

υλικού. Συχνά πρόκειται για µικροφίλµ, φωτοαντίγραφα ή 

ψηφιοποιηµένες αναπαραγωγές. 

Περιλαµβάνει 

τις 

τύπος εναλλακτικής µορφής 

κωδικός αντιγράφου 
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υποενότητες εντοπισµός 

διαθεσιµότητα 

παραγγελία 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <altformavail> 

ISAD(G) 2000, Existence and location of copies 

∆ΙΠΑΠ 2002, Εντοπισµός αντιγράφων. 

Αιτιολόγηση: Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη 

διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο  

 

Σχετικές ενότητες περιγραφής 

 

Ορισµός : ∆ίνει πληροφορίες για άλλες ενότητες περιγραφής που σχετίζονται 

θεµατικά µε το συγκεκριµένο αρχειακό αντικείµενο και όχι ως προς 

την προέλευση, τον εντοπισµό ή τη χρήση τους. 

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <relatedmaterial> 

ISAD(G) 2000, Related units of description 

∆ΙΠΑΠ 2002, Σχετικές ενότητες περιγραφής. 

Αιτιολόγηση: Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου και στη 

διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο. 

 

Βιβλιογραφία/ δηµοσίευση 



                                    Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

18

 

Ορισµός : δίνει πληροφορίες για σχετική µε το αρχειακό αντικείµενο 

βιβλιογραφία και για την ύπαρξη δηµοσίευσής του  

Περιλαµβάνει 

τις 

υποενότητες 

βιβλιογραφική σειρά 

βιβλιογραφική παραποµπή 

δηµοσίευση 

έκδοση 

εκδότης 

συγγραφέας 

χρονολογία έκδοσης 

τόπος έκδοσης 

Κανόνες 

εισαγωγής: 

 

Παραδείγµατα 

:  

 

 

Συµβατότητα: EAD 2002, <bibliography> 

ISAD(G) 2000, Publication note 

∆ΙΠΑΠ 2002, ∆ηµοσιεύσεις/ Βιβλιογραφία. 

Αιτιολόγηση: Συµβάλλει στην ενηµέρωση του χρήστη του αρχείου, στη 

διευκόλυνση της έρευνας σχετικής µε το αρχειακό αντικείµενο και 

αποτελεί επιστηµονική τεκµηρίωση για τον τρόπο περιγραφής και 

καταχώρησης του αρχειακού αντικειµένου. 

 

 


