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Εισαγωγή 
Στο κατώφλι του 21P

ου
P αιώνα, η Κοινωνία της ΠληροφορίαςTP

1
PT (ΚτΠ) δηµιουργεί νέα 

δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της 

βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, οι 

οποίες αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για την ανοικτή και αποτελεσµατική 

διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών στον πολίτη, δηµιουργώντας 

µία νέα οικονοµία βασισµένη στη γνώση και αναβαθµίζοντας το ρόλο του ανθρώπινου 

δυναµικού. Για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και 

ολοκληρωµένο, προτάθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) στο 

πλαίσιο του 3P

ου
P Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ένα σύνολο ολοκληρωµένων και 

συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διαφόρους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής 

ζωής. Ένας από τους τοµείς αυτούς είναι και ο τοµέας του πολιτισµού και της παιδείας, 

για τον οποίο το ΕΠΚτΠ έχει θέσει µία σειρά από στόχους, ήτοι επιγραµµατικά: 

εξοπλισµός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και ψηφιακό περιεχόµενο για τη 

δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήµατος για τον 21P

ο
P αιώνα, χρήση νέων 

τεχνολογιών για τεκµηρίωση και προβολή του Ελληνικού Πολιτισµού. Οι στόχοι αυτοί 

αποτελούν µέρος του Άξονα Προτεραιότητας 1: Παιδεία και Πολιτισµός, ενώ για την 

επίτευξη του τελευταίου στόχου, αυτού της τεκµηρίωσης και προβολής του Ελληνικού 

Πολιτισµού µε τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, έχει συσταθεί 

το Μέτρο 1.3: Τεκµηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισµού. 

Ειδικότερα, στις γενικές επιδιώξεις της στρατηγικής για τον πολιτισµό στην ΚτΠ 

περιλαµβάνονται αφενός η ενίσχυση της βιοµηχανίας περιεχοµένου µε την ανάπτυξη 

                                          

TP

1
PT European Commission – Information Society Directorate 

(http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_el.htm), Information 

Society and e-Europe 

(http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm). 
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πολιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων και αφετέρου η γενικότερη προώθηση του 

πολιτισµού και της πολιτιστικής εκπαίδευσης µε την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και την ενεργό συµµετοχή δηµιουργών, ειδικών επιστηµόνων, νέων και 

του γενικού κοινού. Η ψηφιακή εποχή για πολλά ευρωπαϊκά αρχεία, βιβλιοθήκες και 

µουσεία δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά πραγµατικότητα. Η µετατροπή του 

πολιτισµικού περιεχοµένου όλων των ειδών σε bits και bytes ανοίγει νέους ορίζοντες 

στην προσέγγιση παραδοσιακού και νέου κοινού, προσφέροντας πρόσβαση σε 

πολιτισµικές πηγές µε τρόπους ασύλληπτους δεκαετίες πριν.  

Ο πολιτισµός αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας και οι 

δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

για την ανταλλαγή εικόνων, κειµένων, ήχων κτλ – παραµερίζοντας τα εµπόδια της 

περιορισµένης γλωσσικής εµβέλειας και της γεωγραφικής θέσης – παρέχουν σηµαντικές 

ευκαιρίες για τη διακίνηση των ιδεών και της πληροφόρησης για την πολιτιστική 

κληρονοµιά και τη σύγχρονη δηµιουργία. Με τον όρο «πολιτιστική κληρονοµιά» δεν 

αναφερόµαστε µόνο σε µουσειακά αντικείµενα, αλλά και σε σηµαντικά οικοδοµήµατα 

και τόπους, µνηµεία, βιβλία και έγγραφα, θέατρα, µουσική, λαϊκή τέχνη κτλ που 

συνθέτουν το πολιτιστικό απόθεµα µίας χώρας και τα οποία διασυνδέονται µεταξύ τους. 

Η ελεύθερη πρόσβαση στους πόρους TP

2
PT της πολιτιστικής κληρονοµιάς θα δώσει στους 

χρήστες ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων για την πρόκτηση γνώσης, ανεξάρτητα από την 

τοποθεσία και τη µορφή (µουσειακό αντικείµενο, βιβλίο κτλ) στην οποία διατίθεται, ενώ 

η χρήση των εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών µπορεί να προσφέρει 

πρόσβαση στους ζητούµενους πόρους ανεξάρτητα από τον πολιτιστικό φορέα που τους 

διαθέτει. Η ιδεατή κατάσταση την οποία ευαγγελίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας 

στον τοµέα της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος µπορεί να περιγραφεί µε τη 

χρήση ενός παραδείγµατος: αν ένας πολίτης της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας 

ενδιαφέρεται για τον Οδυσσέα Ελύτη και αναζητά πληροφορία σε ένα ολοκληρωµένο 

δίκτυο πολιτισµικής κληρονοµιάς, να µπορεί να ανακτήσει δεδοµένα για: τη βιογραφία 

και το έργο του, µουσεία που φυλάσσουν αντικείµενα σχετικά µε τον καλλιτέχνη και 

πληροφορίες για τα σχετικά εκθέµατα, βιβλιογραφία, βιβλιοθήκες µε αυθεντικά έργα 

του, ιστοτόπους, πολυµεσικές εφαρµογές για τη ζωή και το έργο του, µεταφράσεις των 

έργων του και εικονογραφίες, θεατρικές αποδόσεις και ηθοποιούς που συµµετέχουν σε 

αυτές, ταινίες, µνηµεία κτλ. Και όλα αυτά µε τρόπο που δεν απαιτεί την καταβολή 

χρονικών, οικονοµικών ή άλλων πόρων εκ µέρους του πολίτη ή τη φυσική του 

παρουσία στους χώρους όπου φυλάσσεται και διατίθεται το πολιτισµικό υλικό.  

                                          

TP

2
PT Ο όρος «πόρος» χρησιµοποιείται για να αναπαραστήσει οποιοδήποτε φυσικό ή άυλο 

αντικείµενο µπορεί να ταυτοποιηθεί. Η ύπαρξή του µπορεί να διαρκεί µικρό ή µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Για παράδειγµα, ένας πόρος µπορεί να περιέχει πληροφορία, όπως 

ένα έγγραφο, µία βάση δεδοµένων ή ένας δείκτης σε ένα βιβλίο µίας βιβλιοθήκης, αλλά 

µπορεί να είναι επίσης µία υπηρεσία, όπως µία µηχανή αναζήτησης στον Παγκόσµιο 

Ιστό, ένα πρόσωπο ή µία ηλεκτρονική υπηρεσία.  
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Η µετατροπή του παραπάνω ιδεατού παραδείγµατος σε εφικτή λύση απαιτεί την 

επίλυση του πρόβληµα της διαλειτουργικότητας. Η διαλειτουργικότητα ορίζεται ως η 

ικανότητα µεταφοράς και χρησιµοποίησης της πληροφορίας µε ένα οµοιογενή και 

αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ διαφόρων οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων 

πληροφορικής [Π∆Η∆]. Μέσω της επίτευξης διαλειτουργικότητας, οµαλοποιείται η 

διακίνηση πληροφορίας µεταξύ πληροφοριακών συστηµάτων και, κατά συνέπεια, 

προσφέρονται καλύτερες και αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες στον πολίτη σύµφωνα µε 

τη στρατηγική της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η ανάγκη για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας απλώνεται και στον πολιτισµικό τοµέα, όπου η ανάγκη για προβολή 

και χρησιµοποίηση του πολιτισµικού αποθέµατος που βρίσκεται ψηφιοποιηµένο σε 

πολλές διαφορετικές βάσεις είναι ακόµα µεγαλύτερη. Τελικός στόχος της όλης 

προσπάθειας είναι υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες επικοινωνίας µε τον πολίτη, 

τους οργανισµούς διαχείρισης πολιτισµικού αποθέµατος και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό µέσω ενός κυκλώµατος διακίνησης και χρήσης 

του διαθέσιµου πολιτισµικού υλικού. Η υλοποίηση αυτού του στόχου βασίζεται 

πρωτίστως στην ικανότητα των συστηµάτων πολιτισµικής πληροφορίας να παρέχουν 

σαφή και προτυποποιηµένα σηµεία επικοινωνίας. Τα πρότυπα αυτά αφορούν τη µορφή 

της πληροφορίας και των δεδοµένων, τον τρόπο ανταλλαγής της πληροφορίας, την 

ασφάλεια και τον τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία καθώς και τους τρόπους 

αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας.  

Στόχος του συγκεκριµένου οδηγού είναι να υποδείξει τους άξονες στους οποίους 

αναλύεται η επίτευξη διαλειτουργικότητας και να παρουσιάσει µία επισκόπηση εκείνων 

των προτύπων, αρχιτεκτονικών και µεθοδολογιών που είναι απαραίτητες για την οµαλή 

διακίνηση και χρήση του πολιτισµικού αποθέµατος από το πολίτη.  

Αντικείµενο του παρόντος οδηγού 
Η έρευνα, η συντήρηση και η προβολή της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς µε 

συστηµατικό τρόπο βασισµένο στην πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποδοµή βοηθά στην 

ισχυροποίηση των πολιτιστικών θέσεων της χώρας µας διεθνώς. Ο παρών οδηγός 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Συλλογή, ανάλυση και ερµηνεία µεθόδων και 

τεχνικών για τη διαλειτουργικότητα πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων και την 

ανακάλυψη και την ανάκτηση ψηφιακών πολιτισµικών πόρων» µε στόχο να 

παρουσιάσει τη σύγχρονη τεχνολογική υποδοµή στον τοµέα του πολιτισµού. Αποτελεί 

µέρος της προσπάθειας για τη δηµιουργία ενός προτύπου συστηµατικού οδηγού για την 

ανάπτυξη και την ορθή εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων πολιτισµικής 

τεκµηρίωσης από φορείς αρµόδιους για τη διαχείριση, µελέτη και προβολή πολιτισµικού 

υλικού, καθώς επίσης για την επίτευξη και υποστήριξη της διασύνδεσης του ψηφιακού 

πολιτισµικού αποθέµατος και της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων πρόκτησης, 

διαχείρισης, ανακάλυψης, ανάκτησης, επεξεργασίας και παρουσίασης των πολιτισµικών 

πληροφοριών. Αναφέρεται στην αναδροµή σε πρότυπα, υποδείγµατα και οδηγίες κατά 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων, τα οποία περιλαµβάνουν την ανάπτυξη, 

προµήθεια ή προσαρµογή συστηµάτων πολιτισµικής τεκµηρίωσης, έτσι ώστε να 
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υποστηρίζεται η δυνατότητα διασύνδεση του δηµιουργούµενου ψηφιακού πολιτισµικού 

αποθέµατος και η διαλειτουργικότητα των συστηµάτων, καθώς επίσης να προαχθεί η 

εφαρµογή µίας κατά το δυνατόν οµοιόµορφης καλής πρακτικής.  

Ο οδηγός δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενηµέρωσης ετερογενών 

κατηγοριών κοινού µε διαφορετικές, αλλά και αλληλοεπικαλυπτόµενες ανάγκες, 

παρουσιάζοντας µία ανασκόπηση του πεδίου αναφοράς. Απευθύνεται σε 

δηµιουργούντες πολιτική, οι οποίοι απαιτούν µία υψηλού επιπέδου πληροφόρηση, αλλά 

και σε διαχειριστές πολιτισµικών οργανισµών, που επιθυµούν να κατανοήσουν την 

εννοιολογική βάση της διαχείρισης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος. Επιπλέον, 

στην κατηγορία εκείνων που απευθύνεται ο οδηγός συµπεριλαµβάνονται και οι 

απασχολούµενοι στον πολιτισµικό τοµέα, οι οποίοι σχετίζονται µε τη λήψη καθηµερινών 

αποφάσεων και οι οποίοι τυγχάνουν της ανάγκης βασικής κατανόησης και εκπαίδευσης 

σε λεπτοµερή ζητήµατα, τα οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν στην καθηµερινή 

εργασιακή τους πρακτική. Ο οδηγός επίσης απευθύνεται και σε άτοµα µε τεχνικό 

υπόβαθρο, τα οποία χρήζουν αναλυτικής τεχνικής καθοδήγησης και ενηµέρωσης πάνω 

σε θέµατα που σχετίζονται µε τεχνικά θέµατα και διαδικασίες που άπτονται της 

συνολικής διαχείρισης του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος.  

Η επιλογή προτύπων και η ανάπτυξη οδηγιών για την τεκµηρίωση, τη διασύνδεση του 

ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος και τη διαλειτουργικότητα συναφών συστηµάτων 

είναι αλληλένδετες και ως τέτοιες αντιµετωπίζονται κατά ενιαίο τρόπο στη µελέτη. Ο 

όρος «πρότυπο» χρησιµοποιείται µε την έννοια του συστηµατικού οδηγού και του 

προγραµµατιστικού ή µορφολογικού υποδείγµατος προς ευρεία εφαρµογή και 

καθιέρωση, µέσω αυτού, κατά το δυνατό οµοιόµορφης καλής πρακτικής. Μολονότι 

υπάρχει πλήθος προτύπων, τεχνολογιών πολιτισµικής τεκµηρίωσης και 

διαλειτουργικότητας, καθώς και συναφών µελετών, απουσιάζει ένας γενικός 

συστηµατικός οδηγός για την επιλογή και εφαρµογή αυτών, που να καλύπτει κατά το 

δυνατόν πλήρως την ποικιλία των πολιτισµικών τεκµηρίων, προσαρµοσµένος στις 

ελληνικές ανάγκες.  

Για την ανάπτυξη του οδηγού λήφθηκαν υπ’ όψιν θεσπισµένα από διεθνείς 

οργανισµούς πρότυπα, οδηγοί και συστάσεις, καθώς επίσης πρακτικές και συστήµατα 

που έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοσθεί επιτυχώς στην Ελλάδα. Κύριο και ίσως µοναδικό 

χαρακτηριστικό του οδηγού είναι ότι καλύπτει το σοβαρότατο ζήτηµα της 

σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας µέσω µίας καθολικής οντολογίας, την οποία 

προσφέρει το CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), το Εννοιολογικό Πρότυπο 

Αναφοράς της Επιτροπής Τεκµηρίωσης του ∆ιεθνούς Συµβουλίου των Μουσείων 

(CIDOC/ICOM) και πλέον σχέδιο προτύπου ISOTP

3
PT (ISO/CD21127) και η οποία 

χρησιµοποιείται για να συνδέσει τα διάφορα µεµονωµένα πρότυπα. 

                                          

TP

3
PT ISO = International Organization for Standardization. Ο οργανισµός ISO αποτελεί 

τον οργανισµό προτύπων που επικυρώνει πρότυπα για τη διεθνή ανταλλαγή αγαθών και 

υπηρεσιών (http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.openerpage).  
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Στόχος του συγκεκριµένου οδηγού είναι εποµένως να καλύψει το κενό της απουσίας 

ενός συστηµατικού, προσαρµοζόµενου στις ανάγκες της Ελληνικής Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς οδηγού για την επιλογή προτύπων και τεχνολογιών πολιτισµικής 

τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας. Σκοπός του δεν είναι να ικανοποιήσει την ανάγκη 

αναλυτικής τεχνικής πληροφόρησης, η οποία από τη φύση της θα ήταν επικεντρωµένη 

σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και τεχνολογίες, αλλά να παράσχει το γενικό πλαίσιο που 

κρίνεται απαραίτητο για τη δηµιουργία µίας εποπτικής εικόνας του πεδίου της 

διαχείρισης του ψηφιακού αποθέµατος πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι βιβλιογραφικές 

αναφορές και οι σύνδεσµοι που παρέχονται σε κάθε περίπτωση µπορούν να παράσχουν 

τα ερεθίσµατα για περαιτέρω µελέτη και ενασχόληση. 

Για την επίτευξη των στόχων του, ο οδηγός έχει δοµηθεί βάσει δύο αξόνων-

ενοτήτων. Η ενότητα «Τεχνολογικός Οδηγός ∆ιαλειτουργικότητας Πολιτισµικών 

Πληροφοριακών Συστηµάτων» έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη ενός πρακτικού 

οδηγού εφαρµογής προτύπων, οντολογιών, θησαυρών όρων, ενδιάµεσου λογισµικού 

και πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατά 

την ανάπτυξη πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων, κωδικοποιώντας κατά τρόπο 

εύληπτο τα διδάγµατα από τη διεθνή εµπειρία, αλλά και την εκτενή εµπειρία του ίδιου 

του φορέα εκτέλεσης του έργου. Η δεύτερη ενότητα µε τίτλο «Οδηγός Ανάπτυξης 

Συστηµάτων Ανακάλυψης και Ανάκτησης Ψηφιακών Πολιτισµικών Πόρων» ασχολείται 

µε την ανάπτυξη ενός πρακτικού οδηγού ανάπτυξης συστηµάτων ανακάλυψης και 

ανάκτησης ψηφιακών πολιτισµικών πόρων, ο οποίος υποδεικνύει τρόπους επιλογής 

σηµείων πρόσβασης και χρήσης µεθόδων ανακάλυψης σχήµατος, πλοήγησης, 

επερώτησης και αναδίφησης, αξιοποιώντας πρότυπα σχήµατα, οντολογίες και 

θησαυρούς όρων, καθώς και ενδιάµεσο λογισµικό κατάλληλο για την υποστήριξη της 

σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας. Τον οδηγό συµπληρώνουν τρία παραρτήµατα, από 

τα οποία ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει χρήσιµες πληροφορίες για τα πρότυπα και 

τα µεταδεδοµένα, τα ερευνητικά προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται ή 

έχουν υλοποιηθεί στον πολιτιστικό τοµέα και για τις τεχνικές προδιαγραφές για τη 

διαλειτουργικότητα αντίστοιχα.     
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Η συγκριτική αξία της πληροφορίας που περιέχεται σ’ ένα πολιτισµικό πληροφοριακό 

σύστηµα πολλαπλασιάζεται όταν προσφέρεται η δυνατότητα προσπέλασης σ’ αυτήν από 

άλλα συναφή συστήµατα, µέσω ενδοδικτύων ή του ∆ιαδικτύου. Η ενότητα αυτή έχει ως 

αντικείµενο την ανάπτυξη ενός πρακτικού οδηγού εφαρµογής προτύπων, οντολογιών, 

θησαυρών όρων, ενδιάµεσου λογισµικού και πολυεπίπεδων αρχιτεκτονικών για την 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατά την ανάπτυξη πολιτισµικών πληροφοριακών 

συστηµάτων, κωδικοποιώντας κατά τρόπο εύληπτο τα διδάγµατα από τη διεθνή 

εµπειρία, αλλά και την εκτενή εµπειρία του ίδιου του φορέα εκτέλεσης του έργου. Η 

εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας ετερογενών συστηµάτων, απαιτεί ορισµένες 

προβλέψεις σε επίπεδο αρχιτεκτονικής σχεδίασης και κωδικοποίησης της πληροφορίας. 

Τις παραµέτρους αυτές θα εξετάσει µε συστηµατικό τρόπο η ενότητα αυτή. 

Το περιβάλλον των πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων  
Η διαδραστικότητα και η πρόσβαση σε αποµακρυσµένη πληροφορία – που συνιστούν 

ιδιότητες των νέων τεχνολογιών- έχουν εισάγει καινοτοµίες που δηµιουργούν µία νέα 

αντίληψη για την πληροφορία και το περιεχόµενό της. Οι νέες τεχνολογίες στο χώρο 

της πολιτισµικής κληρονοµιάς λειτουργούν ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση της 

πολλαπλής αποστολής των πολιτισµικών φορέων και ως νέος τρόπος διαµεσολάβησης 

που επιτρέπει στους φορείς αυτούς να τεκµηριώσουν και να προβάλλουν συλλογές και 

γνώσεις σε ένα ευρύ φάσµα χρηστών. Η εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς εκτείνεται σε ένα ευρύ 

φάσµα συστηµάτων, όπως πληροφοριακά συστήµατα µουσείων και µνηµείων, 

συστήµατα αρχείων, ψηφιακές βιβλιοθήκες, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα, 

συστήµατα καταγραφής έρευνας πεδίου και συστήµατα τεκµηρίωσης συντήρησης. Η 

προσφορά της πληροφορικής στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς ενδεικτικά 

αναφέρεται στην ολική ή επιλεκτική πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, αρχεία ή 

συλλογές, στη δηµιουργία ηλεκτρονικών οδηγών µουσείων και εκθέσεων, σε 

ηλεκτρονικές εκδόσεις τέχνης, ιστορίας και τεχνολογίας και σε παρουσιάσεις εικονικής 

πραγµατικότητας. 

Το περιβάλλον των πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων συντίθεται από τρία 

βασικά στοιχεία, κάθε ένα εκ των οποίων διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά: ο 

φορέας κατοχής της πληροφορίας, το ψηφιακό πολιτισµικό απόθεµα και οι χρήστες του 

πολιτισµικού πληροφοριακού συστήµατος. 

Οι χρήστες ενός πληροφοριακού συστήµατος στην Κοινωνίας της Πληροφορίας 

διακρίνονται από απλοί πολίτες που αναζητούν πληροφορίες ή επιθυµούν την απολαβή 

υπηρεσιών από τους πολιτισµικούς οργανισµούς σε εξειδικευµένους επαγγελµατίες του 

πεδίου, οι οποίοι χρήζουν τεκµηριωµένης και αποτελεσµατικής υποστήριξης. Οι 

πολιτιστικοί οργανισµοί, από την άλλη πλευρά, απαιτούν τη δηµιουργική ανασύνθεση 
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του πολιτισµικού υλικού µε στόχο την εκπλήρωση του παιδαγωγικού τους ρόλου. 

Χαρακτηρίζονται από συνεχή επαναπροσδιορισµό των συλλογών που διαθέτουν και από 

πολλαπλή νοηµατοδότηση και ερµηνεία των αντικειµένων, των ιδεών και των 

φαινοµένων που αντιπροσωπεύουν, µέσω της ανάδειξης των διαφορετικών 

συνδυασµών και σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ τους.   

Ο τρίτος πυλώνας ενός πολιτισµικού πληροφοριακού συστήµατος, το ψηφιοποιηµένο 

πολιτιστικό απόθεµα, χαρακτηρίζεται από µία ποικιλία στις µορφές που µπορεί να λάβει 

και οι οποίες µε το πέρασµα του χρόνου συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Στις νέες µορφές 

ψηφιακής πολιτισµικής κληρονοµιάς µπορούµε ενδεικτικά να συµπεριλάβουµε 

[NLA03]TP

4
PT:  

• Ψηφιακή πληροφορία για πολιτισµικούς πόρους, π.χ online καταλόγους, 
βιβλιογραφίες και λίστες από πολιτισµικά έργα και τεχνουργήµατα.  

• Ψηφιοποιηµένους πόρους (όλοι οι τύποι µέσων και µορφής). Οι 
ψηφιοποιηµένοι πόροι σχετίζονται µε υλικό που έχει αποκτήσει ψηφιακή 
υπόσταση. Εκτός από το αντικείµενο στην υλική του µορφή, µέσω της 
διαδικασίας ψηφιοποίησης δηµιουργείται ένα ψηφιακό αντικατάστατό  του 
σε µορφή κατάλληλη για χρήση από άλλο περιβάλλον, π.χ για την 
προβολή του µέσω της οθόνης ενός υπολογιστή. Στην κατηγορία αυτή 
µπορούµε να εντάξουµε και εκπαιδευτικούς πόρους που χρησιµοποιούνται 
στην υποβοηθούµενη από υπολογιστή εκπαίδευση, αλλά και 
ψηφιοποιηµένο υλικό από φιλµ, µουσική, ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς 
ή φωτογραφικά έργα.  

• Ψηφιακoύς πολιτισµικούς πόρους, όπως ηλεκτρονικά εκδοθέντα έργα, 
έργα εικονικής τέχνης, εκθέσεις κτλ. Οι πόροι αυτοί έχουν δηµιουργηθεί 
µε υλικό και λογισµικό υπολογιστών. Σε σχέση µε τη χρήση τους 
µπορούµε να διακρίνουµε: (α) δηµιουργήµατα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µόνο µε ψηφιακό εξοπλισµό ή σε συγκεκριµένο 
ψηφιακό περιβάλλον, π.χ εικονική εγκατάσταση, (β) δηµιουργήµατα ή 
πόρους που µπορούν να µετασχηµατιστούν σε άλλη µορφή για εύκολη 
χρήση, π.χ να γίνουν εκτυπώσιµα. Ειδικότερα οι ηλεκτρονικές εκδόσεις 
µπορούν να διατεθούν µέσω του ∆ιαδικτύου ή σε φορητά µέσα, όπως CD, 
DVD, δισκέτες κτλ. Στην κατηγορία αυτή µπορούµε να συµπεριλάβουµε 
και οργανωτικές ή προσωπικές εγγραφές δραστηριότητας, συναλλαγών ή 
αλληλογραφίας (π.χ e-mail, συµµετοχές σε λίστες συζητήσεων) ή σύνολα 
δεδοµένων που έχουν καταγραφεί και αναλυθεί από επιστηµονικά, 
κοινωνιολογικά, δηµογραφικά, εκπαιδευτικά κτλ φαινόµενα.  

Το πρόβληµα που εµφανίζεται στη διαχείριση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος 

δεν σχετίζεται µόνο µε την ποικιλία στις µορφές και στον τύπο, αλλά και στην ύπαρξη 

πολλαπλών ψηφιακών πηγών πολιτισµικής πληροφορίας µε δοµή και αναπαράσταση 

                                          

TP

4
PT Στην ίδια αναφορά, που δηµιουργήθηκε από την UNESCO σε συνεργασία µε την 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (National Library of Australia), ο αναγνώστης µπορεί 

να ανατρέξει σε γενικές και τεχνικές οδηγίες για τη διατήρηση και συνεχή πρόσβαση 

στο συνεχώς αυξανόµενο ψηφιακό απόθεµα πολιτιστικής κληρονοµιάς σε όλο τον 

κόσµο. 
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που διαφέρει σε κάθε πηγή. Η δηµιουργία ανεξάρτητων ψηφιακών συλλογών 

πολιτισµικού υλικού και η λειτουργία αντίστοιχων ανεξάρτητων συστηµάτων διαχείρισης 

αυτών προβάλλει ως φυσική επέκταση της ανεξάρτητης υπόστασης των εµπράγµατων 

συλλογών πολιτισµικού υλικού. Καθώς το υλικό ευρίσκεται σε ψηφιακή µορφή, υπάρχει 

η εύλογη απαίτηση: 

• Να παραµένει διαθέσιµο και ασφαλές παρά τις µελλοντικές αστοχίες του 
εξοπλισµού ή τις τεχνολογικές αλλαγές και 

• Να είναι καταρχήν δυνατή η ευρεία και συνδυαστική πρόσβαση σε αυτό, 
ανεξαρτήτως πηγής για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή ερευνών, 
εκπαιδευτικών, εκδοτικών και εκθεσιακών δραστηριοτήτων 

Η απαίτηση αυτή µεταφράζεται σε τεχνικό επίπεδο σε απαίτηση για δυνατότητα (α) 

µεταφοράς (migration) σε άλλη πλατφόρµα, (β) διασύνδεσης (ή ολοκλήρωσης-

integration) των δεδοµένων διαφόρων συλλογών, (γ) διαλειτουργικότητας 

(interoperability) των συστηµάτων που διαχειρίζονται τις συλλογές και (δ) διάθεσης 

στον Παγκόσµιο Ιστό. Στην επόµενη παράγραφο, θα αναφερθούµε περιληπτικά στην 

νέα προοπτική ανάπτυξης του Παγκόσµιου Ιστού, το Σηµασιολογικό Ιστό, που θα 

αποτελέσει στο µέλλον το κανάλι διάθεσης και προβολής του ψηφιακού πολιτιστικού 

αποθέµατος. Οι επόµενες παράγραφοι θα εστιαστούν στις υπόλοιπες απαιτήσεις, τις 

οποίες θα εξετάσουµε υπό τη σκέπη του όρου «επίτευξη διαλειτουργικότητας».   

Ο Σηµασιολογικός Ιστός  
Ο όρος Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web) χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά το 1998 

από το δηµιουργό του πρώτου φυλλοµετρητή ιστοσελίδων και εξυπηρετητή ∆ιαδικτύου 

Tim Berners-Lee [BHL01]. Έκτοτε, καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια από την 

επιστηµονική κοινότητα για την υλοποίησή του πάνω από τον Παγκόσµιο Ιστό. Στο 

βασικότερο επίπεδό του, ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί µία συλλογή από πληροφορία 

για τη διακινούµενη πληροφορία, επονοµαζόµενη µεταδεδοµένα, η οποία δεν είναι 

ορατή στον τελικό χρήστη (βλέπε Παράρτηµα Ι για περισσότερες πληροφορίες επί των 

µεταδεδοµένων). Τα µεταδεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν 

υπάρχοντα έγγραφα, ιστοσελίδες, βάσεις δεδοµένων, προγράµµατα κτλ που βρίσκονται 

στο ∆ιαδίκτυο, έτσι ώστε οι εφαρµογές λογισµικού που κάνουν χρήση αυτών, να 

αποκτούν κατανόηση της σηµασιολογίας του περιεχοµένου τους. Όντας το επόµενο 

βήµα εξέλιξης του Παγκοσµίου Ιστού, ο Σηµασιολογικός Ιστός αναµένεται να διαθέσει 

προς επεξεργασία στους χρήστες τεράστιες ποσότητες πληροφοριακών πόρων (π.χ 

δεδοµένα, έγγραφα, εικόνες, προγράµµατα) σε συνδυασµό µε διάφορα είδη 

περιγραφικής πληροφορίας (µεταδεδοµένα). Απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας 

είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των συµµετεχόντων στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας για ποιότητα των υπηρεσιών, η οποία συνίσταται κυρίως στην βελτιωµένη 

αναζήτηση, την εκτέλεση σύνθετων διεργασιών µέσω του ∆ιαδικτύου και στην 

εξατοµίκευση της πληροφορίας σύµφωνα µε τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.  
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Εκτός από την υποστήριξη της ικανότητας συνδυασµού πληροφορίας από πολλαπλές 

πληροφοριακές πηγές, οι καταναλωτές του ιδίου συνόλου πληροφορίας στο 

Σηµασιολογικό Ιστό θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις στον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβάνονται την πληροφορία. Για το λόγο αυτό, απαιτούν την ύπαρξη µηχανισµών, 

όπως οι όψεις, για εξατοµικευµένη πρόσβαση στις διεσπαρµένες πληροφοριακές πηγές. 

Η ανάγκη αυτή γίνεται πιο επιτακτική, αν λάβουµε υπόψη µας την ποικιλοµορφία των 

αναπαραστάσεων που χρησιµοποιούν οι καταναλωτές και οι προµηθευτές πληροφορίας 

για το φορµαλισµό -ακόµα και του ίδιου- πεδίου εφαρµογής, την ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών και την ποικιλία των ενδιαφερόντων και 

των απαιτήσεών τους. Η καλύτερη γνώση σχετικά µε τη σηµασία, τη χρήση, την 

προσπελασιµότητα, την εγκυρότητα ή την ποιότητα των διαδικτυακών πόρων, θα 

διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία του διαθέσιµου 

περιεχοµένου και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.  

Στον τοµέα της πολιτισµικής κληρονοµιάς, ο σηµασιολογικός ιστός συνδέεται άµεσα 

µε την παροχή υπηρεσιών σε κοινότητες χρηστών και στην παράδοση περιεχοµένου που 

άπτεται των ερωτηµάτων αναζήτησης των χρηστών. Ένα παράδειγµα εφαρµογής 

σηµασιολογικού ιστού θα µπορούσε να είναι ένα σύστηµα πρακτόρων που ανταλλάσσει 

πληροφορία για πολιτισµικά γεγονότα διαφορετικών οργανισµών, αναζητεί πληροφορία 

για ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ανακτά 

τους αντίστοιχους πόρους και είναι σε θέση, για παράδειγµα, να κάνει κράτηση σε ένα 

γεγονός (π.χ παράσταση) που θα επιλέξει ο χρήστης. Για την υλοποίηση υπηρεσιών 

αυτού του τύπου είναι απαραίτητη η επικοινωνία και ανταλλαγή της πληροφορίας µέσω 

ασφαλών καναλιών πληροφορίας, γεγονός που σχετίζεται µε τη λύση του προβλήµατος 

της διαλειτουργικότητας, η οποία συνίσταται στην επίτευξη διασυνδεσιµότητας, 

ολοκλήρωσης και διαµόρφωσης δεδοµένων, διαχείρισης περιεχοµένου και δεδοµένων 

και στην πρόσβαση πληροφοριών. T 

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη διαλειτουργικότητας  
Από τεχνολογικής απόψεως, η παροχή διαφανούς και ολοκληρωµένης πρόσβασης σε 

υπηρεσίες και πολιτισµικούς πόρους είναι πρωτίστως θέµα σύγκλησης και 

διαλειτουργικότητας. Στο βασικό επίπεδο, η σύγκληση και η διαλειτουργικότητα 

σηµαίνουν την ικανότητα των χρηστών να διαχειρίζονται πολλαπλές ψηφιακές συλλογές 

σε διάφορα πολιτισµικά ιδρύµατα ως µία οντότητα. Για τα πολιτισµικά ιδρύµατα, ένα 

από τα βασικότερα εµπόδια σχετίζεται µε το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 

άµεσης αναζήτησης σε προστατευµένες βάσεις ή online καταλόγους µέσω του 

∆ιαδικτύου. Οι µηχανές αναζήτησης, όπως το Google ή το Yahoo, µπορούν να 

υποστηρίξουν µόνο αναζητήσεις πλήρους κειµένου σε δικτυακά έγγραφα που έχουν 

σηµανθεί µε τη γλώσσα HTML και δεν δύνανται να διεξάγουν αναζητήσεις σε 

καταλόγους βιβλιοθηκών, σε βοηθήµατα ψηφιακής αναζήτησης, σε αποθήκες ή άλλο 

ψηφιακό υλικό. Επιπρόσθετα, ένα σηµαντικό εµπόδιο για την αναζήτηση επί κατηγοριών 

και τοµέων είναι το γεγονός ότι τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και τα µουσεία έχουν 

αναπτύξει διαφορετικές πρακτικές για την περιγραφή του πολιτισµικού τους υλικού.  
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Από τα παραπάνω τεκµαίρεται ότι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα για την 

επίτευξη διαλειτουργικότητας είναι η ποικιλία και η διαφορετικότητα των υπαρχόντων 

συστηµάτων διαχείρισης. Η πληροφορία  που υπάρχει σε πολιτιστικούς οργανισµούς 

έχει συλλεχθεί και περιγραφεί µε διαφορετικούς τρόπους, είτε λόγω της φύσης του 

υλικού είτε λόγω της φύσης των δεδοµένων που συλλέγονται από τις µουσειακές 

συλλογές. Οι βιβλιοθηκάριοι έχουν χρησιµοποιήσει ένα πρότυπο δεδοµένων, οι 

αρχειοθέτες ένα άλλο, οι έφοροι των µουσείων ένα άλλο και πιθανώς κάθε διαφορετικό 

τµήµα του πολιτισµικού οργανισµού έχει υιοθετήσει άλλο πρότυπο. Για µία ποικιλία 

λόγων – διαθεσιµότητα του λογισµικού, διαφοροποιήσεις στα πρότυπα, ανάγκες των 

συλλογών – η ετερογένεια εµποδίζει την οµαλή πρόσβαση, διαχείριση και αξιοποίηση 

του πολιτισµικού αποθέµατος. Παρά τις διαφοροποιήσεις στη µορφή, το στυλ, την 

εµφάνιση και το περιεχόµενο, η πληροφορία στα µουσεία και εν γένει στους 

οργανισµούς πολιτισµικής κληρονοµιάς µπορεί να πάρει λίγες µόνο µορφές: κείµενο, 

εικόνα (σταθερή και κινούµενη) και ήχος [BS97]. Η χρήση του ∆ιαδικτύου επιτρέπει 

στους οργανισµούς πολιτιστικής κληρονοµιάς να παράσχουν πρόσβαση σε αυτή την 

πληροφορία µε καινοτόµα µέσα, που ποικίλουν από εκθέµατα που δηµιουργούνται µε 

νέες τεχνολογίες από δείγµατα συλλογών, αναζητήσιµα σώµατα κειµένου που µπορούν 

να ερωτηθούν απευθείας από το χρήστη, και υπηρεσίες προς τον χρήστη του ιστοτόπου 

µέχρι εφαρµογές εικονικής και επαυξηµένης πραγµατικότητας.   

Για να καταστήσουν εποµένως αυτές τις πηγές πολιτισµικής πληροφορίας 

αναζητήσιµες και να προσφέρουν ποιότητα στα αποτελέσµατα, οι οργανισµοί 

πολιτισµικής κληρονοµιάς θα πρέπει να βρουν λύση σε αυτά τα προβλήµατα 

ετερογένειας. Αυτό συνεπάγεται την επίτευξη διασυνδεσιµότητας σε τεχνικό (ύπαρξη 

δικτύωσης, κοινών πρωτοκόλλων επικοινωνίας κτλ) και αφαιρετικό επίπεδο 

(συνεργασία φορέων και ύπαρξη σχετικής νοµοθεσίας για το δικαίωµα διάχυσης της 

πολιτισµικής πληροφορίας, κοινή αποδοχή  τεχνολογιών και συναίνεση τόσο µεταξύ των 

φορέων που διαθέτουν τους πολιτισµικούς πόρους όσο και εκείνους που υλοποιούν τα 

συστήµατα πληροφορικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κτλ), την ολοκλήρωση και 

διαµόρφωση δεδοµένων βάσει κοινών µοντέλων πληροφορίας (πρότυπα), τη διαχείριση 

του περιεχοµένου και των δεδοµένων µέσω αποτελεσµατικών αρχιτεκτονικών και την 

ευκολία στην πρόσβαση των πληροφοριών για την ανακάλυψη, ανάκτηση, επεξεργασία 

και παρουσίαση του πολιτισµικού ψηφιακού αποθέµατος. Όλες αυτές τις συνιστώσες, 

µπορούµε να τις εντάξουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες: την τεχνική – συντακτική και 

τη σηµασιολογική διαλειτουργικότητα.  

Η τεχνική-συντακτική διαλειτουργικότητα αφορά τεχνικά θέµατα που άπτονται 

της σύνδεσης υπολογιστικών συστηµάτων µε στόχο την ανταλλαγή πληροφορίας ή τη 

χρήση λειτουργικότητας από άλλα συστήµατα. Αν και οι οργανισµοί (κυβερνητικοί, 

επιχειρηµατικοί, πολιτιστικοί κτλ) χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες επικοινωνιών και 

πληροφορίας τις τελευταίες δεκαετίες για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, 

στην πλειοψηφία τους αυτά τα συστήµατα αναπτύχθηκαν για την επίλυση προβληµάτων 

εντός του συγκεκριµένου οργανισµού ή τµηµάτων αυτού, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη 
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πληροφοριακών «νησίδων». Η διαλειτουργικότητα µεταξύ αυτών των συστηµάτων σε 

τεχνικό επίπεδο είναι σχετικά ευκόλως εφικτή. Ο καθορισµός αρχών, προτύπων και 

οδηγιών για ένα κοινό µηχανισµό µεταφοράς, η ανάπτυξη προτύπων µεταδεδοµένων 

και η χρήση µίας κοινής γλώσσας είναι όλα όσα απαιτούνται για την επίτευξη τεχνικής 

διαλειτουργικότητας.  

Η σηµασιολογική διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην εξασφάλιση ότι είναι 

κατανοητή η ακριβής σηµασιολογία της ανταλλασσόµενης πληροφορίας από κάθε άτοµο 

ή εφαρµογή που γίνεται δέκτης αυτής. Η τεχνική διαλειτουργικότητα επιφέρει µικρή 

επιπρόσθετη αξία σε υπάρχοντα συστήµατα, εάν δεν καθίσταται δυνατή η 

αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφορίας, ο συνδυασµός της µε άλλους 

πληροφοριακούς πόρους και η επεξεργασία της µε τρόπο που µπορεί να παράγει 

αποτελέσµατα. Για την επίτευξη αυτού, απαιτείται η συµφωνία επί του περιεχοµένου και 

της ακριβούς σηµασιολογίας των ανταλλασσόµενων δεδοµένων [EPA04]. Εποµένως, η 

προτυποποίηση είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση αυτής της ανταλλαγής δεδοµένων 

και την επαναχρησιµοποίηση τους στο χρόνο από διαφορετικούς οργανισµούς, 

καθιστώντας τα συστήµατα και τις υποδοµές που έχουν υλοποιηθεί βάσει κοινά 

αποδεκτών προτύπων «βιώσιµα» για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.   

Για την επίτευξη διαλειτουργικότητας σε κάθε επίπεδο, συντακτικό ή σηµασιολογικό, 

απαιτούνται (1) αρχές και οδηγίες, (2) πρότυπα και (3) µία κοινή γλώσσα. Στις 

επόµενες παραγράφους, θα εξετάσουµε κάθε µορφή συµβατότητας ξεχωριστά και θα 

παρουσιάσουµε τεχνολογίες, τεχνικές και πρακτικές που έχουν προταθεί σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Σκοπός των συγκεκριµένων παραγράφων είναι να παρουσιάσουν 

εποπτικά και συνοπτικά διεθνή πρότυπα και γλώσσες, που συντελούν µε το δικό τους 

τρόπο στην επίτευξη διαλειτουργικότητας και τα οποία χρησιµοποιούνται από ένα 

σύνολο πολιτισµικών οργανισµών ως εφαρµόσιµη λύση. Οι αρχές και οδηγίες που 

απαιτούνται για την επίτευξη διαλειτουργικότητας θα εξεταστούν σε επόµενο κεφάλαιο. 

Με τον τρόπο αυτό, ο παρών οδηγός καθίσταται ένα εργαλείο στα χέρια των φορέων 

πολιτισµικής κληρονοµιάς στην προσπάθειά τους να επιλέξουν το κατάλληλο πρότυπο 

για την εργασία τους. Αφορούν είτε πρότυπα που προκύπτουν και υποστηρίζονται από 

διεθνείς οργανισµούς (π.χ W3C, ISO, IETF, κτλ) είτε ευρέως αποδεκτές και 

διαδεδοµένες τεχνολογίες TP

5
PT. Τα πρότυπα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά της 

δραστηριότητας προτυποποίησης, καθώς ο πλούτος των προτύπων που έχουν 

αναπτυχθεί είναι µεγάλος.  Σε κάθε περίπτωση, η χρήση ενός προτύπου θα πρέπει να 

                                          

TP

5
PT Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να αντλήσει πληροφορίες για πολιτισµικά και 

µουσειακά πρότυπα πληροφορίας, αλλά και για οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε 

αυτόν τον τοµέα από την ιστοσελίδα Museum and Cultural Heritage Information 

Standards and Organizations (http://cidoc.icom.museum/stand2.htm). Η ανάπτυξη της 

ιστοσελίδας αποτελεί πρόγραµµα συνεργασίας των ιδρυµάτων Getty Information 

Institute και International Committee for Documentation of the International Council of 

Museums. 
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γίνει έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται οι ανάγκες περιγραφής και χρήσης της 

διακινούµενης πληροφορίας µεταξύ των φορέων πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

αφετέρου να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µε τις πρωτοβουλίες επέκτασης του 

προτύπου σε άλλες χώρες.  

Επίτευξη συντακτικής συµβατότητας 
Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνική-συντακτική διαλειτουργικότητα αφορά τεχνικά 

θέµατα που άπτονται της διασύνδεσης υπολογιστικών συστηµάτων µε στόχο την 

ανταλλαγή πληροφορίας ή τη χρήση λειτουργικότητας από άλλα συστήµατα. 

Πρωτίστως, η συντακτική συµβατότητα αναφέρεται στη χρήση κοινής γλώσσας για την 

παράσταση των δεδοµένων. Στην παράγραφο αυτή, θα παρουσιάσουµε τη γλώσσα 

ανταλλαγής δεδοµένων XML[XML], η οποία έρχεται να καλύψει το κενό της HTML για τη 

δόµηση του περιεχόµενου. Με τη χρήση της XML ως γλώσσα ανταλλαγής της 

πληροφορίας µεταξύ συστηµάτων, οι πληροφορίες διατηρούν τη δοµή και τη 

σηµασιολογία τους στο ∆ιαδίκτυο, ενώ παρέχονται τα µέσα για την εγκυρότητα της 

δοµικής οργάνωσης των πληροφοριών. Επίσης, θα παρουσιάσουµε και πρότυπα 

παροχής υπηρεσιών, τα οποία εστιάζονται στην παροχή υπηρεσιών πάνω από το 

∆ιαδίκτυο χρησιµοποιώντας πληροφορία από διεσπαρµένες πηγές. Αν και τα πρότυπα 

αυτά βρίσκονται ακόµα υπό ερευνητική σκοπιά, κρίνεται σκόπιµη η σύντοµη περιγραφή 

τους, αφενός για λόγους πληρότητας της παρουσίασης και αφετέρου λόγω του 

σηµαντικού ρόλου που διαφαίνεται ότι θα διαδραµατίσουν στο µέλλον.  

XML – extensible markup language 
Η εµφάνιση της XML[XML] τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει την κυριότερη 

επιλογή για µία γλώσσα περιγραφής της ανταλλαγής πληροφορίας µεταξύ ανόµοιων 

συστηµάτων. Το πρότυπο της XML (EΧtensible Markup Language) προτάθηκε από τον 

οργανισµό W3C και αποτελεί µία γλώσσα υποµνηµατισµού, όπως η HTML, για την 

περιγραφή δεδοµένων. Ο υποµνηµατισµός γίνεται µε τη χρήση ετικετών της µορφής 

<όνοµα ετικέτας>, οι οποίες σε αντίθεση µε την HTML που είναι προκαθορισµένες από 

τη γλώσσα, ορίζονται από το χρήστη. Για την περιγραφή των δεδοµένων η XML 

χρησιµοποιεί ένα DTD (Τύπο Εγγράφου XML – Document Type Definition), όντας µε 

αυτό τον τρόπο αυτοπεριγραφόµενη. Ένα DTD ορίζει τα επιτρεπτά, σύµφωνα µε το 

πρότυπο, στοιχεία ενός XML εγγράφου και χρησιµοποιείται για να καθοριστεί πότε είναι 

έγκυρο ένα XML έγγραφο. Για την παρουσίαση της πληροφορίας χρησιµοποιούνται ένα 

ή περισσότερα CSS (Cascading Style Sheets), τα οποία ορίζουν την οπτική 

µορφοποίηση των δεδοµένων και τον τρόπο που αυτά θα προβληθούν στο χρήστη. Τα 

δοµικά στοιχεία ενός DTD εγγράφου είναι (Εικόνα 1):  

• Στοιχεία (elements): είναι τα βασικά δοµικά στοιχεία τόσο της XML όσο και 

της HTML και για τον υποµνηµατισµό τους χρησιµοποιούνται ετικέτες. Για 

παράδειγµα, στην έκφραση T<location>Museum of Modern Art, New 
York</location>T, η ετικέτα T<location> Tχρησιµοποιείται για να δηλώσει το στοιχείο 

location, του οποίου η τιµή είναι  TMuseum of Modern Art, New YorkT.T T 
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• Γνωρίσµατα (attributes): τα γνωρίσµατα παρέχουν επιπλέον πληροφορία για 

τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται, πέραν του περιεχοµένου και του τύπου 

τους. Τα γνωρίσµατα τοποθετούνται µέσα στην ετικέτα αρχής ενός στοιχείου 

και συνοδεύονται από την τιµή τους. Παραδείγµατος χάριν, στην έκφραση 

T<height metrics_type="in">29</height>, Tτο γνώρισµαT metrics_type Tχρησιµοποιείται 

για να δηλώσει ότι το ύψος ενός αντικειµένου µετράται σεT Tίντσες.   

 

 

<?xml version=“1.0”?>
<artist>   

<name><first>Vincent</first><last>van Gogh</last></name>
<born><date>1853</date><place>Holland</place></born>
<died><date>1890</date><place>France</place></died>
<artwork>

<artifact>
<title>The Starry Night</title>
<date>1889</date>
<material>Oil on Canvas</material>
<dim>

<height metrics_type="in">29</height>
<width metrics_type="in">36 1/4</width>

</dim>
<location>Museum of Modern Art, NewYork</location>
<image file="starry-night.jpg"></image>

</artifact>
</artist>

Περιεχόµενο 
στοιχείου

Ετικέτα τέλους

Ετικέτα 
αρχής

Στοιχείο 
ρίζα

Γνώρισµα

 

Εικόνα 1 – Τµήµα XML εγγράφου 

Η έννοια του εγγράφου στην XML διαφέρει από την κλασσική του ερµηνεία, 

δεδοµένου ότι ένα XML έγγραφο διαθέτει µία εσωτερική λογική, ανεξάρτητη από τη 

γλώσσα και τη µορφή. Η δοµή αυτή έχει σηµασία, καθώς η σειρά εµφάνισης των 

στοιχείων και η σύνδεση τους χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν µια εσωτερική 

λογική.  
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Έγγραφο Οι δηλώσεις Η XML αναπαράσταση 

 

Diego Velasquez is 
Spanish. 

Diego Velasquez lived  
1599-1660. 

Diego Velasquez 
created “Juan de 
Pareja” in 1648 at 
Rome. 

“Juan de Pareja” has 
dimension 81,3X69,9cm 

 

<painter> 

    

<nationality>Spanish</nationality> 

     <lived>1599-1660</lived> 

     <creation> 

        <c.date>1648</c.date>     

        <c.place>Rome</c.place>     

        <title>Juan de Pareja</title> 

        <dimension> 

            <height 

metrics_type="cm">    

                 81,3 

           </height> 

           <width metrics_type="cm"> 

                 69,9    

           </width> 

        </dimension> 

     </creation> 

</painter> 
Εικόνα 2 – Παράδειγµα χρήσης XML 

Η χρησιµότητα της XML έγκειται στο γεγονός της λειτουργίας της ως συµβιβασµού 

ανάµεσα στις βάσεις δεδοµένων µε την αυστηρότητα στη διατύπωση των δοµών τους 

και στο ελεύθερο κείµενο, γεγονός που την καθιστά αναγνώσιµη και στους µη ειδικούς. 

Η απλότητά της όµως δεν µειώνει την εκφραστικότητά της. Η ευκολία στη χρήση της 

έγκειται αφενός στην ευκολία ανταλλαγής των δεδοµένων µεταξύ εφαρµογών, αλλά και 

στη δυνατότητα δόµησης πρώτα των δεδοµένων και κατόπιν του σχήµατος, το οποίο 

µπορεί να µην έχει τυπική µορφή, αλλά δύναται να επεκταθεί. Η XML ακολουθεί την 

προσέγγιση των ηµιδοµηµένων δεδοµένων, τα οποία έχουν ενσωµατωµένο σχήµα: κάθε 

στιγµιότυπο µεταφέρει στη διατύπωσή του το σχήµα που χρησιµοποιεί. Για παράδειγµα, 
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το XML έγγραφο της Εικόνας 2 εσωκλείει την ερµηνεία του και είναι αναγνώσιµο χωρίς 

να απαιτείται γνώση του σχήµατος. Η ιδιότητα αυτή διευκολύνει τη διακίνηση 

δεδοµένων και διακρίνει την σηµασιολογία των δεδοµένων από την παρουσίασή τους, 

γεγονός που επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση πληροφορίας. Επιπλέον, η ίδια 

σηµασιολογία µπορεί να κωδικοποιηθεί µε διαφορετικές µορφές, καθότι ο σχεδιασµός 

ενός DTD εξαρτάται από τη χρήση την οποία θα έχει.  

Πρότυπα παροχής δικτυακών υπηρεσιών 

Ο Παγκόσµιος Ιστός, και στο µέλλον ο Σηµασιολογικός Ιστός, χρησιµοποιείται όλο και 

περισσότερο ως πλατφόρµα επικοινωνίας εφαρµογών. Οι προγραµµατιστικές 

διασυνδέσεις που διατίθενται πάνω από τον Παγκόσµιο Ιστό αναφέρονται ως 

«∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες» (Web services). Η εµφάνιση των ∆ιαδικτυακών Υπηρεσιών 

έχει ορίσει µία µέθοδο για την έκθεση της λειτουργικότητας µίας εφαρµογής και την 

ανάλωσή της από άλλη εφαρµογή/σύστηµα. Αν και οι τεχνολογίες και τα πρότυπα για 

τις ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες που αφορούν τον εντοπισµό, περιγραφή, ασφάλεια και 

µεταφορά δεδοµένων είναι ακόµα υπό ερευνητική σκοπιά, η XML έχει επικρατήσει ως 

πρότυπο ανταλλαγής πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, τα πρότυπα παροχής 

διαδικτυακών υπηρεσιών που θα παρουσιάσουµε βασίζουν τη λειτουργικότητα τους στη 

χρήση της XML ως τεχνολογικό υπόβαθρο.  

 

SOAP - Simple Object Access Protocol 

Το πρωτόκολλο SOAP (Έκδοση 1.2) [GHM+03] είναι ένα «ελαφρύ» πρωτόκολλο που 

προορίζεται για την ανταλλαγή δοµηµένης πληροφορίας σε ένα αποκεντρωµένο, 

κατανεµηµένο περιβάλλον και για την προετοιµασία του συµµετέχουν οι οργανισµοί – 

εταιρείες UserLand, Ariba, Commerce One, Compaq, Developmentor, HP, IBM, Lotus, 

Microsoft και SAP. Το Μάιο του 2000 προτάθηκε στον οργανισµό W3C και τον Ιούνιο 

του 2003 έγινε πρόταση του ιδίου οργανισµού. Το τµήµα «Part 1: Messaging 

Framework» του πρωτοκόλλου ορίζει, χρησιµοποιώντας XML τεχνολογίες, ένα 

επεκτάσιµο πλαίσιο εργασίας για την ανταλλαγή µηνυµάτων, που περιέχει µία δοµή 

µηνυµάτων που µπορεί να µεταφερθεί πάνω από ένα σύνολο υποκείµενων 

πρωτοκόλλων. Το Simple Object Access Protocol έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει την 

ολοκλήρωση (διασύνδεση) υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο παρέχοντας µία κοινή σύµβαση για 

τη σύνδεση υπηρεσιών. Αποτελεί επέκταση του HTTP και επιτρέπει την επικοινωνία σε 

επίπεδο εφαρµογών πάνω από το ∆ιαδίκτυο. Στόχος του είναι να καταστεί ευκολότερο 

από την CORBA ή το DCOM, αφαιρώντας την πολυπλοκότητα από τις υλοποιήσεις και 

τις εφαρµογές που το χρησιµοποιούν, εφόσον το µόνο που χρειάζεται από τις 

βασισµένες στο ∆ιαδίκτυο εφαρµογές είναι η υποστήριξη του πρωτοκόλλου HTTP. Το 

SOAP χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο HTTP, που ούτως ή άλλως χρησιµοποιείται ευρέως 

για τις µεταφορές µηνυµάτων, αλλά παρέχει µια πλατφόρµα για πιο σύνθετη ανταλλαγή 

πληροφορίας από εκείνη που επιτυγχάνεται µε το HTTP, εισάγοντας ένα σύνολο HTTP 

επικεφαλίδων (headers) και XML δεδοµένα.  
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To SOAP είναι ανεξάρτητο από το λειτουργικό σύστηµα, τη γλώσσα προγραµµατισµού 

ή το µοντέλο δεδοµένων που χρησιµοποιείται τόσο στη µεριά του πελάτη (client) όσο 

και του εξυπηρετητή (server). Οι υλοποιήσεις του SOAP µπορεί να γίνουν σε 

οποιαδήποτε γλώσσα. Σε τεχνικό επίπεδο, οι εντολές και οι παράµετροι εισάγονται 

µεταξύ των HTTP πελατών και εξυπηρετητών. Οι πελάτες αποστέλλουν αιτήσεις σε ένα 

εξυπηρετητή για να επικαλεστούν ένα αντικείµενο (σε ορολογία του SOAP, στέλνουν 

ένα µήνυµα Call). Ο εξυπηρετητής αποστέλλει στον πελάτη τα αποτελέσµατα (ένα 

µήνυµα Response, ο δεύτερος τύπος µηνυµάτων του SOAP), τα µηνύµατα 

ενθυλακώνονται σε µηνύµατα του πρωτοκόλλου HTTP και κωδικοποιούνται στην XML. 

Ο HTTP εξυπηρετητής αναγνωρίζει την HTTP επικεφαλίδα και επεξεργάζεται το µήνυµα 

καταλλήλως.  

Ένα ζήτηµα υλοποίησης που τίθεται από τη χρήση του SOAP είναι το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει πρόβλεψη για την ασφάλεια των δεδοµένων. Οι προγραµµατιστές εφαρµογών 

που χρησιµοποιούν το πρότυπο, θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθεια για να 

εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εφαρµογών τους. Παρά το κενό ασφαλείας που 

παρουσιάζει, το SOAP συγκαταλέγεται ανάµεσα στα πρότυπα που εξετάζονται από την 

οµάδα XML Protocols Working Group, µία νέα οµάδα εργασίας του W3C η οποία έχει 

επιφορτιστεί µε τη δηµιουργία µίας απλής υποδοµής για την επικοινωνία σε επίπεδο 

προγραµµάτων µε τη χρήση της XML. 

 

UDDI- universal description, discovery and integration protocol 

Το πρωτόκολλο Universal Description, Discovery and Integration -UDDI [CHV+04] 

αποτελεί ένα µοντέλο καταλόγου για ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες. Ουσιαστικά είναι µία 

προδιαγραφή για τη συντήρηση τυποποιηµένων αρχειοκαταλόγων πληροφορίας για 

∆ιαδικτυακές υπηρεσίες, που καταγράφει τη δυναµικότητα, τη θέση και τις απαιτήσεις 

τους µε ένα καθολικά αναγνωρίσιµο σχήµα. Οι ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες έχουν νόηµα 

µόνο όταν οι πιθανοί χρήστες µπορούν να βρουν πληροφορία ικανή για να επιτρέψει 

την εκτέλεση των υπηρεσιών. Στόχος του UDDI είναι ο ορισµός ενός συνόλου 

υπηρεσιών που υποστηρίζουν την περιγραφή και ανακάλυψη (1) επιχειρήσεων, 

οργανισµών και άλλων παροχέων ∆ιαδικτυακών υπηρεσιών, (2) των ∆ιαδικτυακών 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισµοί αυτοί και (3) των τεχνικών διασυνδέσεων 

(interfaces) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόσβαση σε αυτές τις 

υπηρεσίες. Βασισµένο σε ένα κοινό σύνολο βιοµηχανικών προτύπων, 

συµπεριλαµβανοµένων των HTTP, XML, XML Schema και SOAP, το UDDI παρέχει µία 

διαλειτουργική, θεµελιακή υποδοµή για ένα περιβάλλον λογισµικού βασισµένο στις 

∆ιαδικτυακές υπηρεσίες και για υπηρεσίες που διατίθενται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και 

αυτές που περιορίζονται στα όρια ενός οργανισµού. Θεωρούµενο µαζί µε το SOAP και 

την WSDL (που θα εξετάσουµε αµέσως παρακάτω) ως ένα από τα τρία βασικά πρότυπα 

υποδοµής για τις ∆ιαδικτυακές υπηρεσίες, το UDDI χρησιµοποιείται σε µικρότερο βαθµό 

από τις άλλες τεχνολογίες. 
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WSDL - Web Services Description Language 

Καθώς τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και οι τύποι µηνυµάτων προτυποποιούνται στην 

κοινότητα του ∆ιαδικτύου, η ανάγκη για την περιγραφή της επικοινωνίας µεταξύ 

συστηµάτων µε δοµηµένο τρόπο γίνεται πιο επιτακτική. Θεωρούµενη µαζί µε το SOAP 

και το UDDI ως ένα από τα τρία βασικά πρότυπα για τις ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες, η 

WSDL [BL04] αντιµετωπίζει αυτή την ανάγκη, αποτελώντας ένα XML πρότυπο για την 

περιγραφή δικτυακών υπηρεσιών ως ένα σύνολο σηµείων που επικοινωνούν βάσει 

µηνυµάτων, τα οποία περιέχουν πληροφορία είτε σχετικά µε έγγραφα είτε µε 

διαδικασίες. Ένα WSDL έγγραφο ορίζει τις υπηρεσίες ως συλλογές από σηµεία του 

διαδικτύου ή πόρτες (ports). Στην WSDL, ο αφαιρετικός ορισµός σηµείων και 

µηνυµάτων διακρίνεται από την υλοποίηση του δικτύου ή τη µορφή των δεδοµένων. Με 

αυτό τον τρόπο, επιτρέπεται η επαναχρησιµοποίηση αφαιρετικών ορισµών µηνυµάτων 

(που αποτελούν αφαιρετικές περιγραφές των δεδοµένων που διακινούνται) και τύπων 

πορτών (που είναι αφαιρετικές συλλογές λειτουργιών). Μία πόρτα ορίζεται µε τη 

συσχέτιση µίας διεύθυνσης δικτύου µε ένα επαναχρησιµοποιήσιµο σύνδεσµο. Εποµένως, 

ένα WSDL έγγραφο χρησιµοποιεί τα κάτωθι στοιχεία στον ορισµό δικτυακών 

υπηρεσιών: τύπους, µηνύµατα, λειτουργίες, τύποι πόρτας, συνδέσεις (binding), πόρτες 

και υπηρεσίες.  

Ειδικότερα, εκφραζόµενος στην XML, ένας WSDL ορισµός περιγράφει τον τρόπο µε 

τον οποίο µπορεί να γίνει προσβάσιµη µία δικτυακή υπηρεσία και το σύνολο των 

λειτουργιών που θα εκτελέσει. Με άλλα λόγια, οι WSDL ορισµοί υπηρεσιών παρέχουν 

τεκµηρίωση για κατανεµηµένα συστήµατα και εξυπηρετούν ως οδηγίες για την 

αυτοµατοποίηση των λεπτοµερειών που σχετίζονται µε την επικοινωνία των 

εφαρµογών. Οι λειτουργίες και τα µηνύµατα περιγράφονται σε αφαιρετικό επίπεδο και 

στη συνέχεια συνδέονται µε ένα υπαρκτό πρωτόκολλο δικτύου και µία µορφή 

µηνυµάτων για να ορίσουν το τελικό σηµείο. Η WSDL είναι επεκτάσιµη, επιτρέποντας 

την περιγραφή των σηµείων και των µηνυµάτων τους, ανεξάρτητα από το είδος των 

πρωτοκόλλων και τη µορφή των µηνυµάτων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη 

επικοινωνίας. Προς το παρόν, η WSDL µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνεργασία µε το 

πρωτόκολλο SOAP 1.1, τις µεθόδους HTTP GET/POST και το πρωτόκολλο MIME. 

Επίτευξη σηµασιολογικής συµβατότητας 
Το µεγαλύτερο εµπόδιο για την παροχή πρόσβασης στην πολιτισµική πληροφορία µε 

ολοκληρωµένο τρόπο και κατ’ επέκταση για την επίτευξη σηµασιολογικής 

διαλειτουργικότητας είναι η έλλειψη κοινώς αποδεκτών προτύπων. Για να είναι εφικτή η 

άµεση αναζήτηση των χρηστών σε διαφορετικές βάσεις αρχείων, βιβλιοθηκών και 

µουσείων, όλοι οι φορείς πολιτισµικής κληρονοµιάς θα πρέπει να τεκµηριώνουν και να 

περιγράφουν τα πολιτισµικά αντικείµενά τους µε οµοιογενή τρόπο, χρησιµοποιώντας το 

ίδιο είδος προτύπων δεδοµένων. Η συµµόρφωση µε πρότυπα για την τεκµηρίωση και 

την περιγραφή αντικειµένων αποτελεί το πρώτο βήµα για την επίτευξη ολοκληρωµένης 
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αναζήτησης. Σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει 

κάποια από τα βασικά πρότυπα (µετα)δεδοµένων και τις κοινές γλώσσες που 

απαιτούνται για την επίτευξη σηµασιολογικής συµβατότητας. Θα παρουσιαστούν και θα 

αναλυθούν σηµαντικά µοντέλα πολιτισµικών πληροφοριών και θα εξετασθούν τα 

µεθοδολογικά ζητήµατα εφαρµογής τους στην ανάπτυξη συστηµάτων. Επίσης, θα 

παρουσιαστούν πρότυπα µεταδεδοµένων, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως στην 

περιγραφή των πολιτισµικών αντικειµένων.  

Γλώσσες εννοιολογικής αναπαράστασης 
Η χρήση της XML εισήγαγε ένα νέο τρόπο ανταλλαγής των δεδοµένων µεταξύ  

συστηµάτων, επιτρέποντας την ολοκλήρωση δεδοµένων στο βασικό επίπεδο. Αυτό που 

απαιτείται επιπλέον για την κωδικοποίηση της σηµασιολογίας των δεδοµένων, χωρίς την 

εισαγωγή ασαφειών στη δοµή, είναι η χρήση γλωσσών που προσφέρουν εργαλεία για 

την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι γλώσσες εννοιολογικής αναπαράστασης επιτρέπουν 

τη διατύπωση αυξηµένης σηµασιολογίας και δοµής. Η συγκεκριµένη παράγραφος θα 

εστιαστεί σε σηµερινά πρότυπα του ∆ιαδικτύου, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το 

βασικό κανάλι παράδοσης πολιτισµικής πληροφορίας στο µέλλον. Αν και τα πρότυπα 

αυτά είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, η εκτεταµένη χρήση τους επί του παρόντος 

περιορίζεται από τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την σταθεροποίησή 

τους ως κοινώς αποδεκτά πρότυπα. Μολαταύτα, όντας στόχος του συγκεκριµένου 

οδηγού να παρουσιάσει και τεχνολογίες που αναµένεται να συµβάλλουν αποφασιστικά 

στην επίτευξη διαλειτουργικότητας στο µέλλον, τα πρότυπα αυτά περιγράφονται εν 

συντοµία.  

 

RDF/S – Resource Description framework/schema language 

Το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework) [LS99] αποτελεί 

µέρος της δραστηριότητας για τη διαχείριση µεταδεδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό, την 

οποία συντονίζει το World Wide Web Consortium (W3C)TP

6
PT και απαρτίζει τη βάση για την 

κωδικοποίηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση µεταδεδοµένων. Η 

βασική επιδίωξη του RDF είναι να επιτρέψει τον ορισµό της σηµασιολογίας που 

εγκλείεται σε πληροφοριακούς πόρους µε τυπικό, διαλειτουργικό και ανθρωπίνως 

αναγνώσιµο τρόπο µέσω ενός  µηχανισµού για την περιγραφή πληροφοριακών πόρων, 

ο οποίος δεν κάνει καµία υπόθεση για τη φύση του συγκεκριµένου πεδίου εφαρµογής ή 

τη δοµή του εγγράφου που περιέχει την πληροφορία. Εκτός από τη διαλειτουργικότητα 

µεταξύ συστηµάτων, το RDF στοχεύει στην επαναχρησιµοποίηση, διαµοιρασµό και 

επεκτασιµότητα των ορισµών µεταδεδοµένων και κατά συνέπεια, στην αυτόµατη 

επεξεργασία πόρων που ανταλλάσσονται µέσω του ∆ιαδικτύου. 

                                          

TP

6
PT htpp://www.w3.org 
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Τα δοµικά στοιχεία του µοντέλου δεδοµένων του RDF και της αντίστοιχης Γλώσσας 

Σχήµατος (RDFS) [BG00] επιτρέπουν σε κοινότητες χρηστών που µοιράζονται 

πληροφορίες ενός τοµέα γνώσης και ένα σύνολο από πληροφοριακούς πόρους, να 

ορίζουν ανεξάρτητα και χωρίς κεντρικό έλεγχο τη δική τους σηµασιολογία µέσω µίας 

σαφώς ορισµένης, εννοιολογικής υποδοµής. Αν και η σηµασιολογία που αποδίδεται 

στους ίδιους πληροφοριακούς πόρους µπορεί να διαφέρει ακόµα και εντός της ίδιας 

κοινότητας χρηστών, η κοινή αυτή εννοιολογική υποδοµή επιτρέπει τη συνεπή 

κωδικοποίηση, ανταλλαγή, και επεξεργασία των µεταδεδοµένων (τροποποίηση, 

επερώτηση, αποθήκευση,  κτλ). Η σηµασιολογία κωδικοποιείται σε ένα σύνολο από 

τριάδες, κάθε τριάδα όντας το ανάλογο του υποκειµένου, ρήµατος και αντικειµένου µίας 

στοιχειώδους πρότασης, η οποία µπορεί να γραφτεί µε τη χρήση XML ετικετών. Η δοµή 

αυτή αποδεικνύεται ένας φυσικός τρόπος για την περιγραφή της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των πληροφοριακών πόρων που µπορούν να βρεθούν σε επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα ή το ∆ιαδίκτυο. 

Το µοντέλο δεδοµένων του RDF βασίζεται στην έννοια του «πόρου» (resource). 

Οτιδήποτε, έννοια ή αντικείµενο, διαθέσιµο ή όχι στο ∆ιαδίκτυο, µπορεί να 

µοντελοποιηθεί ως ένας πόρος αναγνωρίσιµος µοναδικά από ένα Universal Resource 

Identifier (URI) [BFM98]. Με τα δοµικά στοιχεία του RDF µοντέλου δεδοµένων 

µπορούµε είτε να περιγράψουµε ιδιότητες ενός πόρου (γνωρίσµατα) είτε συσχετίσεις 

µεταξύ πόρων (σχέσεις) χρησιµοποιώντας «επώνυµες» ιδιότητες και τιµές και 

σχηµατίζοντας τριάδες της µορφής <υποκείµενο, κατηγόρηµα, αντικείµενο>, τις οποίες 
αποκαλούµε δηλώσεις. Τα µέρη της δήλωσης αντιστοιχούν στον περιγραφόµενο πόρο, 

την ιδιότητα που χρησιµοποιείται για την περιγραφή του και την τιµή της αντίστοιχα. Το 

σύνολο των δηλώσεων που αναφέρονται στο ίδιο υποκείµενο αποτελούν την περιγραφή 

ενός πόρου και σχηµατίζουν δίκτυα πληροφορίας συσχετιζόµενων αντικειµένων. 

Εποµένως, ένα RDF έγγραφο κάνει δηλώσεις ότι ορισµένα αντικείµενα (άτοµα, 

ιστοσελίδες ή οτιδήποτε) έχουν ιδιότητες (π.χ όνοµα) µε ορισµένες τιµές (π.χ Αιµιλία). 

Το υποκείµενο και αντικείµενο µίας δήλωσης αναγνωρίζονται µοναδικά από ένα URI, 

όπως και τα κατηγορήµατα, επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο σε οποιονδήποτε χρήστη 

να ορίσει ένα νέο πόρο ή ένα νέο κατηγόρηµα, απλώς δηλώνοντας ένα URI για αυτό 

κάπου στο ∆ιαδίκτυο.  

Ο ορισµός των γνωρισµάτων/σχέσεων που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των 

πόρων και της σηµασιολογίας που φέρουν, επιτυγχάνεται µέσω του RDFS. Ένα RDF 

σχήµα (schema) εκφράζεται από το ίδιο µοντέλο δεδοµένων [BG00] και αποτελείται 

από τις δηλώσεις κλάσεων, γνωρισµάτων και σχέσεων µεταξύ των κλάσεων, όπου µία 

κλάση χρησιµοποιείται για να οµαδοποιήσει λογικά οµοειδείς πόρους. Με άλλα λόγια, ο 

µηχανισµός των RDF σχηµάτων προσφέρει ένα σύστηµα τύπων για τα RDF µοντέλα, ένα 

λεξιλόγιο για τους έγκυρους όρους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

περιγραφή των πληροφοριακών πόρων. Τα λεξιλόγια αυτά δηµιουργούνται ανεξάρτητα, 

ενώ κοινότητες χρηστών µπορούν να επαναχρησιµοποιήσουν λεξιλόγια άλλων χρηστών 

είτε αυτούσια είτε εκλεπτύνοντάς τα σύµφωνα µε τις ανάγκες της εκάστοτε κοινότητας. 

Ένας πολύ σηµαντικός µηχανισµός για την ανάπτυξη RDF σχηµάτων και τη δηµιουργία 
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RDF περιγραφών είναι ο µηχανισµός ονοµατοδοσίας XML (XML namespace) [BHL99], ο 

οποίος επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση όρων από διαφορετικά σχήµατα. Ένας χώρος 

ονοµατοδοσίας είναι ένα σύνολο από κλάσεις και/ή ιδιότητες στο οποίον αποδίδεται ένα 

µοναδικό URI. Έτσι, ένα RDF σχήµα αποτελεί ένα χώρο ονοµατοδοσίας που 

προσδιορίζεται µοναδικά από ένα URI. Με τη χρήση ενός XML χώρου ονοµατοδοσίας, 

περιγραφικοί όροι (δηλαδή ονόµατα κλάσεων ή/και ιδιοτήτων) αναγνωρίζονται 

µοναδικά από το URI του σχήµατος, στο οποίο ορίζονται (το οποίο παίζει το ρόλο ενός 

προθέµατος) ως κανονικοί πόροι στο ∆ιαδίκτυο, γεγονός που επιτρέπει την 

επαναχρησιµοποίησή τους. 

 

OWL - Web ontology language 

Όπως έχουµε προαναφέρει, ο Σηµασιολογικός Ιστός αποτελεί ένα όραµα για το 

µέλλον του ∆ιαδικτύου, στο οποίο η πληροφορία αποκτά σαφή σηµασιολογία, 

καθιστώντας την ευκόλως επεξεργάσιµη από υπολογιστικά συστήµατα. Ο 

Σηµασιολογικός Ιστός κτίζεται πάνω στην ικανότητα της XML να ορίζει προσαρµοσµένα 

σχήµατα ετικετών και στην ευέλικτη προσέγγιση της RDF στην αναπαράσταση 

δεδοµένων. ∆υστυχώς όµως, η XML παράσχει µία σύνταξη για δοµηµένα έγγραφα, 

χωρίς να επιβάλλει σηµασιολογικούς περιορισµούς στη σηµασιολογία αυτών των 

εγγράφων. Αν και το XML Schema αποτελεί µία γλώσσα που περιορίζει τη δοµή των 

XML εγγράφων, επεκτείνει απλώς την XML µε τύπους δεδοµένων. Η RDF, από την άλλη 

πλευρά, αποτελεί ένα µοντέλο δεδοµένων για αντικείµενα («πόρους») και των 

συσχετίσεών τους, που παρέχει δοµές για την έκφραση απλής σηµασιολογίας, 

διατυπωµένης µε το συντακτικό της XML, ενώ το RDF Schema που χρησιµοποιείται είναι 

ένα λεξιλόγιο για την περιγραφή ιδιοτήτων και κλάσεων για δικτυακούς πόρους, µε τη 

δυνατότητα έκφρασης απλών ιεραρχιών γενίκευσης ιδιοτήτων και κλάσεων. Το πρώτο 

επίπεδο πάνω από την RDF που απαιτείται για το Σηµασιολογικό Ιστό είναι µία γλώσσα 

οντολογιών, η οποία θα µπορεί να περιγράψει τυπικά τη σηµασιολογία της ορολογίας 

που χρησιµοποιείται σε δικτυακά έγγραφα. Αυτή η αναπαράσταση όρων και των 

αλληλλοσυσχετίσεών τους αποκαλείται µία οντολογία (βλέπε και επόµενη παράγραφο). 

Εάν τα υπολογιστικά συστήµατα αναµένονται να εκτελέσουν χρήσιµες συλλογιστικές 

διεργασίες σε αυτά τα έγγραφα, η γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να 

εκτείνεται πέρα από τη βασική σηµασιολογία που µπορεί να εκφράσει ένα RDF σχήµα.  

Η OWL Web Ontology Language [MV04] σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει αυτή την 

ανάγκη και αποτελεί µέρος των συστάσεων του W3C που σχετίζονται µε τον 

Σηµασιολογικό Ιστό. Αποτελεί βελτιωµένη έκδοση της γλώσσας DAML+OILTP

7
PT, 

ενσωµατώνοντας εµπειρία και µαθήµατα από το σχεδιασµό και την εφαρµογή της 

DAML+OIL, και είναι σχεδιασµένη για χρήση από εφαρµογές που πρέπει να 

επεξεργαστούν το περιεχόµενο της πληροφορίας, αντί απλώς να το προβάλλουν στο 

                                          

TP

7
PT www.daml.org/2001/03/daml+oil-index.html 
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χρήστη. Η OWL υποστηρίζει τη δυνατότητα διατύπωσης πλουσιότερης σηµασιολογίας 

από τις γλώσσες XML, RDF, και RDF Schema, παρέχοντας επιπλέον λεξιλόγιο και τυπική 

σηµασιολογία για την περιγραφή των ιδιοτήτων και των κλάσεων. Μεταξύ άλλων είναι 

σε θέση να εκφράσει σχέσεις µεταξύ κλάσεων (π.χ µη αλληλοεπικάλυψη), πληθηκότητα 

(π.χ «ακριβώς ένα»), ισοδυναµία, πλουσιότερους τύπους ιδιοτήτων, χαρακτηριστικά 

ιδιοτήτων (π.χ συµµετρία) και απαριθµητές κλάσεις. 

Η OWL χωρίζεται σε τρεις υπογλώσσες µε αυξανόµενη εκφραστικότητα, ήτοι τις OWL 

Lite, OWL DL και OWL Full. Η OWL Lite υποστηρίζει τους χρήστες εκείνους που 

χρειάζονται πρωτίστως µία ιεραρχία ταξινόµησης και απλούς περιορισµούς. Για 

παράδειγµα, ενώ υποστηρίζει περιορισµούς πληθηκότητας, επιτρέπει µόνο τις τιµές 

πληθηκότητας 0 και 1. Λόγω της απλότητάς της και της µικρής τυπικής της 

περιπλοκότητας, η OWL Lite παράσχει απλούς µηχανισµούς για θησαυρούς και 

ταξινοµίες (βλέπε επόµενη παράγραφο για τις τεχνολογίες αυτές). Η OWL DL 

υποστηρίζει εκείνους τους χρήστες που επιθυµούν τη µέγιστη εκφραστικότητα, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υπολογιστική πληρότητα (όλα τα συµπεράσµατα είναι 

υπολογίσιµα) και τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων (όλοι οι υπολογισµοί θα 

τερµατίσουν σε πεπερασµένο χρόνο). Η OWL DL περιλαµβάνει όλα τα δοµικά στοιχεία 

της γλώσσας, αλλά αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο κάτω από συγκεκριµένους 

περιορισµούς (για παράδειγµα, ενώ µία κλάση µπορεί να είναι υποκλάση πολλών 

κλάσεων, µία κλάση δεν µπορεί να είναι στιγµιότυπο µίας άλλης κλάσης). Η OWL Full 

χρησιµοποιείται από όλους τους χρήστες που επιθυµούν τη µέγιστη εκφραστικότητα και 

τη συντακτική ελευθερία της RDF, χωρίς υπολογιστικές εγγυήσεις. Για παράδειγµα, στην 

OWL Full µία κλάση µπορεί να θεωρηθεί τόσο ως µία συλλογή ατοµικών στοιχείων όσο 

και ως ατοµικό στοιχείο από µόνη της. Κάθε µία από τις υπογλώσσες αυτές αποτελεί µία 

επέκταση της πιο απλής προκατόχου της τόσο σε όρους του τι δύναται τυπικά να 

εκφράσει όσο και στο τι µπορεί έγκυρα να συµπεράνει. 

Τεχνολογίες σηµασιολογικής συµβατότητας 
Εκτός από την ύπαρξη κοινών γλωσσών εννοιολογικής αναπαράστασης, για την 

επίτευξη σηµασιολογικής συµβατότητας απαιτείται και η υιοθέτηση κοινών προτύπων 

που αναφέρονται στη διατύπωση γνώσης, την τεκµηρίωση και περιγραφή πολιτισµικών 

αντικειµένων, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών µε συνεπή τρόπο πάνω από το 

∆ιαδίκτυο. Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται 

για την επίτευξη σηµασιολογικής συµβατότητας. Ειδικότερα, θα γίνει παρουσίαση των 

όρων οντολογία, λεξικό όρων, θησαυρός, πρότυπο (µετα)µεταδεδοµένων και 

υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, θα αναφερθούν παραδείγµατα επιτυχών προσπαθειών 

και θα δοθούν εναύσµατα για περαιτέρω αναφορά µέσω αντίστοιχων παραποµπώνTP

8
PT.  

                                          

TP

8
PT Στην ιστοσελίδα «Museum and cultural heritage information standards and 

organisations» (http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/stand2.htm), ο 
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Λεξικά – θησαυροί όρων 

Ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο TP

9
PT αποτελεί ένα σύνολο τυποποιηµένων λέξεων ή 

φράσεων, που χρησιµοποιούνται για τον ευρετηριασµό και την ανάκτηση πληροφορίας. 

Τα ελεγχόµενα λεξιλόγια καθορίζουν ένα µοναδικό όρο για να ταυτοποιήσουν µία 

έννοια, µειώνοντας ή εξαλείφοντας µε αυτό τον τρόπο την επιλογή και συνεπώς τη 

χρήση συνωνύµων. Παραδείγµατα ελεγχόµενων λεξιλογίων αποτελούν θεµατικά 

περιγραφικά πεδία, όπως τo Library of Congress Subject Headings (LCSH) [LCSH] και 

θησαυροί όρων, όπως ο Government of Canada Core Subject Thesaurus (CST) [CST]. 

Η χρήση όρων από ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο για την περιγραφή του θέµατος ή του 

περιεχοµένου διαδικτυακών πόρων διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορία που 

παράγεται από πολλούς διαφορετικούς δηµιουργούς, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στους 

αναζητούντες πληροφορία να ανακαλύπτουν πόρους για το ίδιο θέµα µε συνέπεια και 

αποτελεσµατικότητα. Τυπικά, ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο είναι σχεδιασµένο για χρήση σε 

συγκεκριµένο πλαίσιο – περιβάλλον.  

Ένας θησαυρόςTP

10
PT αποτελεί ένα συγκεκριµένο τύπο ελεγχόµενου λεξιλογίου που 

δοµείται µε συγκεκριµένη σειρά (όχι απαραίτητα αλφαβητική), στον οποίο οι σχέσεις 

ισοδυναµίας, ιεραρχίας (ευρύτερος, στενότερος όρος) και συσχέτισης (συναφής όρος) 

ανάµεσα στους όρους εµφανίζονται µε σαφήνεια και αναγνωρίζονται µε τυποποιηµένο 

τρόπο, καθώς ένας θησαυρός ακολουθεί συνήθως διεθνή πρότυπα. Το πρότυπο για την 

κατασκευή και ανάπτυξη µονόγλωσσων θησαυρών είναι το ISO2788 [ISO2788] από τον 

∆ιεθνή Οργανισµό για την Τυποποίηση (International Organisation for Standardisation), 

ενώ το Βρετανικό ακριβές ισοδύναµο πρότυπο είναι το BS5723. Για την ανάπτυξη 

πολύγλωσσων θησαυρών, χρησιµοποιείται το πρότυπο ISO5964 [ISO5964]. Οι σχέσεις 

µεταξύ των όρων που ορίζει το πρότυπο ISO2788 προσδίδουν σηµασιολογικό 

περιεχόµενο στις καταχωρήσεις του θησαυρού και επιτρέπουν τη σηµασιολογική 

συσχέτιση όρων βάσει βασικών σχέσεων, και συγκεκριµένα:  

                                                                                                                              

αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει σε µία λίστα από πρότυπα και οργανισµούς για την 

πολιτιστική κληρονοµιά. 

TP

9
PT Τα λεξιλόγια, τα οποία καταγράφουν µία ή περισσότερες σηµασίες για ένα 

συγκεκριµένο όρο και οι αδόµητες, αλφαβητικές λίστες λέξεων, όπως τα γλωσσάρια, 

δεν είναι ελεγχόµενα λεξιλόγια, καθώς δεν διαχειρίζονται σχέσεις συνωνυµίας ανάµεσα 

στους όρους.  

TP

10
PT Ο ενδιαφερόµενος χρήστης µπορεί να αναφερθεί στον ιστότοπο Technical Advisory 

Service for Images (HTUhttp://www.tasi.ac.uk/resources/vocabs.htmlUTH), ο οποίος παράσχει 

συνδέσεις σε περισσότερες από 60 πηγές λεξιλογίων, θησαυρών όρων και συστηµάτων 

ταξινόµησης.  



 ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 24    

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

• Ιεραρχικών σχέσεων: Ευρύτερος Όρος (BT- Broader Term), Ευρύτερος 
Όρος Μεριστικός (BTP -Broader Term Partitive), Ευρύτερος Όρος Γενικός 
(BTG - Broader Term Generic) 

• Σχέσεων Συσχέτισης: Συναφής Όρος (RT - Related Term) 

• Σχέσεων Ισοδυναµίας: Εναλλακτικός Όρος (ALT - Alternative Term), 
«χρησιµοποιείται για» σχέση (UF - Used For Term) 

Κατά το πρότυπο αυτό ορίζεται ότι οι έννοιες που φιλοξενεί ένας θησαυρός όρων 

προσδιορίζουν σύνολα αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου και οι όροι 

χρησιµοποιούνται από κοινωνικές οµάδες για να αναφερθούν σε έννοιες. Οι σχέσεις 

µεταξύ των όρων εκφράζουν απόψεις και διαφορές τόσο σχετικά µε τη σχέση συνόλων 

µεταξύ εννοιών (υπαλληλίας, µέλους σε ένα σύνολο κτλ.) όσο και µε τη χρήση των 

όρων. Εποµένως, ένας θησαυρός διατάσσει τους όρους που περιέχει ιεραρχικά, µε 

τρόπο που διευκολύνει την αναζήτηση κατάλληλων όρων στο σωστό επίπεδο 

λεπτοµέρειας. Εάν αναζητήσετε ένα συγκεκριµένο όρο (π.χ σε ένα αγγλικό θησαυρό τον 

όρο houses-οικίες), το πιθανότερο είναι να βρείτε αναφορές σε ευρύτερους όρους (π.χ 

buildings-κτίσµατα), στενότερους όρους (π.χ. cottages-αγροτόσπιτα) ή συναφείς όρους 

(π.χ palaces–παλάτια), δηλαδή όρους που διαφέρουν, αλλά επικαλύπτονται στη 

σηµασιολογία. Όπου υπάρχουν διαφορετικές λέξεις για µε την ίδια σηµασία (π.χ houses 

και dwellings-κατοικίες), ένας θησαυρός θα αναφέρει επίσης ποιος είναι ο προτιµητέος 

όρος (π.χ «dwellings, USE houses»).      

Οι θεµατικές επικεφαλίδες (Subject headings) συχνά διατάσσονται όπως οι 

θησαυροί, καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο τη διάκριση µεταξύ αυτών και των 

θησαυρών δυσδιάκριτη. Εντούτοις, αντί να παράσχουν ένα µοναδικό όρο ή φράση για 

χρήση, όπως γίνεται στην περίπτωση  των θησαυρών, οι θεµατικές επικεφαλίδες συχνά 

επιτρέπουν στο χρήστη να συνδέσει ή να συντονίσει όρους για να παράγει επιµήκεις 

φράσεις ή συµβολοσειρές όρων. Για παράδειγµα, οι θεµατικές επικεφαλίδες Library of 

Congress Subject Headings [LCSH] ενώνουν τις έννοιες «Art» και «War» για να 

σχηµατίσουν την επικεφαλίδα «Art and war». Στη συνέχεια, κάποιος µπορεί να 

συντονίσει την επικεφαλίδα αυτή µε επικεφαλίδες από συγκεκριµένους πολέµους, π.χ 

«World War, 1939-1945 - - Art and the war»TP

11
PT. Οι δηµοσιευµένες LCSH θεµατικές 

επικεφαλίδες αριθµούν περισσότερες από 270.000, αλλά εξαιτίας του τρόπου που οι 

επικεφαλίδες συντάσσονται και διαιρούνται, ο συνολικός αριθµός των πιθανών 

επικεφαλίδων είναι απίστευτα µεγάλος.  

 

                                          

TP

11
PT Στο παράδειγµα αυτό, η χρήση του συµβολισµού «- -», γνωστού ως 

«υποδιαίρεση», ορίζει τη διαίρεση µίας κύριας έννοιας µε κάποια άλλη.  
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SSKKOOSS  ––  SSIIMMPPLLEE  KKNNOOWWLLEEDDGGEE  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  SSYYSSTTEEMMSS    

Το SKOS-Core 1.0 [SKOS] ή Simple Knowledge Organisation Systems αποτελεί ένα 

RDF σχήµα για την αναπαράσταση θησαυρών και συναφών τύπων συστηµάτων 

οργάνωσης γνώσης (Knowledge Organisation Systems - KOS), που στοχεύει να 

αποτελέσει ένα συµπλήρωµα της γλώσσας εννοιολογικής αναπαράστασης OWL. Το 

SKOS-Core µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εισαγωγή υπαρχόντων συστηµάτων 

οργάνωσης γνώσης στο Σηµασιολογικό Ιστό και για την κατασκευή απλών σχηµάτων 

εννοιών. Ειδικότερα, παράσχει ένα βασικό πλαίσιο εργασίας για την κατασκευή 

σχηµάτων εννοιών, αλλά δεν διαθέτει την αυστηρά καθορισµένη σηµασιολογία της 

OWL. Για το λόγο αυτό, όντας ευκολότερο στη χρήση, είναι κατάλληλο για την 

αναπαράσταση εκείνων των συστηµάτων οργάνωσης γνώσης, όπως οι θησαυροί, που 

δεν µπορούν να απεικονιστούν άµεσα µε την OWL.   

Το SKOS-Core παράσχει επίσης ένα πλαίσιο εργασίας για τη σύνδεση εννοιών µε 

λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούνται συνήθως από τα άτοµα για να αναφερθούν 

σε αυτές. Αυτή η πολύτιµη πληροφορία, άπαξ συλληφθεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να υποστηρίξει ένα σύνολο εργασιών, όπως αυτοµατοποιηµένη ταξινόµηση 

δικτυακών εγγράφων και αυτόµατη πολύγλωσση µετάφραση γλωσσάριων. 

 

 

Αρκετά ελεγχόµενα λεξιλόγια, θησαυροί όρων και σχήµατα ταξινόµησης έχουν 

χρησιµοποιηθεί ή προταθεί ως πρότυπα για την κατηγοριοποίηση των περιεχοµένων 

αυθεντικών έργων, όπως τα: Art and Architecture Thesaurus (AAT), Library of 

Congress Subject Headings (LCSH), Thesaurus of Graphic Materials (TGM), Thesaurus 

of Geographic Names (TGN), ICONCLASS, Categories for the Description of Works of 

Arts (CDWA) και Nomenclature for Museum Cataloguing. Στην επόµενη παράγραφο, θα 

παρουσιάσουµε συνοπτικά τον θησαυρό όρων Art and Architecture Thesaurus (AAT), ο 

οποίος χρησιµοποιείται ευρέως στο χώρο της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

 

ΑΑΤ 

Αποτελώντας πρόγραµµα του Getty Vocabulary Program εντός του οργανισµού Getty 

Research Institute, ο θησαυρός AAT [ΑΑΤ] αποτελεί ένα δοµηµένο λεξιλόγιο από 

περίπου 125.000 όρους και άλλη πληροφορία για την περιγραφή, τεκµηρίωση και 

ανάκτηση αντικειµένων από πολλούς τοµείς, όπως καλές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, 

κτλ), αρχιτεκτονική, διακοσµητικές τέχνες (έπιπλα, κοστούµια, εξοπλισµός), αρχειακό 

(έγγραφα, επιστολές, κτλ) και πολιτισµικό υλικό (π.χ πολιτισµικές παραδόσεις) και για 

ένα χρονικό διάστηµα που εκτείνεται από την αρχαιότητα ως τη σηµερινή εποχή σε όλο 
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τον κόσµο. Ο θησαυρός AAT υποστηρίζεται από ένα σύνολο οργανισµών και ιδρυµάτων, 

ονοµαστικά τους: Art Libraries Society of North America (ARLIS/NA), College Art 

Association of America (CAA), Society of Architectural Historians (SAH), American 

Institute of Architects (AIA) και International Confederation of Architectural Museums 

(ICAM), ενώ για την ανάπτυξη πολύγλωσσων αντίστοιχων όρων έχουν συνεργαστεί 

ιδρύµατα από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Ο ενδιαφερόµενος χρήστης µπορεί 

να πλοηγηθεί στον AAT µέσω µίας on-line έκδοσης, που ανανεώνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα και είναι διαθέσιµος σε εκτυπωµένη και ηλεκτρονική µορφή, 

συµπεριλαµβανοµένης και της µορφής USMARC (MAchine-Readable Cataloguing) για 

την ανταλλαγή πληροφορίας. Μία online ισπανική έκδοση διατίθεται επίσης από τον 

οργανισµό Centro de Documentation de Bienes Patrimoniales (Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos, Chile), που επιτρέπει την αναζήτηση βάσει ισπανικών και αγγλικών 

όρων. 

Ο AAT δοµείται τόσο ιεραρχικά βάσει διαφορετικών κατηγοριών (facets) όσο και 

αλφαβητικά, ανακλώντας την κοινή πρακτική από ακαδηµαϊκούς και καταλογογράφους. 

Ειδικότερα, τη βάση της δοµής του AAT εξυπηρετεί ένα πλαίσιο από επτά κατηγορίες, οι 

οποίες αποτελούν τα υψηλότερα επίπεδα στην ιεραρχική δοµή του AAT. Κάθε κατηγορία 

υποδιαιρείται σε ιεραρχίες, οι οποίες επί του παρόντος είναι 33 στον αριθµό. Το 

επίκεντρο κάθε εγγραφής στον AAT είναι µία έννοια και στη βάση δεδοµένων κάθε 

έννοια (ή εγγραφή) αναγνωρίζεται από ένα µοναδικό αριθµητικό αναγνωριστικό (ID). 

Σε κάθε έννοια έχουν συνδεδεθεί όροι, συναφείς έννοιες, µία πατρική έννοια (σε σχέση 

µε την ιεραρχία), πηγές για τα δεδοµένα και σηµειώσεις. Οι όροι για κάθε έννοια µπορεί 

να περιλαµβάνουν τον ενικό και τον πληθυντικό αριθµό, τη φυσική διάταξη, 

γραµµατικές παραλλαγές, διάφορους τύπους φωνής και συνώνυµα που έχουν ποικίλες 

ετυµολογικές ρίζες. Η παρακάτω εγγραφή αποτελεί δείγµα εγγραφής στον AAT, η οποία 

αναφέρεται στον ορισµό αρχαίων δοχείων:   

Record ID: 198841 rhyta 

Terms: 

rhyta (preferred) 

rhyton (alternate, singular) 

protomai  

protome  

rhea  

rheon  

rheons  

Hierarchy:  

Containers [TQ] 
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...<containers by function or context> 

...........<culinary containers> 

...................<containers for serving and consuming food> 

Note: Refers to vessels from Ancient Greece, eastern Europe, or the Middle East that 
typically have a closed form with two openings, one at the top for filling and one at the base 
so that liquid could stream out. They are often in the shape of a horn or an animal's head, and 
were typically used as a drinking cup or for pouring wine into another vessel.  

Related concepts 

stirrup cups 

sturzbechers 

drinking vessels 

ceremonial vessels 

Sources:  

horn, drinking ..... NOM  

protomai ..... GRSNA  

protome ..... AAT  

rhea ..... CAND  

rheon ..... CAND  

rheons ..... GRSNA  

rhyta ..... VERGBA  

rhyta ..... CAND  

rhyta ..... LCSH  

rhyton ..... GRSNA  

rhyton ..... GOS  

rhyton ..... GDARTOL  

rhyton ..... VERGBA  

rhyton ..... CAND  

rhyton ..... MACDA  

rhyton ..... NOM  

Ο AAT µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα πρότυπο τιµών δεδοµένων στην τεκµηρίωση 

(καταλογογράφηση, ευρετηριασµό και περιγραφή) πολιτισµικής πληροφορίας, 
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δεδοµένου ότι οι όροι που διαθέτει µπορούν να αποτελέσουν τιµές των πεδίων που 

χρησιµοποιούνται για την τεκµηρίωση. Ο AAT µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί, όπως 

θα εξετάσουµε και στην επόµενη ενότητα, ως βοήθηµα αναζήτησης στις βάσεις 

δεδοµένων, δηµιουργώντας ένα σηµασιολογικό δίκτυο που απεικονίζει συνδέσµους και 

µονοπάτια µεταξύ όρων. Οι χρήστες µπορούν να ακολουθήσουν αυτά τα µονοπάτια που 

συντίθενται από συνώνυµους, ευρύτερους/στενότερους και συναφείς όρους για να 

εκλεπτύνουν, να επεκτείνουν και να βελτιώσουν τις αναζητήσεις τους.  

Oντολογίες  

Ο όγκος της πληροφορίας που βρίσκεται αποθηκευµένος σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και 

στο ∆ιαδίκτυο αυξάνεται σταθερά και η ανάγκη για το διαµοιρασµό και την πρόσβαση σε 

αυτή την πληροφορία διογκώνεται συνεχώς. Οι οντολογίες θα επιτελέσουν σηµαντικό 

ρόλο στην υποστήριξη του διαµοιρασµού και της ανταλλαγής πληροφορίας, 

επιτρέποντας την εξαγωγή έµµεσης γνώσης από τη ρητή αναπαράσταση της 

πληροφορίας µε τη χρήση αξιωµάτων για την εξαγωγή γνώσης και τον έλεγχο 

συνέπειας. Οι οντολογίες αποτελούν τη φυσική εξέλιξη των θησαυρών όρων, 

δεδοµένου ότι επιτρέπουν τη µηχανική εξαγωγή συµπερασµάτων, το δυναµικό 

σχηµατισµό εννοιών και την ερµηνεία δοµών δεδοµένων και όρων συνεισφέροντας στη 

διαλειτουργικότητα δεδοµένων. Η διαφορά των οντολογιών από τους θησαυρούς 

συνίσταται στο ότι µία οντολογία καθορίζει τις έννοιες και τους ρόλους σε ένα πεδίο, 

ενώ ένας θησαυρός παρέχει το δοµηµένο λεξιλόγιο για το συγκεκριµένο πεδίο γνώσης. 

Εποµένως, εκτός από τις σχέσεις ιεραρχίας και σχετικότητας που αναπτύσσονται σε ένα 

θησαυρό, µία οντολογία χαρακτηρίζεται από ένα πλούτο στις σχέσεις που µπορούν να 

δηµιουργηθούν ανάµεσα στους όρους και στα αξιώµατα που ορίζουν το σύνολο των 

επιτρεπτών καταστάσεων του πεδίου. Για το λόγο αυτό, ο θησαυρός AAT που εξετάσαµε 

παραπάνω δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως οντολογία, καθότι υποστηρίζει µόνο τις 

σχέσεις θησαυρών ανάµεσα στους όρους και στερείται σηµασιολογικών σχέσεων 

ανάµεσα στις ιεραρχίες όρων, όπως σχέσεων συνάθροισης και τύπου. Αξίζει να 

σηµειώσουµε στο σηµείο αυτό ότι οι θησαυροί όρων και οι οντολογίες στα πλαίσια των 

πληροφοριακών συστηµάτων αποτελούν εργαλεία ανάκτησης πληροφορίας και όχι 

λεξικά ορολογίας.  

Ουσιαστικά λοιπόν µπορούµε να θεωρήσουµε µία οντολογία ως ένα µαθηµατικό 

µοντέλο για την περιγραφή των σχέσεων που αναπτύσσονται µέσα σε ένα θησαυρό 

όρων. Οι έννοιες αντιστοιχούν σε σύνολα αντικειµένων, οι σχέσεις 

ευρύτερου/στενότερου όρου αντιστοιχούν στις σχέσεις isA/υπαλληλίας, ενώ η σχέση 

συναφούς όρου µπορεί να αντιστοιχηθεί σε ένα σύνολο 

«ρόλων»/ιδιοτήτων/γνωρισµάτων σε µία οντολογία (π.χ «παράγει», «χρησιµοποιείται 

από», «κατασκευάστηκε για»). Με άλλα λόγια, οι οντολογίες προσφέρουν ένα λεξιλόγιο 

για την αναπαράσταση και την κοινωνία γνώσης για ένα συγκεκριµένο θέµα και ένα 

σύνολο από σχέσεις που ισχύουν ανάµεσα στους όρους του λεξιλογίου.  

Αυτό που προσφέρει µια οντολογία, εκτός από τον ορισµό µηχανικά επεξεργάσιµων 

ορισµών, είναι η ολοκλήρωση συµπληρωµατικής πληροφορίας και ο προσδιορισµός 
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κοινών σηµείων σε διαφορετικές πηγές. Μία από τις οντολογίες που µας προσφέρει το 

τεχνολογικό εκείνο υπόβαθρο που απαιτείται για τη δηµιουργία ενός σηµασιολογικού 

δικτύου βασισµένη σε ένα µοντέλο για την ολοκλήρωση πολιτισµικών πηγών είναι το 

CIDOC CRM, το οποίο θα εξετάσουµε στη συνέχεια και θα αντιπαραβάλλουµε µε άλλα 

εννοιολογικά µοντέλα που επίσης βρίσκουν απήχηση στον πολιτιστικό τοµέα.  

 

CIDOC CONCEPTUAL REFERENCE MODEL (CRM) 

Το CIDOC CRM (CIDOC Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς) [CDD04] αποτελεί ένα 

οντοκεντρικό σηµασιολογικό µοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε από ειδική Οµάδα 

Εργασίας του ICOM/CIDOC. Από το Σεπτέµβριο του 2000, το CIDOC CRM αποτελεί 

σχέδιο προτύπου ISO (ISO/CD21127), γεγονός που επιτεύχθηκε µε τη συνεργασία της 

οµάδας CIDOC CRM SIG και της επιτροπής ISO/TC46/SC4/WG9. Το CIDOC Conceptual 

Reference Model αποτελεί µια τυπική οντολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί από το CIDOC  

σε συνεργασία µε το ΙΠ-ΙΤΕ και έχει βασισθεί σε προηγούµενη συνεργασία του 

Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και του Μουσείου Μπενάκη, µε στόχο την 

καταγραφή εννοιών που βρίσκονται στους ποικίλους τύπους δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται για την µουσειακή τεκµηρίωση και για την πολιτισµική κληρονοµιά. 

Πρωτεύων ρόλος του CIDOC CRM είναι να αποτελέσει µία βάση για τη διαµεσολάβηση 

πολιτισµικής πληροφορίας, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό τη σηµασιολογική «κόλλα» 

που απαιτείται για τον µετασχηµατισµό των τρεχουσών διεσπαρµένων, τοπικών 

πληροφοριακών πηγών σε µία συνδεδεµένη και πολύτιµη καθολική πηγή. Ειδικότερα, το 

CIDOC CRM ορίζει και περιορίζεται από την υποκείµενη σηµασιολογία σχηµάτων βάσεων 

δεδοµένων και δοµών εγγράφων που χρησιµοποιούνται στην πολιτισµική κληρονοµιά 

και στη µουσειακή τεκµηρίωση µε όρους µιας τυπικής οντολογίας, ενώ δεν στοχεύει 

στην πρόταση του υλικού που πρέπει να τεκµηριωθεί από τους πολιτιστικούς 

οργανισµούς. Αντιθέτως, εξηγεί τη λογική του υλικού που στην ουσία τεκµηριώνεται, 

συντελώντας µε αυτό τον τρόπο στη σηµασιολογική διαλειτουργικότητα.  

Το CIDOC CRM επιτρέπει  την κοινή αναπαράσταση δεδοµένων που συλλέγονται 

κάτω από διαφορετικές απόψεις, στόχους και τύπους και δίδει µε αυτό τον τρόπο την 

δυνατότητα  αµοιβαίας µετατροπής και ολοκλήρωσης. Αυτή η ασυνήθιστη γενική χρήση 

επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους: (α) το εννοιολογικό µοντέλο του CIDOC συνιστά ένα 

επεκτάσιµο δίκτυο από συσχετιζόµενα επίπεδα αφαίρεσης και (β) είναι οργανωµένο σε 

ένα σύνολο κατηγοριών που διέπονται από βασικές διακριτές σχέσεις. Ειδικότερα, το 

CRM απαρτίζεται από 81 κλάσεις και 132 µοναδικές ιδιότητες. Η Εικόνα 3 παρουσιάζει 

τις βασικές οντότητες του CIDOC CRM µοντέλου που σχετίζονται µε τη 

διαλειτουργικότητα. Το CIDOC CRM µπορεί να υλοποιηθεί µε οποιοδήποτε σχεσιακό ή 

οντοκεντρικό σχήµα και τα CRM στιγµιότυπα µπορούν επίσης να κωδικοποιηθούν µε τη 

χρήση της RDF, της XML, της DAML+OIL, της OWL και άλλων γλωσσών.  
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Εποµένως, το CIDOC/CRM αποτελεί µια οντολογία για µοντελοποίηση πολιτισµικής 

πληροφορίας και περιγράφει σε τυπική γλώσσα τις άµεσες και έµµεσες έννοιες και 

σχέσεις που εµφανίζονται ως στοιχεία των εν χρήσει πληροφοριακών δοµών στην 

τεκµηρίωση της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Αποσκοπεί στη θεµελίωση καλής πρακτικής 

στην µοντελοποίηση ποικίλων πληροφοριών µε µια ενιαία λογική γλώσσα, ώστε κοινές 

έννοιες και είδη συσχέτισης να µπορούν να ταυτισθούν αυτοµάτως, ενώ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως πρωτόκολλο ανταλλαγής πληροφοριών. Ειδικότερα, στοχεύει στην  

υποστήριξη των παρακάτω συγκεκριµένων λειτουργιών:  

• Να αποτελέσει ένα οδηγό καλής πρακτικής στον τοµέα της εννοιολογικής 
µοντελοποίησης για άτοµα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστηµάτων, µε στόχο την αποτελεσµατική δόµηση και 
σύνδεση πληροφοριακών πόρων πολιτισµικής τεκµηρίωσης.  

• Να λειτουργήσει ως κοινή γλώσσα για επαγγελµατίες του πεδίου και της 
τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής για τη διατύπωση 
απαιτήσεων και τη συµφωνία επί λειτουργιών συστηµάτων αναφορικά µε 
το σωστό χειρισµό του πολιτισµικού περιεχοµένου.  

• Να λειτουργήσει ως µία τυπική γλώσσα για την αναγνώριση κοινού 
πληροφοριακού περιεχοµένου σε διαφορετικές µορφές δεδοµένων και 
ειδικότερα για την υποστήριξη της υλοποίησης αλγορίθµων αυτόµατης 
µετατροπής δεδοµένων από τοπικές σε καθολικές δοµές δεδοµένων χωρίς 
την απώλεια σηµασιολογίας. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την 
ανταλλαγή και τη µεταφορά δεδοµένων από συστήµατα κληρονοµιάς και 
τη διαµεσολάβηση ετερογενών πηγών.  

• Να υποστηρίξει επερωτήσεις σε ολοκληρωµένες πηγές, παρέχοντας ένα 
καθολικό µοντέλο των βασικών κλάσεων και των συσχετίσεών τους για τη 
διατύπωση τέτοιων επερωτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι εµπλεκόµενοι 

Εικόνα 3- Βασικές οντότητες του CIDOC µοντέλου που σχετίζονται µε τη 
διαλειτουργικότητα
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στην ανάπτυξη συστηµάτων µπορούν να επιλέξουν την υποστήριξη 
υπηρεσιών εξαγωγής επιλεγµένων δεδοµένων σε µορφή συµβατή µε το 
CRM ή να επιλέξουν την παροχή µίας υπηρεσίας πρόσβασης σε 
επιλεγµένα δεδοµένα θέτοντας επερωτήσεις βάσει CRM εννοιών. 

Εν γένει, η οργάνωση του CRM  παρέχει ένα αξιόπιστο πλαίσιο για τον σχεδιασµό 

πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων και γενικά την αναπαράσταση της υλικής 

πολιτισµικής κληρονοµιάς. Επί του παρόντος, το CIDOC CRM είναι η µόνη διεθνώς 

αναγνωρισµένη λύση για τη σηµασιολογική διασύνδεση των διαφόρων µορφών 

πολιτισµικής πληροφορίας και για το λόγο αυτό προτείνεται από τον παρόντα οδηγό ως 

βάση για την επίτευξη σηµασιολογικής συµβατότητας.  

 

SPECTRUM 

Το SPECTRUM ή UK Museum Documentation Standard [SPECTRUM] αποτελεί 

πρότυπο για την τεκµηρίωση πολιτισµικών συλλογών, του οποίου οι εργασίες 

χρονολογούνται από το 1991 και για την ανάπτυξη του οποίου συµµετείχαν 

περισσότεροι από εκατό ειδικοί της µουσειακής τεκµηρίωσης από όλο το Ηνωµένο 

Βασίλειο, όπως και επαγγελµατίες από διάφορους πολιτισµικούς οργανισµούς. Το 

SPECTRUM προδιαγράφει όλες εκείνες τις λειτουργίες που είναι κοινές στα περισσότερα 

µουσεία στο επίπεδο λεπτοµέρειας που απαιτείται από την πλειοψηφία των 

επαγγελµατιών. Παρέχει επίσης ένα περιβάλλον εργασίας, που επιτρέπει στο SPECTRUM 

να υιοθετηθεί από οποιοδήποτε µουσειακό οργανισµό. Για παράδειγµα, η ενότητα 

Documentation issues for collections management policies αναγνωρίζει σηµεία, όπου 

θα χρειαστεί να παρθεί µία απόφαση σχετικά µε το τι θα πρέπει να γίνει σε µία 

συγκεκριµένη διαδικασία, εξαρτώµενη από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το 

συγκεκριµένο πολιτιστικό ίδρυµα.  

The SPECTRUM στοχεύει στο να παράσχει σε ένα εύρος µουσείων το πλαίσιο εργασίας 

που απαιτείται για να κατασκευάσουν τις δικές τους, ειδικά για τους συγκεκριµένους 

οργανισµούς διαδικασίες, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τις πληροφοριακές ανάγκες του 

οργανισµού. Το SPECTRUM παρέχει στους οργανισµούς: (α) δηλώσεις καλής πρακτικής 

για τη διαχείριση της µουσειακής τεκµηρίωσης, βασισµένες στην πλειοψηφούσα γνώµη 

της µουσειακής κοινότητας, (β) είκοσι διαδικασίες για την τεκµηρίωση µουσειακών 

συλλογών, από τη δηµιουργία αντικειµένων ως τη συλλογή, απόκτηση και διάθεση του 

υλικού και (γ) περιγραφές και ορισµούς των µονάδων πληροφορίας που απαιτούνται για 

την υποστήριξη των διαδικασιών. Ένας οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

SPECTRUM για να συγγράψει διαδικασίες και εγχειρίδια καταλογογράφησης για τα 

εκθέµατά του, να  προδιαγράψει τις πληροφοριακές του ανάγκες, να αναπτύξει τα 

στοιχεία τεκµηρίωσης της πολιτικής διαχείρισης συλλογών που υιοθετεί και να καθορίσει 

σηµεία ελέγχου ποιότητας για τις διαδικασίες τεκµηρίωσης που ακολουθεί. Εποµένως, το 

Μουσειακό Πρότυπο Τεκµηρίωσης του Ηνωµένου Βασίλειου SPECTRUM αναπαριστά την 

κοινή γνώση επί της καλής πρακτικής για τη µουσειακή τεκµηρίωση, που προκύπτει από 

τη συνεργασία ειδικών του πεδίου και παρέχει διαδικασίες για την τεκµηρίωση 
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αντικειµένων και των διαδικασιών που υπόκεινται αυτά, καθώς επίσης και για την 

αναγνώριση και περιγραφή της πληροφορίας που χρειάζεται να καταγραφεί για να 

υποστηρίξει αυτές τις διαδικασίες. Σε σύγκριση µε το CIDOC CRM, που επενδύει στη 

σηµασιολογική διασύνδεση των διαφόρων µορφών πολιτισµικής πληροφορίας, το 

SPECTRUM εστιάζεται στη µουσειακή τεκµηρίωση, παρέχοντας τις βασικές λειτουργίες 

και οντότητες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου του. 

Ο οργανισµός CIMI Consortium ενέχεται στην ανάπτυξη από τον οργανισµό MDA 

(γνωστότερο ως Museum Documentation Association) ενός XML DTD για το  

SPECTRUM, υπό τη σκέπη του προγράµµατος SPECTRUM XML-DTD Testbed, που στόχο 

έχει να επιδείξει το δυναµικό του DTD για τη «µετανάστευση» και ανταλλαγή 

δεδοµένων, την ολοκλήρωση συστηµάτων και την επαναχρησιµοποίηση περιεχοµένου.  

Πρότυπα µεταδεδοµένων 

Παραδοσιακά, οι πρωτοβουλίες µεταδεδοµένων στον πολιτισµικό τοµέα εστιάζονται σε 

τρεις βασικούς τοµείς: µουσεία, αρχεία και βιβλιοθήκες. Στο παρελθόν, κάθε τοµέας (ή 

τµήµα αυτού) ανέπτυσσε ιδία πρότυπα, όπου παρουσιαζόταν το φαινόµενο πρότυπα 

ενός τοµέα να µην χρησιµοποιούνται από άλλο τοµέα (ακόµα και συναφούς 

δραστηριότητας). Στην πραγµατικότητα, µέχρι πρόσφατα, η συνεργασία µεταξύ φορέων 

αποτελούσε την εξαίρεση παρά τον κανόνα. Οι βιβλιοθήκες ήταν οι πρώτοι πολιτισµικοί 

οργανισµοί που ανέπτυξαν συνεπή πρότυπα προκειµένου να υποστηρίξουν την 

απαίτηση ανταλλαγής εγγραφών καταλόγων µεταξύ συστηµάτων. Οι υπόλοιποι τοµείς 

διακρίνονταν από µικρότερης εντάσεως ανάγκη για διαµοιρασµό πληροφορίας. Με την 

έλευση όµως των τεχνολογιών επικοινωνίας και το όραµα της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα, που απευθύνονται σε όλες τις 

ανάγκες και το περιεχόµενο των πολιτισµικών οργανισµών.  

Η πληροφορία για ένα ψηφιακό ή φυσικό αντικείµενο (δηλαδή τα µεταδεδοµένα) 

πρέπει να εκφραστεί µε ένα συγκεκριµένο τρόπο (δηλαδή ένα πρότυπο). Η υιοθέτηση 

ενός προτύπου µεταδεδοµένων εξασφαλίζει ότι οι πόροι που έχουν περιγραφεί βάσει 

του συγκεκριµένου προτύπου θα είναι ερευνήσιµοι, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες 

του παροχέα τους ή του οργανισµού που τους δηµιούργησε. Ένα κοινό πρότυπο 

επιτρέπει επίσης σε συστήµατα να µεταφέρουν τα χαρακτηριστικά των ψηφιακών πόρων 

σε άλλες ηλεκτρονικές εφαρµογές ή εργαλεία αναζήτησης. Εποµένως, ένα πρότυπο 

επιτρέπει την αποτελεσµατική κοινωνία της πληροφορίας από µία εφαρµογή ή σύστηµα 

αναζήτησης σε άλλο, συντελώντας µε αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη 

διαλειτουργικότητας. Θα εξετάσουµε σε αυτό το σηµείο τις δοµές µεταδεδοµένων (για 

περισσότερες πληροφορίες για τη φύση των µεταδεδοµένων, ο αναγνώστης µπορεί να 

ανατρέξει στο Παράρτηµα Ι). Οι δοµές µεταδεδοµένων δεν µπορούν να θεωρηθούν ως 

οντολογίες, δεδοµένου ότι οι ορισµοί των στοιχείων που απαρτίζουν ένα πλαίσιο 

µεταδεδοµένων στερούνται κάθε τυπικής προσέγγισης για τη σύλληψη ενός 

εννοιολογικού πεδίου. Για παράδειγµα, το πεδίο «publisher» του προτύπου Dublin Core, 

που θα εξετάσουµε παρακάτω, µπορεί να ερµηνευτεί ποικιλοτρόπως. Ενώ οι έννοιες 

µίας οντολογίας έχουν νόηµα εκτός του περιβάλλοντος µίας δοµής δεδοµένων, τα 
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στοιχεία ενός πεδίου µεταδεδοµένων έχουν νόηµα µόνο σε µία συγκεκριµένη ιεραρχία 

στοιχείων [D04].  

 

Dublin core  

Η πρωτοβουλία για το πρότυπο µεταδεδοµένων Dublin CoreTP

12
PT (Dublin Core 

Metadata Initiative) αποτελεί ένα φόρουµ αφιερωµένο στην ανάπτυξη online 

διαλειτουργικών προτύπων µεταδεδοµένων, που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσµα σκοπών 

και επιχειρησιακών µοντέλων. Η πρωτοβουλία ανέπτυξε το Dublin Core Σύνολο 

Στοιχείων Μεταδεδοµένων (Dublin Core Metadata Element Set) το 1995/1996, µε 

στόχο την υποστήριξη απλής ανακάλυψης πόρων για ψηφιακές συλλογές σε 

διαφορετικά θεµατικά πεδία. Αρχικό στόχο του προτύπου Dublin Core [DC04] 

αποτέλεσε η γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα σε πρακτικές που ακολουθούνται σε 

αρχεία, βιβλιοθήκες και µουσεία, µειώνοντας τον αριθµό των στοιχείων για την 

περιγραφή ενός πολιτισµικού αντικειµένου σε 15. Το Dublin Core αποτελεί την πρώτη 

προσπάθεια ανάπτυξης ενός κοινού συνόλου στοιχείων που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν µε συνέπεια για να περιγράψουν δικτυακούς πληροφοριακούς 

πόρους. Η χρησιµότητα και η επιτυχία του Dublin Core έγκειται στην απλότητα και την 

ευελιξία του: είναι αρκετά πλούσιο για να υποστηρίξει την αποτελεσµατική αναζήτηση 

βάσει πεδίων, αλλά είναι επίσης απλό, ώστε να µην χρειάζεται εµπειρία ειδικών ή εκτενή 

χειρωνακτική προσπάθεια για τη δηµιουργία εγγραφών. Το έτος 2000, το βασικό 

σύνολο στοιχείων επεκτάθηκε µε την προσθήκη των Dublin Core Qualifiers για χρήση 

εντός τοπικών εφαρµογών ή συγκεκριµένων πεδίων. Το σύνολο αυτών των qualifiers 

δίνει στους οργανισµούς τη δυνατότητα να περιγράψουν επιπλέον το πολιτισµικό 

αντικείµενο.   

Ειδικότερα, το Dublin Core ορίζει ένα σύνολο δεκαπέντε (15) βασικών στοιχείων, τα 

οποία είναι ευρέως χρήσιµα για την ανακάλυψη και ανάκτηση πόρων από διαφορετικά 

συστήµατα, ήτοι τα: TtitleT, TcreatorT, TsubjectT, TdescriptionT, TpublisherT, TcontributorT, TdateT, TtypeT, 

TformatT, TidentifierT, TsourceT, TlanguageT, TrelationT, TcoverageT και TrightsT. Κάθε στοιχείο είναι 

προαιρετικό και επαναλαµβανόµενο. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

να προστεθούν µεταδεδοµένα σε HTML αρχεία TP

13
PT (χρησιµοποιώντας την επικεφαλίδα 

<meta>), αλλά µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σε άλλα περιεχόµενα για να 

δηµιουργήσουν βασικά µεταδεδοµένα για ένα ευρύ φάσµα ψηφιακών πόρων. Το Dublin 

Core δεν επικεντρώνεται σε λεπτοµερή διαχειριστικά ή τεχνικά µεταδεδοµένα και για το 

λόγο αυτό είναι κατάλληλο για την αναζήτηση και πρόσκτηση πόρων, παρά για την 

εσωτερική διαχείριση και εντοπισµό πόρων. Επιπλέον, εφόσον στόχος του είναι να 

αποτελέσει ένα απλό και ευρέως εφαρµόσιµο πρότυπο µεταδεδοµένων για µια ποικιλία 

πόρων, το Dublin Core δεν παρέχει δοµές για λεπτοµερώς δοµηµένα µεταδεδοµένα για 

                                          

TP

12
PT http://dublincore.org/ 

TP

13
PT Παραδείγµατα της HTML κωδικοποίησης του Dublin Core παρέχονται στο RFC 2731. 
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συγκεκριµένους τύπους εγγράφων, όπως γίνεται στα πρότυπα ΤΕΙTP

14
PT και EAD, που θα 

εξετάσουµε παρακάτω. Για παράδειγµα, αν ένας χρήστης αναζητεί πληροφορία µέσω 

διαδικτύου µπορεί να χρησιµοποιήσει το περιορισµένο λεξιλόγιο του Dublin Core για να 

αποκοµίσει βασική πληροφορία σε µία γλώσσα που κατανοεί. Η πλήρης πρόσβαση στον 

πολιτισµό και τις υπηρεσίες του εξακολουθεί να απαιτεί γνώση του τοπικού λεξιλογίου 

και του περιβάλλοντος, αλλά ένα σύνολο απλών πληροφοριών κωδικοποιηµένων στο 

Dublin Core µπορεί να εφιστήσει την προσοχή του χρήστη σε µία ξένη πληροφοριακή 

πύλη, που σε άλλη περίπτωση θα διέφευγε της προσοχής του. Το Dublin Core µπορεί να 

αποθηκευτεί και να µεταφερθεί µε ένα σύνολο τρόπων, συµπεριλαµβανοµένων των 

HTML, XML, XML/RDF και σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. 

Παρά την κριτική που έχει δεχτεί ότι αποτελεί περισσότερο ένα κακοσχεδιασµένο 

πρότυπο για την περιγραφή αντικειµένων πολιτισµικής κληρονοµιάς, το Dublin Core 

χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο και έχει υιοθετηθεί από ένα σύνολο κυβερνητικών 

οργανισµών,  όπως εκείνους τους ∆ανίας, Ηνωµένου Βασιλείου και της Αυστραλίας. Συν 

τοις άλλοις, η Κοινοπραξία CIMI (CIMI Consortium) έχει εκτενώς ελέγξει το πρότυπο 

εντός του µουσειακού χώρου και έχει δηµοσιεύσει τα αποτελέσµαταTP

15
PT. Το Dublin Core 

επί του παρόντος υφίσταται σε περισσότερες από 20 µεταφράσεις, έχει υιοθετηθεί από 

τον οργανισµό CEN/ISSS (European Committee for Standardization / Information 

Society Standardization System) και τεκµηριώνεται σε δύο Internet RFC (Requests for 

Comments). Επίσης, έχει εγκριθεί ως αµερικανικό εθνικό πρότυπο (ANSITP

16
PT/NISOTP

17
PT 

Z39.85), χρησιµοποιείται από περισσότερες από επτά κυβερνήσεις για την προώθηση 

                                          

TP

14
PT Ο οργανισµός TEI (Text Encoding Initiative), που χρηµατοδοτείται από τους 

οργανισµούς Association for Computers and the Humanities, Association for 

Computational Linguistics και Association for Literacy and Linguistic Computing, 

αναπτύσσει και διασπείρει οδηγίες για την κωδικοποίηση και την ανταλλαγή µηχανικά 

αναγνώσιµων κειµένων στον τοµέα των ανθρωπιστικών επιστηµών. Έχει δύο βασικούς 

στόχους: (1) να καθορίσει µία κοινή µορφή ανταλλαγής και (2) να παράσχει ένα 

σύνολο προτάσεων για την κωδικοποίηση υλικού µε τη µορφή κειµένου. Οι οδηγίες 

αυτές χρησιµοποιούνται όχι µόνο για να κωδικοποιήσουν έγγραφα, αλλά και αρχειακό 

υλικό. Το πρότυπο ΤΕΙ, που εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους, χρησιµοποιεί τη γλώσσα 

SGML, πρόγονο της XML. 

TP

15
PT CIMI Guide to Best Practice: Dublin Core  

(http://www.cimi.org/public_docs/meta_bestprac_v1_1_210400.pdf) 

TP

16
PT ANSI = American National Standards Institute. Ο ANSI αποτελεί ένα οργανισµό 

που διευκολύνει την ανάπτυξη αµερικανικών εθνικών προτύπων, επιτυγχάνοντας τη 

συµφωνία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών (http://www.ansi.org/).   

TP

17
PT NISO = National Information Standards Organization. Ο NISO είναι ένας 

πιστοποιηµένος ANSI οργανισµός που αναπτύσσει πρότυπα ειδικά για τους τοµείς των 

βιβλιοθηκών, των εκδόσεων και των υπηρεσιών πληροφορικής (http://www.niso.org/).  
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της ανακάλυψης κυβερνητικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή και έχει υιοθετηθεί 

από ένα αριθµό παγκόσµιων οργανισµών, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

(World Health Organization-WHO).  

Αν και το τρέχον πρότυπο µεταδεδοµένων Dublin Core αποτελεί ένα καλό 

συµβιβασµό για την επίτευξη διαλειτουργικότητας, διαθέτει κάποιες αδυναµίες, η 

κυριότερη από τις οποίες είναι η απώλεια των συµφραζοµένων (loss of context), που 

ισοδυναµεί µε απώλεια πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η χρήση προτύπων 

µε µεγαλύτερη εκφραστικότητα, η οποία θα προσφέρει λεπτοµέρεια στα µεταδεδοµένα 

και κατ’ επέκταση καλύτερη ποιότητα αναζήτησης χωρίς απώλεια της 

διαλειτουργικότητας. Άλλωστε, το Dublin Core δεν έχει ως στόχο την αντικατάσταση 

άλλων προτύπων µεταδεδοµένων, αλλά στοχεύει στη συνύπαρξη –ακόµα και σε επίπεδο 

περιγραφής του ίδιου πόρου – µε πρότυπα µεταδεδοµένων που προσφέρουν 

µεγαλύτερη σηµασιολογία. Επιπλέον, πλουσιότερα σηµασιολογικά σχήµατα µπορούν να 

απεικονιστούν στο Dublin Core για την εξαγωγή δεδοµένων ή την ταυτόχρονη 

αναζήτηση σε πολλαπλά συστήµατα. Αντιστοίχως, απλές εγγραφές Dublin Core 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εναρκτήριο σηµείο για τη δηµιουργία συνθετότερων 

περιγραφών.  
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EAD - Encoded Archival Description  

Η ανάπτυξη του EAD [EAD02] ξεκίνησε το 1993 από ένα ερευνητικό πρόγραµµα του 

πανεπιστηµιακού οργανισµού University of California, Berkeley. Το EAD Document Type 

Definition TP

18
PT (DTD) αποτελεί ένα πρότυπο για την κωδικοποίηση αρχειακών ευρηµάτων 

χρησιµοποιώντας τις γλώσσες SGMLTP

19
PT ή/και XML, το οποίο συντηρείται από τον 

                                          

TP

18
PT Η έκδοση 2002 του EAD DTD έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ταυτόχρονα ως 

SGML και XML DTD και συµµορφώνεται µε όλες τις προδιαγραφές των SGML/XML (ISO 

8879). Έχει επίσης δοκιµαστεί εκτενώς από µία ποικιλία υπαρχόντων SGML/XML 

λογισµικών. Το EAD DTD καθορίζει τους κανόνες για τον υποµνηµατισµό ενός 

βοηθήµατος ευρηµάτων, ορίζοντας τα βασικά στοιχεία (π.χ abbr, edition, family name, 

label, language κτλ), τα υποστοιχεία και τα γνωρίσµατα στοιχείων. 

TP

19
PT Η γλώσσα υποµνηµατισµού SGML (Standard Generalized Markup Language) 

(http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=16387) 

Πρωτοβουλία της Καναδικής Κυβέρνησης για την υιοθέτηση κοινού προτύπου 

µεταδεδοµένων 

Το 2000, η Καναδική Κυβέρνηση έθεσε σε ισχύ µία οδηγία, σύµφωνα µε την οποία, όλοι 

οι κρατικοί και κυβερνητικοί ιστότοποι είναι υποχρεωµένοι να συµπεριλαµβάνουν 

περιγραφικά µεταδεδοµένα για τους διαδικτυακούς πόρους που διαθέτουν, η δοµή των 

οποίων ορίζεται στο εθνικό πρότυπο Common Look and Feel Standard 6.3 (HTUhttp://www.cio-

dpi.gc.ca/clf-nsi/inter/inter-06-03_e.aspUTH). Βάσει αυτού του προτύπου, πρέπει να 

χρησιµοποιούνται στην περιγραφή πόρων κατ’ ελάχιστον πέντε υποχρεωτικά Dublin Core 

πεδία µεταδεδοµένων, ήτοι τα τίτλος (title), δηµιουργός (creator), ηµεροµηνία (date), 

γλώσσα (language) και θέµα (subject). Το σύνολο των πεδίων αυτών δεν είναι 

περιοριστικό, και ένα κυβερνητικό τµήµα ή διεύθυνση της Καναδικής Κυβέρνησης µπορεί 

να χρησιµοποιήσει ένα µεγαλύτερο σύνολο πεδίων, το οποίο να  συµπεριλαµβάνει 

προαιρετικά Dublin Core στοιχεία από άλλα πρότυπα µεταδεδοµένων ή/και τυπικά 

οριζόµενα πεδία. Οι τιµές που µπορούν να λάβουν ορισµένα πεδία (θέµα-subject, κοινό-

audience, κάλυψη-coverage, µορφή-format και τύπος-type) προέρχονται από 

εξουσιοδοτηµένες λίστες τιµών, οι οποίες είναι διαθέσιµες από την ιστοσελίδα «Canadian 

Government-maintained Controlled Vocabularies and Thesauri» 

( HTUhttp://www.collectionscanada.ca/8/4/r4-281-e.htmlUTH), που συντηρείται από το ίδρυµα Library 

and Archives Canada [GCMIG].  
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οργανισµό Network Development and MARC Standards Office of the Library of 

Congress (LC) σε συνεργασία µε την Ένωση Αµερικανών Αρχειοφυλάκων (Society of 

American Archivists). Το EAD είναι ένα πρότυπο δοµής δεδοµένων, που  σηµαίνει ότι 

ορίζει µόνο την ύπαρξη και ακολουθία των στοιχείων, αφήνοντας την επιλογή του 

περιεχοµένου στον οργανισµό αρχειοθέτησης.  

Ο στόχος που επιτυγχάνεται µε τη χρήση του EAD είναι ότι καθιστά τους αρχειακούς 

πόρους από διάφορα ιδρύµατα ευκολότερα προσπελάσιµους από τους χρήστες. Το EAD 

έχει επίσης ενθαρρύνει την κοινότητα των αρχείων στη συµφωνία επί προτύπων δοµών 

δεδοµένων. Το EAD αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο που χρησιµοποιείται από αρχεία και 

βιβλιοθήκες για να κωδικοποιήσουν τις περιγραφές χειρογράφων και αρχείων, 

παρέχοντας ένα τυπικό τρόπο για την κωδικοποίηση δεδοµένων σε ένα βοήθηµα 

ευρηµάτων (finding aid) για µεγαλύτερη προσβασιµότητα. Αυτά είναι οδηγοί συλλογών 

ή κατάλογοι απογραφής που αποκαλύπτουν την προέλευση της συλλογής, τον τρόπο µε 

τον οποίο είναι οργανωµένη και τα αντικείµενα που περιέχει. Ειδικότερα, τα βοηθήµατα 

ευρηµάτων είναι λεπτοµερείς οδηγοί που περιγράφουν συλλογές από αδηµοσίευτα 

προσωπικά έγγραφα, οργανωτικά αρχεία και φωτογραφίες, βοηθώντας τους ερευνητές 

να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν κιβώτια ή φακέλους που τους ενδιαφέρουν για 

µελέτη. Επίσης, παρέχουν πληροφορία για τον οργανισµό, τα άτοµα ή την οικογένεια 

που δηµιούργησε τα έγγραφα ή τις φωτογραφίες, µία σύνοψη της συλλογής και της 

διαρρύθµισής της και ένα λεπτοµερή κατάλογο περιεχοµένων. Με τον τρόπο αυτό, τα 

βοηθήµατα ευρηµάτων λειτουργούν ως εργαλεία για την αρχειακή περιγραφή, της 

ενέργειας δηλαδή αναγνώρισης και καταγραφής του υλικού µίας συλλογής ή µίας 

οµάδας αρχείων. Η διαδικασία αρχειοθέτησης υλικού συνήθως αφορά την ταξινόµηση 

του υλικού σε σειρές-κατηγορίες, π.χ αλληλογραφία, θεµατικές σειρές, αποκόµµατα ή 

αποκόµµατα εφηµερίδων και την στη συνέχεια ταξινόµηση του υλικού σε µία ιεραρχία, 

την οποία αναπαριστά το EAD µέσω «φωλιάσµατος» ή αναδροµής στοιχείων.  

 

The IFLA-FRBR model 

Το πρότυπο IFLA model (Functional Requirements for Bibliographical 

Records) [IFLA] αποτελεί παράδειγµα ενός πρότυπου αναφοράς δοµών 

                                                                                                                              

χρησιµοποιεί ορισµένες από το χρήστη ετικέτες για να υποµνηµατίσει το περιεχόµενο 

ενός ψηφιακού εγγράφου. Οι SGML ετικέτες είναι λέξεις που περιέχονται εντός των 

χαρακτήρων «<» και «>», οι οποίοι περιβάλλουν το περιεχόµενο. Η σηµασιολογία 

αυτών των ετικετών ορίζεται είτε στο ίδιο το έγγραφο είτε στο πρόγραµµα 

µεταγλώττισης. Η λέξη «creator», για παράδειγµα, µπορεί να οριστεί ως µία ετικέτα, η 

οποία όταν χρησιµοποιείται έχει τη µορφή <CREATOR>Salvator Dali</CREATOR>. Βάσει 

σύµβασης, οι ετικέτες λειτουργούν όπως οι παρενθέσεις, περιβάλλοντας κείµενο. Η 

ετικέτα που προηγείται (<CREATOR>) δηλώνει την κατηγορία, ενώ η ετικέτα που έπεται 

(</CREATOR>) σηµατοδοτεί το περιεχόµενο – τιµή του πεδίου περιγραφής.  
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µεταδεδοµένων που χρησιµοποιείται για διάφορους «οπτικοακουστικούς» και 

πολυµεσικούς πόρους. Ο οργανισµός International Federation of Library Associations 

and Institutions όρισε το 1998 ένα µοντέλο που περιλαµβάνει µία βιβλιογραφική 

εγγραφή ως συνάθροιση δεδοµένων που σχετίζονται µε οντότητες, οι οποίες 

περιγράφονται σε καταλόγους βιβλιοθηκών και εθνικές βιβλιογραφίες. Τα δεδοµένα 

αυτά αναφέρονται σε βασισµένο στο κείµενο, µουσικό, χαρτογραφικό, οπτικοακουστικό, 

γραφικό ή τρισδιάστατο υλικό. Το IFLA FRBR έχει τις ρίζες του στο περιβάλλον των 

βιβλιοθηκών και κατά κύριο λόγο αναφέρεται σε έγγραφα κειµένου. Εξαιτίας όµως της 

πολυεπίπεδης και ιεραρχικής του δοµής, µπορεί εύκολα να εξειδικευτεί για την 

περιγραφή ειδικών απαιτήσεων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό του IFLA FRBR είναι το 

γεγονός ότι επιτρέπει τη διάκριση διαφορετικών απόψεων της ίδιας εργασίας: την 

ευκρινώς πνευµατική ή καλλιτεχνική δηµιουργία, την πνευµατική ή καλλιτεχνική 

πραγµατοποίηση µίας εργασίας, τη φυσική ενσάρκωση µίας έκφρασης εργασίας και ένα 

µοναδικό δείγµα µίας εκδήλωσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν το µοντέλο 

κατάλληλο για ψηφιακά οπτικοακουστικά περιβάλλοντα, όπου µπορεί να λειτουργήσει 

ως εννοιολογικό πλαίσιο εργασίας για ψηφιακούς ετερογενείς πολυµεσικούς πόρους και 

πολυδιάστατες δοµές και για διαφόρους τύπους µορφής ψηφιακών και αναλογικών 

πόρων ή καναλιών µετάδοσης.  

Το πρότυπο µεταδεδοµένων IFLA-FRBR έχει χρησιµοποιηθεί σε ένα σύνολο από 

ερευνητικά προγράµµατα και οργανισµούς. Ενδεικτικά αναφέρουµε: (α) το πρόγραµµα 

ECHO, που έχει υλοποιήσει µία ψηφιακή υποδοµή βασισµένη στο IFLA µοντέλο για τον 

online ευρετηριασµό και κατανοµή συλλογών ιστορικών φιλµ που βρίσκονται σε 

συλλογές στην Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία, (β) την Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Πορτογαλίας (National Library of Portugal) που χρησιµοποιεί το IFLA-

FRBR για το σύστηµα διαχείρισης πολυµεσικών συλλογών και (γ) το σύστηµα IMMIX 

του οργανισµού Netherlands Audiovisual Archive, που χρησιµοποιεί το IFLA-FRBR ως 

βάση για την οντοκεντρική δοµή δεδοµένων του, που µοντελοποιεί τους διάφορους 

οπτικοακουστικούς πόρους και τις λειτουργίες αρχειοθέτησης εντός ενός 

επαγγελµατικού περιβάλλοντος παραγωγής ραδιοτηλεοπτικού σήµατος.  

LOM 

Το πρότυπο µεταδεδοµένων LOM [LOM] αποτελεί µία κοινή πρόταση των οργανισµών 

IMS και ARIADNE στον οργανισµό IEEE και συνεργάζεται µε το πρότυπο Dublin Core, 

χρησιµοποιώντας DC στοιχεία για το βασικό ορισµό κάποιων LOM στοιχείων. Για 

παράδειγµα, τα στοιχεία identifier, title, language και description στο LOM βασίζονται 

στα DC στοιχεία DC.identifier, DC.title, DC.language και DC.description αντίστοιχα. Το 

πρότυπο αυτό καθορίζει ένα συντακτικό και τη σηµασιολογία των µεταδεδοµένων 

εκπαιδευτικού υλικού, χρησιµοποιώντας τεχνολογία XML DTD και παρέχει τα 

γνωρίσµατα που απαιτούνται για την επαρκή περιγραφή ενός εκπαιδευτικού 

αντικειµένου (π.χ όνοµα αντικειµένου, τύπος δεδοµένων, ορισµός, λεξιλόγιο, µέγεθος 

πεδίου). Όντας επικεντρωµένο σε ένα ελάχιστο σύνολο γνωρισµάτων για τη διαχείριση, 

εντοπισµό και αποτίµηση εκπαιδευτικού υλικού, το LOM καθίσταται το πιο περιεκτικό 
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πρότυπο µεταδεδοµένων για την περιγραφή εκπαιδευτικού πολιτισµικού υλικού, 

αποτελώντας µάλιστα τη βάση για την υλοποίηση  άλλων προτύπων δεδοµένων για το 

συγκεκριµένο τοµέα.  

Ειδικότερα, το IEEE LOM προδιαγράφει εννέα κατηγορίες από περισσότερα από 70 

στοιχεία µεταδεδοµένων που σχετίζονται µε εκπαιδευτικό υλικό, ονοµαστικά τις: 

General, Life Cycle, Meta-Metadata, Technical, Educational, Rights, Relation, 

Annotation και Classification.   Όλες οι κατηγορίες είναι προαιρετικές και για το λόγο 

αυτό ένα LOM στιγµιότυπο χωρίς τιµές για κάποιο από τα στοιχεία του εξακολουθεί να 

είναι έγκυρο βάσει του προτύπου αυτού. Εκτός από τις εννέα κατηγορίες, το LOM ορίζει 

έξι επίπεδα λεπτοµέρειας εκπαιδευτικού υλικού, µε το πρώτο επίπεδο να αναπαριστά ένα 

πρόγραµµα µαθηµάτων και το έκτο επίπεδο να αναφέρεται σε τµήµατα ενός 

συγκεκριµένου µαθήµατος.   

 

OAI – Open archive initiative 

Το µοντέλο Open Archives Initiative [VL01] προέκυψε ως ένας τρόπος για τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό αρχειακό υλικό, αλλά είναι ανεξάρτητο 

περιεχοµένου, γεγονός που το καθιστά συναφές µε την επίτρεψη πρόσβασης σε ένα 

εύρος ψηφιακού υλικού, συµπεριλαµβανοµένης και της µουσειακής πληροφορίας. Το 

πρωτόκολλο ΟΑΙ αποτελεί ένα δυνητικό εργαλείο στα χέρια των µουσείων για να 

καταστήσουν τα δεδοµένα τους προσβάσιµα µέσω ∆ιαδικτύου, να συµµετέχουν µε 

ευκολία σε κατανεµηµένες υπηρεσίες πυλών και να επαναχρησιµοποιούν τα 

διαχειριστικά δεδοµένα των συλλογών τους. Το πρότυπο παρέχει επίσης συµβάσεις 

διαλειτουργικότητας για την αρχειοθέτηση υλικού, έτσι ώστε αυτό να καθίσταται 

προσβάσιµο σε υπηρεσίες διαµεσολάβησης. Για την επίτευξη αυτού, οι προµηθευτές 

δεδοµένων εξοπλίζονται µε ένα σύνολο µηχανισµών (συµβάσεων), οι οποίοι καθιστούν 

την πληροφορία τους διαθέσιµη σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι παροχείς υπηρεσιών 

προσφέρουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης µε υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία εντός αρχείων που ακολουθούν τις 

συµβάσεις του πρωτοκόλλου.  

Ειδικότερα, το ΟΑΙ ορίζει ένα πρωτόκολλο τόσο για τη συλλογή µεταδεδοµένων όσο 

και για την έκθεση των συµβατών µε αυτό µεταδεδοµένων που έχουν συλλεχθεί. Ένα 

µουσείο ή πολιτισµικός οργανισµός εν γένει που επιθυµεί να ανταλλάξει δεδοµένα 

χρησιµοποιώντας το OAI πρωτόκολλο, θα πρέπει να δηµιουργήσει µία αποθήκη 

δεδοµένων συµβατή µε το ΟΑΙ, εκθέτοντας τα δεδοµένα του σε XML σύµφωνα µε ένα 

απλό τεχνικό πρωτόκολλο. Το Dublin Core αποτελεί το ελάχιστο πρότυπο ανταλλαγής 

που απαιτείται από το OAI, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οποιοδήποτε άλλο σύνολο 

µεταδεδοµένων που περιγράφεται από ένα XML DTD (όπως το SPECTRUM XML DTD) 

δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πιο λεπτοµερή περιγραφή. Επιπλέον, αυτό που 

απαιτείται είναι η διαµόρφωση του εξυπηρετητή διαδικτύου για το χειρισµό αιτήσεων 

του ΟΑΙ πρωτοκόλλου. 
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Το OAI έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολο στην υλοποίηση, µε χαµηλές τεχνικές 

απαιτήσεις. Σε σχέση µε το πρωτόκολλο Z39.50, που θα εξετάσουµε σε επόµενη 

παράγραφο, δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και είναι λιγότερο δαπανηρό στην υλοποίηση, 

αλλά η χρήση του είναι σχετικώς µη δοκιµασµένη, καθώς βρίσκεται ακόµα σε περίοδο 

πειραµατισµού από οργανισµούς, όπως ο Consortium for the Interchange of Museum 

Information TP

20
PT (CIMI). Η ένωση US Digital Library Federation (DLF) ενθαρρύνει τη 

χρήση του προτύπου Open Archive Initiative και σε συνεργασία µε το ίδρυµα Andrew 

W. Mellon Foundation υποστηρίζουν την ανάπτυξη δοκιµαστικών πυλών που 

χρησιµοποιούν τεχνικές συλλογής µεταδεδοµένων του πρωτοκόλλου για να επιτρέψουν 

στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο υπάρχον υλικό κατανεµηµένων ψηφιακών 

βιβλιοθηκών. Τον Αύγουστο του 2001, η λίστα των καταχωρηµένων προµηθευτών OAI 

δεδοµένων συµπεριλάµβανε αρχεία ηλεκτρονικού τύπου, θεµατικές πύλες, βιβλιοθήκες, 

αρχεία κειµένου και πολλούς άλλους τύπους οργανισµών. 

 

SCORM – sharable courseware object reference model 

Το πρότυπο µεταδεδοµένων Sharable Courseware Object Reference Model - SCORM 

[SCORM] αποτελεί ένα από τα πρότυπα που βασίζονται στο πρότυπο IEEE LOM, που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Αντιστοιχεί στοιχεία του IEEE LOM σε τρία στοιχεία 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου για να υποστηρίξει το χάσµα ανάµεσα σε προδιαγραφές 

γενικών προτύπων και µοντέλα ειδικού περιεχόµενου. Τα τρία αυτά στοιχεία 

εκπαιδευτικού περιεχοµένου θεωρούνται ως τα επίπεδα λεπτοµέρειας που υποστηρίζει 

το SCORM, και είναι από το χαµηλότερο στο υψηλότερο: ακατέργαστο µέσο (όπως 

συστατικά ή τµήµατα), περιεχόµενο (όπως µαθήµατα, µονάδες) και µάθηµα (Course). 

Εν γένει, το SCORM καθορίζει πως ένας χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα µάθηµα 

συναθροίζοντας αντικείµενα περιεχοµένου, ποιος είναι ο τύπος αυτών των αντικειµένων 

και πως χρησιµοποιούνται και αλληλεπιδρούν σε ένα σύστηµα διαχείρισης µάθησης και, 

τέλος, τι είδους δεδοµένα ανταλλάσσουν αντικείµενα περιεχοµένου σε ένα τέτοιο 

σύστηµα. Το Sharable Courseware Object Reference Model (SCORM) για όλες τις 

εκδόσεις πέραν της 1.0 αναφέρεται ως Sharable Content Object Reference Model 

(SCORM). 

Bασικές αρχές για την επίτευξη διαλειτουργικότητας 
Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο, για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας απαιτούνται αρχές και οδηγίες, γλώσσες και πρότυπα. Έχοντας 

ασχοληθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο µε την επίτευξη συντακτικής και σηµασιολογικής 

συµβατότητας σε επίπεδο γλωσσών και προτύπων, θα αναφερθούµε στο σηµείο αυτό 

στις τεχνικές και θεσµικές αρχές και οδηγίες που απαιτούνται για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας. Η αναγκαιότητα της διατύπωσης οδηγιών για την ανάπτυξη και 

                                          

TP

20
PT http://www.chin.gc.ca/English/Standards/standards_organizations.html#cimi 
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χρήση πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων τεκµηριώνεται από την ύπαρξη 

πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων και προτύπων στην ανάπτυξη συστηµάτων 

παρόµοιας φύσης. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας αφορούν την 

ανάπτυξη νέων συστηµάτων πληροφορικής, αλλά και την εναρµόνιση υπαρχόντων 

συστηµάτων.  Εν γένει, οι κύριες αποφάσεις τεχνικής πολιτικής και αρχών πάνω στις 

οποίες διαµορφώνεται ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας για πληροφοριακά συστήµατα 

του πολιτισµικού, και όχι µόνο, τοµέα είναι [Π∆Η∆]: 

• Ευθυγράµµιση µε το ∆ιαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό ως πλατφόρµα 
ανάπτυξης 

• Η υιοθέτηση της XML ως το κύριο πρότυπο για ολοκλήρωση, ανταλλαγή, 
πρόσβαση και διαχείριση των δεδοµένων 

• Η υιοθέτηση του φυλλοµετρητή ως το κύριο µέσο πρόσβασης του πολίτη  

Πάνω σε αυτούς τους άξονες θα βασιστεί και η ανάπτυξη των βασικών αρχών 

διαλειτουργικότητας του παρόντος οδηγού. Αρχικά θα παρουσιάσουµε τεχνικές 

πολιτικές για την επίτευξη διαλειτουργικότητας και στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε 

θεσµικές αρχές που κρίνονται απαραίτητες για τη σύµπνοια που απαιτείται σε 

οργανωτικό επίπεδο για την ολοκλήρωση πληροφορίας. Οι οδηγίες που παρατίθενται 

έχουν γραφτεί µε γνώµονα τη χρήση τους από ένα σύνολο ατόµων: σχεδιαστές 

πληροφοριακών συστηµάτων πολιτισµικής κληρονοµιάς, άτοµα που ελέγχουν 

υπάρχοντα πολιτισµικά συστήµατα για τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας µε άλλα 

συστήµατα, οργανισµούς που επιθυµούν την ικανοποίηση κάποιου επιπέδου 

διαλειτουργικότητας για την ενσωµάτωση ή χρήση τέτοιων συστηµάτων και άλλων που 

επιθυµούν να εξασφαλίσουν ότι οι ζητούντες πολιτισµική πληροφορία από διάσπαρτες 

πολιτισµικές πηγές θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Οι οδηγίες αυτές 

φιλοδοξούν να θέσουν τις αναγκαίες βάσεις για την επίτευξη διαλειτουργικότητας και τη 

συνεργασία ανοµοιογενών συστηµάτων και να αποτελέσουν ένα οδηγό-αναφορά στην 

ανάπτυξη συστηµάτων, ενσωµατώνοντας την εµπειρία ανάπτυξης συστηµάτων 

πολιτισµικής πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.    

Τεχνικές πολιτικές για την επίτευξη διαλειτουργικότητας 
Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζονται τεχνικές πολιτικές (γενικές οδηγίες) για την 

επίτευξη διαλειτουργικότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο 

∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης [Π∆Η∆] και όπως αυτές 

εφαρµόζονται κατά περίπτωση στον πολιτισµικό τοµέα. Οι Τεχνικές Πολιτικές που 

ορίζονται από το [Π∆Η∆] χωρίζονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες, τις οποίες 

ακολουθούµε για την παρουσίαση σε αυτή την παράγραφο: 

1) Πολιτικές ∆ιασυνδεσιµότητας 

2) Πολιτικές Ολοκλήρωσης ∆εδοµένων 

3) Πολιτικές ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Μεταδεδοµένων.  
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4) Πολιτικές Πρόσβασης Πληροφοριών 

Για κάθε κατηγορία πολιτικών, το [Π∆Η∆] ορίζει µία λίστα Τεχνικών Προδιαγραφών, 

οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται στα συστήµατα πληροφορικής του ∆ηµοσίου. Οι 

Τεχνικές αυτές Προδιαγραφές, προσαρµοσµένες στον πολιτισµικό τοµέα, λόγω του 

τεχνικού τους περιεχοµένου παρουσιάζονται για λόγους ευκολίας ανάγνωσης στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ.   

 

Πολιτικές διασυνδεσιµότητας 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 ∆ιευθύνσεις Η σύνδεση των διευθύνσεων πρέπει να γίνεται µε IPv4 και να 

υπάρχει σχέδιο για µετάβαση στο IPv6. 

2 Interfaces για 

συστήµατα 

Ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-

mail)  

Τα interfaces για συστήµατα Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-

mail) πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο SMTP/MIME για 

µεταφορά µηνυµάτων (message transport) και το POP3 ή 

IMAP για την ανάκληση /ανεύρεση θυρίδων (mailbox 

retrieval). Το S/MIME V3 πρέπει να χρησιµοποιείται για την 

ασφάλεια των µηνυµάτων εκτός και αν υπάρχουν άλλες 

ειδικές κυβερνητικές απαιτήσεις ασφαλείας. 

3 Directory Services  Η ανάπτυξη directory services και σχετικών interfaces θα 

πρέπει να βασίζεται σε LDAP v3, εκτός από web-based 

transactions µε SOAP, όπου θα πρέπει να χρησιµοποιείται το 

UDDI. 

4 Μελλοντικές 

υπηρεσίες 

βασισµένες στο Web 

Μελλοντικές υπηρεσίες βασισµένες στο Web θα πρέπει να 

υλοποιούνται µε το πρωτόκολλο SOAP, το πρότυπο 

καταλόγου UDDI και το πρότυπο περιγραφής υπηρεσιών 

WSDL. 

5 Domain Naming Θα πρέπει να ακολουθείται επίσηµο Domain Naming Policy 

της Ελληνικής Κυβέρνησης (που καθορίζεται από το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ). 

6 Internet/Intranet 

Domain Name 

Το DNS θα πρέπει να χρησιµοποιείται για Internet/Intranet 

Domain Name σε IP Address Resolution. 
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7 Μεταφορά 

Ηλεκτρονικών 

Αρχείων 

Η µεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να βασίζεται 

στο πρωτόκολλο FTP. 

8 Αρχεία µεγάλου 

µεγέθους 

Κατά τη µεταφορά αρχείων µεγάλου µεγέθους θα πρέπει να 

υποστηρίζονται οι δυνατότητες restart και recovery του 

πρωτοκόλλου FTP. 

9 Interfaces 

εφαρµογών 

Τα web-based interfaces θα πρέπει να αντικαταστήσουν 

εφαρµογές βασισµένες σε Terminal Emulation. 

 

Πολιτικές ολοκλήρωσης και διαµόρφωσης δεδοµένων 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Ολοκλήρωση 

∆εδοµένων 

XML και XML Schemas για ολοκλήρωση δεδοµένων. 

* Τα πάσης φύσεως περιγραφικά δεδοµένα συνίσταται να 

καταχωρίζονται υπό µορφή εγγράφων XML σύµφωνα µε 

προδιαγεγραµµένους τύπους (XML DTD). Τα διάφορα συστήµατα 

διατηρούν βεβαίως την ελευθερία εσωτερικής µετάφρασης και 

επεξεργασίας των δεδοµένων σύµφωνα µε άλλες κωδικοποιήσεις.  

2 Μοντελοποίηση 

∆εδοµένων 

UML, RDF και XML για µοντελοποίηση δεδοµένων και για υιοθέτηση 

γλώσσας περιγραφής. 

* Όλα τα λογικά σχήµατα δεδοµένων συνίσταται να καταρτίζονται 

βάσει του εννοιολογικού µοντέλου αναφοράς ICOM/CIDOC 

Conceptual Reference Model, σχέδιο προτύπου ISO/Cd 21127. 

2* Μοντελοποίηση 

Γεωγραφικών 

∆εδοµένων 

Τα γεωγραφικά δεδοµένα συνίσταται να ακολουθούν το OpenGIS 

Reference Model 

3 Μετασχηµατισµού 

∆εδοµένων 

XSL για µετασχηµατισµό δεδοµένων. 
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4 Υλοποιήσεις XML Όλες οι υλοποιήσεις της XML θα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε 

να ικανοποιούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του World Wide Web 

Consortium. Τα συστήµατα πληροφορικής του ∆ηµοσίου θα πρέπει 

να βασίζονται στις σχετικές προδιαγραφές του W3C. Προτείνεται η 

αποφυγή χρήσης επεκτάσεων που δεν έχουν κατατεθεί στο W3C, 

ειδικά σε σηµεία που δεν αφορούν τη ∆ιαλειτουργικότητα. 

5 XML Schemas Τα XML schemas που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να έχουν γίνει 

αποδεκτά από το φορέα (π.χ ΚΤΠ ΑΕ) που συντηρεί και υποστηρίζει 

το Π∆Η∆ και να δηµοσιεύονται /αποθηκεύονται κεντρικά.  

* Προσθήκη επί του Π∆Η∆ στα πλαίσια του παρόντος οδηγού 

 

Πολιτικές διαχείρισης περιεχοµένου και µεταδεδοµένων 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Πρότυπο για 

Μεταδεδοµένα 

Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση προτύπου για µεταδεδοµένα, το 

οποίο θα πρέπει να βασίζεται στο µοντέλο Dublin Core, έτσι 

ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Π∆Η∆ για τη διαχείριση 

και ανάκτηση/αναζήτηση πληροφοριών. Η χρήση του Dublin 

Core θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται οι 

ανάγκες περιγραφής και χρήσης της πληροφορίας που 

διακινείται µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων και 

αφετέρου να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µε τις 

πρωτοβουλίες επέκτασης του προτύπου σε άλλες χώρες.  

2 Λίστα Κυβερνητικών 

Κατηγοριών 

Η ανάπτυξη και η συντήρηση της Λίστας Κυβερνητικών 

Κατηγοριών. 
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3* Λεξιλόγιο συστήµατος 

τεκµηρίωσης 

Το λεξιλόγιο ενός συστήµατος τεκµηρίωσης συνίσταται να 

έχει συγκρότηση σύµφωνη µε τη δοµή θησαυρού όρων, όπως 

αυτή ορίζεται στα πρότυπα ISO2788 και ISO5964 για 

µονόγλωσσους και πολύγλωσσους θησαυρούς αντιστοίχως. 

Υπόδειξη: Η παράσταση θησαυρών όρων καλό είναι να γίνεται 

σε RDF(S). 

4* Καταγραφή και 

περιγραφή 

αντικειµένων 

Τα στοιχεία καταγραφής και περιγραφής αντικειµένων, 

κινητών και ακίνητων, συνίσταται να περιλαµβάνουν 

τουλάχιστον τις κατηγορίες πληροφοριών: βασικά στοιχεία 

ταύτισης, ταξινόµηση, φυσική µορφή, σύσταση, γεωγραφικό 

εντοπισµό, χρονολόγηση, κατασκευή, χρήση, εύρεση και 

ιδιοκτησία, συσχέτιση µε άλλα στοιχεία σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις των Object-ID και 

Εγχειρίδιο Χρήσεως Πίνακα Ηλεκτρονικής Αποδελτιώσεως 

Μνηµείων. 

Υπόδειξη: Για τον ορισµό των στοιχείων καταγραφής και 

περιγραφής κινητών αντικειµένων που ανήκουν σε µουσεία 

και συλλογές προτείνεται επιπλέον η κατά περίπτωση 

συµµόρφωση µε τα International guidelines for museum 

object information, Metadata standards for Museum 

Cataloguing και International Core Data Standard for 

Ethnology/Ethnography. 

Υπόδειξη: Για τον ορισµό των στοιχείων καταγραφής και 

περιγραφής ακίνητων µνηµείων προτείνεται επίσης η 

αναδροµή στις οδηγίες των Draft International Core Data 

Standard for Archeological Sites and Monuments και MIDAS. 
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5* ∆ιαχείριση µνηµείων 

και συλλογών 

Υπόδειξη: Τα στοιχεία διαχειριστικής τεκµηρίωσης ακίνητων 

µνηµείων καλό είναι να ορίζονται σύµφωνα µε την 

καθιερωµένη πρακτική του ΥΠΠΟ, όπως αυτή αποτυπώνεται 

στις οθόνες διοικητικής τεκµηρίωσης του Συστήµατος Εθνικού 

Αρχείου Μνηµείων ΠΟΛΕΜΩΝ. 

Υπόδειξη: Τα στοιχεία διαχειριστικής τεκµηρίωσης µουσειακών 

συλλογών προτείνεται να ορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του SPECTRUM. 

6* Τεκµηρίωση 

διαδικασιών και 

προϊόντος 

ψηφιοποίησης 

Για τον ορισµό στοιχείων τεκµηρίωσης των διαδικασιών και 

του προϊόντος ψηφιοποίησης συνίσταται να λαµβάνονται κατά 

περίπτωση υπόψη οι προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις 

των MPEG7, DIG35, TEI, EAD. 

7* ∆ιατήρηση ψηφιακού 

υλικού 

Για τον ορισµό των µεταδεδοµένων διατήρησης του ψηφιακού 

υλικού συνίσταται να λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές, 

οδηγίες και υποδείξεις των Digital Preservation Coalition και 

OCLC/RLG. 

8* Έκδοση πολιτισµικού 

ψηφιακού υλικού 

Για τον ορισµό  των µεταδεδοµένων που περιγράφουν 

ψηφιακά µαθησιακά αντικείµενα συνίσταται να λαµβάνονται 

υπόψη οι προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις των LOM και 

SCORM. 

Υπόδειξη: Για τη δηµιουργία και συντήρηση πολύγλωσσων 

εκδόσεων ψηφιακού υλικού προτείνεται να λαµβάνονται 

υπόψη οι προδιαγραφές, οδηγίες, και υποδείξεις του ΤΜΧ. 

* Προσθήκη επί του Π∆Η∆ στα πλαίσια του παρόντος οδηγού 

Πολιτικές πρόσβασης πληροφοριών 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Πρόσβαση µέσω 

τεχνολογίας browser 

Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να είναι προσβάσιµα µέσω τεχνολογίας browser.  
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2 Κανάλια παράδοσης Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ως στόχο την 

παροχή αυτών των υπηρεσιών στο χρήστη (πολίτη, 

επιχειρήσεις) µέσω ενός εύρους καναλιών παράδοσης, όπως: 

προσωπικούς υπολογιστές και υπολογιστές workstation, 

συσκευές µε browser µειωµένης λειτουργικότητας, σταθµοί 

πληροφόρησης (info kiosks), ψηφιακή τηλεόραση, κινητά 

τηλέφωνα, PDAs κτλ. 

3 Ορισµός 

πληροφοριακού 

περιεχοµένου 

Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

το πληροφοριακό περιεχόµενο να ορίζεται ανεξάρτητα από το 

4 Κανάλια Παράδοσης 

µε Μειωµένη 

Ικανότητα 

Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

οι απαραίτητες πληροφορίες της υπηρεσίας να είναι 

προσβάσιµες στον πολίτη µέσω ενός καναλιού πρόσβασης µε 

µειωµένη ικανότητα, όπου είναι κατά περίπτωση, µε τη 

χρησιµοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών προσωπικής 

διαµόρφωσης, όπως είναι οι transcoders. 

5 Πρόσβαση για Άτοµα 

µε Ειδικές Ανάγκες 

Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να παρέχουν πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

6 Πρόσβαση στον 

πολίτη µέσω 

πολλαπλών καναλιών 

παράδοσης 

Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να είναι προσβάσιµα στον πολίτη µέσω πολλαπλών καναλιών 

παράδοσης βάσει των συγκεκριµένων αναγκών του πολίτη 

(κατά περίπτωση). 

7 Προδιαγραφές 

συγκεκριµένου 

καναλιού 

Όταν ένα κυβερνητικό σύστηµα πληροφορικής δηλώνει ότι 

υποστηρίζει ένα συγκεκριµένο κανάλι παράδοσης, τότε αυτό 

πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις προδιαγραφές του 

συγκεκριµένου καναλιού. 
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8 Υποστήριξη Internet Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ικανά να 

υποστηρίζουν το Internet ως κανάλι παράδοσης είτε 

απευθείας είτε µέσω υπηρεσιών τρίτων. 

9 Πρόσβαση Μέγιστης 

∆υνατής 

Πληροφορίας 

Όταν το Internet χρησιµοποιείται ως κανάλι παράδοσης, τα 

κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής θα πρέπει να 

σχεδιάζονται έτσι ώστε η µέγιστη δυνατή πληροφορία να 

είναι προσβάσιµη και επεξεργάσιµη χρησιµοποιώντας 

browsers µε την ελάχιστη λειτουργικότητα.  

10 Browsers 

Προσωπικών 

Υπολογιστών και 

Υπολογιστών 

Workstations 

Μερικά ηλεκτρονικά κυβερνητικά συστήµατα υπηρεσιών 

µπορούν να χρησιµοποιούν το σύνολο της λειτουργικότητας, 

η οποία προσφέρεται από τους καινούργιους browsers που 

υπάρχουν στους προσωπικούς υπολογιστές και υπολογιστές 

workstations.   

11 Plug-ins Όταν το Internet χρησιµοποιείται ως κανάλι παράδοσης, 

επιπρόσθετα middleware ή plug-ins µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν, εφόσον είναι αναγκαίο για την 

ενδυνάµωση της λειτουργικότητας των browsers που 

υπάρχουν στους προσωπικούς υπολογιστές και υπολογιστές 

workstations, δεδοµένου ότι αυτά µπορούν εύκολα να γίνουν 

downloaded από το Internet χωρίς σχετικό κόστος. 

12 Υποστήριξη ελληνικής 

γλώσσας 

Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που θα 

υλοποιήσουν τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και την 

επικοινωνία µε τον πολίτη θα πρέπει να υποστηρίζουν την 

Ελληνική γλώσσα. 

12* Υποστήριξη 

πολλαπλών γλωσσών 

∆εδοµένου του κοινού στο οποίο απευθύνονται οι εφαρµογές 

πολιτισµικής κληρονοµιάς, τα συστήµατα πληροφορικής που 

παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που θα 

υλοποιήσουν τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και την 

επικοινωνία µε τους πολίτες, θα πρέπει να υποστηρίζουν κατ’ 

ελάχιστον την Αγγλική γλώσσα.  
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13 Ασφάλεια - 

Downloading 

Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να παρέχουν τη µέγιστη προστασία από κινδύνους ασφάλειας 

σχετικούς µε τη σύνδεση στο Internet, 

συµπεριλαµβανοµένου της ικανότητας προστασίας από 

κινδύνους σχετικούς µε το downloading κώδικα ο οποίος 

µπορεί να εκτελεστεί και δεν είναι πιστοποιηµένος. 

* Προσθήκη επί του Π∆Η∆ από τον παρόντα οδηγό. 

 

Θεσµικές πολιτικές και αρχές για τη διαλειτουργικότητα 
Η ολοκλήρωση στη ροή και χρησιµοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέµατος 

µέσω ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας δεν επιτυγχάνεται µόνο µέσω πολιτικών και 

τεχνικών προδιαγραφών, που εµπεριέχουν την εµπειρογνωµοσύνη στο τεχνικό και 

τεχνολογικό µέρος της διαλειτουργικότητας. Απαραίτητες είναι επίσης οι θεσµικές και 

οργανωτικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στις δοµές των οργανισµών που 

διαθέτουν το πολιτιστικό απόθεµα [Π∆Η∆, DigiCULT]. Ειδικότερα, διαπιστώνεται η 

ανάγκη για τις εξής θεσµικές και οργανωτικές απαιτήσεις, που ισχύουν για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας σε οποιοδήποτε τοµέα δραστηριοποίησης πληροφοριακών 

συστηµάτων: 

• Υιοθέτηση διεθνών προτύπων TP

21
PT: όπως έχει ήδη αναφερθεί στα πλαίσια του 

παρόντος οδηγού, έχει προταθεί ένα σύνολο προτύπων που αναφέρονται σε 

όλες τις εκφάνσεις ενός πολιτιστικού πληροφοριακού συστήµατος. Απαίτηση 

είναι να υιοθετηθούν διεθνή πρότυπα µε στόχο την εύκολη υποστήριξη και 

ανάπτυξη των συστηµάτων, αλλά και τη συνεργασία µεταξύ χωρών. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις που χρηµατοδοτούν 

δράσεις διαλειτουργικότητας θα πρέπει να προωθήσουν έντονα τη χρήση 

ανακοινώσιµων ή ανοικτών προτύπων, καθιστώντας τα πρότυπα αυτά 

απαίτηση για τη µελλοντική χρηµατοδότηση προτάσεων στον τοµέα του 

πολιτισµού (και όχι µόνο).  

                                          

TP

21
PT Από τη στιγµή που έχουν εγκριθεί πρότυπα πληροφορίας, εθνικοί και διεθνείς 

οργανισµοί προτυποποίησης είναι υπεύθυνοι για την έκδοση και τη συντήρησή τους, 

όπως οι: British Standard Institute (BSI), Association Française de Normalisation 

(AFNOR), Deutsches Institut für Normung (DIN), American National Standards 

Institution (ANSI), International Organization for Standardization (ISO) και Ελληνικός 

Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τη χώρα µας.   
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• ∆ηµιουργία Εθνικών προτύπων: αν και η υιοθέτηση ενός διεθνούς 

προτύπου παρέχει τη βάση για συνεργασία, η δηµιουργία εθνικών προτύπων 

προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού πολιτιστικού αποθέµατος 

κρίνεται απαραίτητη για την ανάδειξη και προβολή του. Κατά την ανάπτυξη 

προτύπων, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί συµφωνία όχι µόνο επί της µορφής 

και της δοµής των δεδοµένων, αλλά και επί του περιεχόµενου της 

πληροφορίας και της σηµασιολογίας της. Ένα επιτυχηµένο (εθνικό) πρότυπο 

χρησιµοποιείται και είναι αποδεκτό από όλους τους συµµετέχοντες στην 

ανάπτυξη του. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία µεταξύ όλων των φορέων που 

εµπλέκονται στον τοµέα της διαχείρισης του ψηφιακού πολιτιστικού 

αποθέµατος και η συµµετοχή τους στον ορισµό των εθνικών προτύπων 

αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του προτύπου.  

• Επικοινωνία των ενδιαφερόµενων φορέων: Στον κόσµο της δικτύωσης, η 

ανάγκη για µοναδικούς πολιτισµικούς πόρους δεν περιορίζεται στο φορέα που 

τους κατέχει, αλλά υπερτονίζεται η ανάγκη για συνεργασία και συντονισµό 

των ενεργειών. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία των φορέων που συνθέτουν 

το πολιτιστικό πληροφοριακό κύκλωµα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την 

επίτευξη διαλειτουργικότητας. Η τεκµηρίωση, η προβολή και η ανάδειξη της 

πολιτιστικής δραστηριότητας και κληρονοµιάς µε τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών απαιτεί, αφενός τη συνύπαρξη και συνεργασία ανθρώπων των 

γραµµάτων και της τεχνολογίας και αφετέρου τη συνεργασία ανθρωπιστικών 

και τεχνολογικών τµηµάτων. Για το λόγο αυτό, αρχεία, βιβλιοθήκες και 

µουσεία πρέπει να εγκαθιδρύσουν νέες σχέσεις µε το περιβάλλον τους, άλλα 

ιδρύµατα από άλλους τοµείς δραστηριότητας, επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τοµέα, ενδιάµεσους οργανισµούς και νέες οµάδες χρηστών. Οι κυριότεροι 

στόχοι αυτών των συνεργασιών είναι η συνεργασία στην αποδοτική 

οικονοµικά δηµιουργία νέων υπηρεσιών, ο συντονισµός για την υλοποίηση 

προγραµµάτων ψηφιοποίησης, ο ορισµός προτύπων και δοµών για την παροχή 

εύκολης πρόσβασης και ο διαµοιρασµός των πόρων.  

Επιπλέον, η συµµετοχή σε δίκτυα συνεργασίας µεταξύ φορέων από 

διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας, πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη 

κάθε οργανισµού. Η άρχουσα πολιτική αυτών των δικτύων πρέπει να είναι η 

συνεργασία και όχι ο ανταγωνισµός. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα 

δίκτυο κάθετης και οριζόντιας πληροφόρησης µεταξύ όλων των φορέων που 

άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στη διαµόρφωση και προώθηση του πολιτισµικού 

αποθέµατος. Στον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο χώρο έχουν αναπτυχθεί ένα 

σύνολο από δίκτυα συνεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Ανθρώπινο ∆ίκτυο 

Πολιτιστικής ΚληρονοµιάςTP

22
PT, Gunet- Ακαδηµαϊκό ∆ίκτυοTP

23
PT, Ε∆ΕΤ-Εθνικό 

                                          

TP

22
PT http://www.ics.forth.gr/isl/projects/projects_individual-gr.jsp?ProjectID=7  

TP

23
PT http://www.gunet.gr 
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∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας TP

24
PT, ARCHIMUSE Archives and Museum 

InformaticsTP

25
PT, D-lib ForumTP

26
PT, EFAH – European Forum for Arts and HeritageTP

27
PT, 

IDOMENEUS Excellence Network for Multimedia Information SystemsTP

28
PT, 

MEDICI FrameworkTP

29
PT, PULMANWebTP

30
PT, AMOL Australian Museums and 

Galleries on lineTP

31
PT και CHIN Canadian Heritage Information NetworkTP

32
PT.  

• Αποθήκευση και πρόσβαση σχετικών πληροφοριών (προδιαγραφές, 

πρότυπα, χρησιµοποιούµενα σχήµατα δεδοµένων κτλ): η ύπαρξη ενός 

κεντρικού µηχανισµού καταγραφής, αποθήκευσης και πρόσβασης σχετικών 

πληροφοριών, θεωρείται πολύ σηµαντικός παράγοντας στην επίτευξη 

διαλειτουργικότητας, δεδοµένου ότι διευκολύνει την υποστήριξη ενός πλαισίου 

διαλειτουργικότητας και δρα ως σηµείο αναφοράς για τη συντήρηση και 

υλοποίηση πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων.  

• ∆ηµιουργία προτύπων τοµέων δραστηριότητας: η δηµιουργία τεχνικών 

επιτροπών, οι οποίες θα παρέχουν όλη τη διαθέσιµη τεχνογνωσία και 

εµπειρογνωµοσύνη σε κάθε τοµέα δραστηριότητας συνυφασµένο µε τη 

διαλειτουργικότητα, κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχεια και την κατάρτιση 

µίας ενιαίας στρατηγικής διαλειτουργικότητας. 

• Έλεγχο συµβατότητας προδιαγραφών και υιοθέτηση κριτηρίων 

ποιότητας: η παράµετρος αυτή αφορά τη δηµιουργία νέων συστηµάτων, 

αλλά και την ενσωµάτωση υπαρχόντων σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας. 

Ειδικότερα στο τοµέα της διαχείρισης µεταδεδοµένων, η υιοθέτηση κριτηρίων 

ποιότητας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των εγγραφών µεταδεδοµένων 

είναι µείζονος σηµασίας. Ο έλεγχος ποιότητας σε αυτά τα πλαίσια, θα πρέπει 

να εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση δηµιουργίας ή αλλαγής των 

µεταδεδοµένων για να εξασφαλίσει την ακεραιότητα των µεταδεδοµένων. 

• ∆ηµιουργία µηχανισµών διαλειτουργικότητας διαθέσιµων στο ευρύ 

κοινό: η απαίτηση αυτή αποτελεί και στόχο του παρόντος οδηγού. Η 

                                          

TP

24
PT http://www.grnet.gr 

TP

25
PT http://www.archimuse.com/ 

TP

26
PT http://www.dlib.org/ 

TP

27
PT http://www.efah.org/ 

TP

28
PT http://www.ced.tuc.gr/Research/IDOMENEUS.htm 

TP

29
PT http://www.medicif.org/ 

TP

30
PT http://www.pulmanweb.org/ 

TP

31
PT http://www.amol.org.au/ 

TP

32
PT http://www.chin.gc.ca/ 
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γνωστοποίηση  των διαθέσιµων µηχανισµών διαλειτουργικότητας θέτει τις 

προϋποθέσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία κλίµατος 

αποδοχής των απαιτούµενων αλλαγών στο ευρύ κοινό και τους ευαισθητοποιεί 

στις δυνατότητες που δηµιουργούνται µε την επίτευξη διαλειτουργικότητας. 

Εποµένως, κρίνεται αποτελεσµατική η δηµιουργία ιστοτόπων προσβάσιµων 

µέσω µίας κεντρικής δικτυακής πύλης, οι οποίοι θα παρουσιάζουν τρέχουσα, 

προσπελάσιµη από το ευρύ κοινό και εύκολα κατανοήσιµη πληροφορία σχετικά 

µε τις διάφορες κυβερνητικές πολιτικές και πρωτοβουλίες ή προγράµµατα στο 

χώρο του πολιτισµού. Επιπλέον, δεδοµένης της ύπαρξης πολλών 

διαφορετικών προτύπων, είναι απαραίτητη η δηµιουργία σε πανευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο µίας αρχής ενηµέρωσης των πολιτισµικών οργανισµών σχετικά 

µε τη δηµιουργία και εξέλιξη διαφόρων προτύπων, η οποία θα µπορεί να 

λειτουργήσει επίσης ως αρχή αρωγής των οργανισµών στην προσπάθεια 

επιλογής και εφαρµογής προτύπων. Η ύπαρξη, συνάµα, τέτοιων εθνικών ή 

τοπικών αρχών µπορεί να θεωρηθεί ως µία ευκαιρία για µικρούς οργανισµούς 

να µείνουν σε επαφή µε την τεχνική ανάπτυξη. Εν γένει, η ενηµέρωση για 

σηµαντικά θέµατα που άπτονται των πολιτικών διαχείρισης της πληροφορίας 

και προγραµµάτων που σχετίζονται ειδικότερα µε την ανάπτυξη και προώθηση 

προτύπων δεδοµένων, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και οµαλή 

υιοθέτηση µηχανισµών λειτουργικότητας.  

• ∆ηµιουργία θεσµικού πλαισίου για την απόδοση και διαχείριση των 

πνευµατικών δικαιωµάτων και για τη διαλειτουργικότητα: Αυτό που 

πρέπει να επιτευχθεί σε κάθε περίπτωση, είναι η ισορροπία µεταξύ πολιτικών 

προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων και πολιτικών διάχυσης της 

γνώσης. Η έκρηξη του ηλεκτρονικά διαθέσιµου υλικού επί του παρόντος 

δηµιουργεί πίεση στους φορείς πολιτισµικής κληρονοµιάς, καθώς  απουσιάζει 

το θεσµικό πλαίσιο που τους δίνει το δικαίωµα να συλλέγουν, αποθηκεύουν, 

να καθιστούν προσβάσιµους και να διατηρούν πόρους που δηµοσιεύονται στον 

Παγκόσµιο Ιστό. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλές διαδικτυακές 

πηγές εξαφανίζονται µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, χωρίς το απαραίτητο 

θεσµικό πλαίσιο ή άλλους µηχανισµούς που επιτρέπουν σε πολιτισµικούς 

φορείς να συλλέγουν αυτές τις πηγές, µία σηµαντική ποσότητα από δεδοµένα 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς θα χαθεί αναπόφευκτα. Εποµένως, αυτό που 

απαιτείται είναι η επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την κατοχή, 

πρόσβαση, χρήση και τιµολόγηση των πολιτισµικών πληροφοριακών πόρων.  

• Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη διαλειτουργικότητα: Τα έργα στο 

πεδίο των πολιτισµικών εφαρµογών πληροφορικής έχουν επιδείξει, κατά 

κανόνα, µικρό βαθµό συνέχειας και εκµετάλλευσης προηγουµένων 

αποτελεσµάτων και το σύνδροµο της «ιδιαιτερότητας», καθώς τα διάφορα 

προβλήµατα αντιµετωπίζονται περιστασιακά και χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό. 

Επίσης διαπιστώνεται έλλειψη σχεδίου και πόρων για την αξιοποίηση και 

συντήρηση των εφαρµογών που τίθενται σε λειτουργία. Απαιτείται εποµένως, 
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µία εθνική στρατηγική για την ολοκλήρωση και συστηµατική διαχείριση της 

πολιτισµικής πληροφορίας, που θα ελαχιστοποιήσει τα προβλήµατα και θα 

αναστρέψει τις αρνητικές εµπειρίες του παρελθόντος. Ως κύριες πηγές 

χρηµατοδότησης, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να 

έχουν επίγνωση ότι η χρηµατοδότηση πολιτισµικών προγραµµάτων και 

δράσεων δεν περιορίζεται µόνο στην οικονοµική αξία που επιφέρουν, αλλά 

είναι ο βασικός θεµέλιος λίθος για τη δηµιουργία της πολιτισµικής ταυτότητας 

της κοινωνίας.  

Ένας σηµαντικός τοµέας που επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάραξη 

πολιτικής για τη διαλειτουργικότητα είναι η επιλογή του υλικού προς 

ψηφιοποίηση. Ο όγκος του υλικού για ψηφιοποίηση αποτελεί ένα πιεστικό 

ζήτηµα, και σχετικό µε αυτό το ζήτηµα είναι το θέµα της επιλογής. Με 

αυξανόµενο ρυθµό, η φύση της ψηφιοποίησης αντικειµένων αλλάζει 

σηµαντικά και δηµιουργεί προβλήµατα σε πολιτισµικούς οργανισµούς που δεν 

έχουν επιλυθεί, όπως η µαζική ψηφιοποίηση, η ολοκλήρωση των 

µεταδεδοµένων κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης, η εσωτερική µεταφορά 

και αποθήκευση τεράστιας ποσότητας δεδοµένων και κατ’ επέκταση τα 

αυξανόµενα κόστη που σχετίζονται µε αυτές τις διαδικασίες. Ο όγκος και η 

κλίµακα της µελλοντικής ψηφιοποίησης δεικνύουν την ανάγκη για 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες και ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης 

αντικειµένων στα πλαίσια της συνολικής ροής εργασίας εντός των ιδρυµάτων 

πολιτισµικής κληρονοµιάς. Αυτό απαιτεί τον καθορισµό περιεκτικών πολιτικών 

επιλογής που βασίζονται στην κατανόηση του «γιατί» και «για ποιον» πρέπει 

να ψηφιοποιηθεί το υλικό. Οι οργανωτικές πολιτικές για την ψηφιοποίηση 

πρέπει επίσης να κατευθύνονται από ένα εθνικό πρόγραµµα ψηφιοποίησης για 

τον καθορισµό προτεραιοτήτων και την αποφυγή επανάληψης των ίδιων 

εργασιών.  

Ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάραξη 

στρατηγικής για τη διαλειτουργικότητα είναι η µακροπρόθεσµη διατήρηση του 

ψηφιακού αποθέµατος τόσο από πλευράς διαφύλαξης του ίδιου του υλικού 

όσο και των τεχνολογικών µέσων που απαιτούνται για την αποθήκευση, 

προβολή και διαχείρισή του. Καθώς ο κύκλος ζωής µίας τεχνολογίας συνεχώς 

µειώνεται µε αποτέλεσµα τη διαδοχή µίας τεχνολογίας από άλλη σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, η επιτακτικότητα αντιµετώπισης του προβλήµατος της 

µακροπρόθεσµης διατήρησης του ψηφιακού αποθέµατος εν όψει απώλειάς του 

γίνεται επιτακτικότερη και χρήζει συλλογικής στρατηγικής. Επίσης, πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι η δηµιουργία µεταδεδοµένων, η πιστοποίηση ποιότητας και η 

συντήρηση αποτελούν βασικά τµήµατα των πολιτικών διαχείρισης 

πληροφορίας, όπως και η δηµιουργία µιας ξεκάθαρης ροής εργασίας που ορίζει 

αν οι παροχείς µεταδεδοµένων θα παράσχουν κάποιο τµήµα ή το σύνολο των 
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µεταδεδοµένων και πώς η ανάπτυξη των µεταδεδοµένων θα παρακολουθείται, 

πιστοποιείται και ενηµερώνεται.  

Σε κάθε περίπτωση, η εθνική στρατηγική που θα χαραχτεί για τη 

διαλειτουργικότητα και τη διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς θα πρέπει 

να καταδείξει µε σαφήνεια τα οφέλη της, προκειµένου να δώσει στους 

οργανισµούς που εδράζονται στον τοµέα του πολιτισµού το κίνητρο να 

συµµετέχουν στην σχεδιαζόµενη προσπάθεια.  

• Στροφή προς την Εκπαίδευση ως τη µελλοντική αγορά για τη διάθεση 

του πολιτιστικού αποθέµατος: Στο άµεσο µέλλον, η εκπαίδευση θα 

αποτελέσει την πιο ελπιδοφόρα και για το λόγο αυτό την πιο σηµαντική αγορά 

για την πολιτισµική κληρονοµιά. Οι ειδικοί που συµµετείχαν στην έρευνα 

[DigiCult] πρότειναν ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο 

κάθε προγράµµατος ψηφιοποίησης και το κεντρικό σηµείο σε κάθε πολιτική 

που χαράσσεται για την πολιτιστική κληρονοµιά. Οι τεχνολογίες πληροφορίας 

και επικοινωνίας αποτελούν ένα αποτελεσµατικό κανάλι παράδοσης νέων 

εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαιδευτική κοινότητα και ενδυναµώνουν τους 

φορείς πολιτισµικής κληρονοµιάς στην προσπάθεια τους να εκπληρώσουν το 

εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους έργο. Για το λόγο αυτό, η επιλογή του υλικού 

που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί και η παραγωγή νέων πολιτισµικών πόρων θα 

πρέπει να είναι σύννοµη µε την προοπτική χρήσης τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.   

• Εκπαίδευση και µεταφορά τεχνογνωσίας ανάµεσα στους φορείς 

πολιτισµικής κληρονοµιάς: στα πλαίσια καλλιέργειας πνεύµατος 

ανταγωνιστικότητας µεταξύ των φορέων πολιτισµικής κληρονοµιάς, οι ενώσεις 

φορέων πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα πρέπει να 

θεσπίσουν µέτρα για την επιτάχυνση της µεταφοράς και ολοκλήρωσης της 

γνώσης µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την ανάπτυξη ειδικών 

µαθηµάτων σε βασικούς τοµείς, όπως η ψηφιακή διαχείριση και συντήρηση. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η προώθηση της απόκτησης του διπλώµατος 

ECDL (European Computer Driving License) από τους επαγγελµατίες στον 

τοµέα του πολιτισµού ως στοιχειώδες εργασιακό προσόν. Για να γίνει όµως 

αυτή η γνώση των εργαζοµένων γνώση του φορέα, θα πρέπει κάποια γνώση ή 

διαδικασίες να ενταχθούν στη ροή εργασίας του φορέα, καθιστώντας τη 

τεχνογνωσία ή επιδεξιότητα µέρος του κεφαλαίου υποδοµής του οργανισµού. 

Για το λόγο αυτό, ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να 

απασχολήσει τους πολιτισµικούς οργανισµούς είναι η εξεύρεση νέων τρόπων, 

µέσω των οποίων θα µπορούν να ενσωµατωθούν στην υποδοµή τους η 

γνώση, η εµπειρία και οι δεξιοτεχνίες του ανθρώπινου δυναµικού που 

απασχολούν (και το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη εργασιακή 

κινητικότητα).  
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• Ενδυνάµωση µικρών φορέων πολιτισµικής κληρονοµιάς µε την 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και ικανότητας: Μελετώντας τη 

διείσδυση της πληροφορικής στους φορείς πολιτισµικής κληρονοµιάς, 

διαπιστώνουµε ένα ευρύ φάσµα οργανισµών, σε σχέση µε την αποδοχή και 

εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνιών από τους φορείς. Από τη µία πλευρά, παρατηρούµε την ύπαρξη 

οργανισµών πρωτοπόρων στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Οι 

οργανισµοί αυτοί διακρίνονται από τη χάραξη στρατηγικής που έχουν 

καταστρώσει για τη ψηφιοποίηση των συλλογών τους και την αποτελεσµατική 

εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων ψηφιοποίησης εµπορικά, και όχι µόνο, 

µέσω του Παγκόσµιου Ιστού. Από την άλλη πλευρά του φάσµατος, 

διακρίνονται οι µικρής δυναµικότητας οργανισµοί πολιτισµικής κληρονοµιάς, 

όπως αρχεία, µικρά µουσεία και βιβλιοθήκες, που είτε δεν είναι γνώστες της 

νέας τεχνολογίας και των ωφελειών της είτε δεν κατέχουν την οικονοµική 

ευµάρεια και το ανθρώπινο δυναµικό για να την υιοθετήσουν. Για την 

ολοκλήρωση της πολιτισµικής πληροφορίας σε ένα ενιαίο δίκτυο, τόσο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις πρέπει να 

ενδυναµώσουν τους οργανισµούς αυτούς και να δηµιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέπουν στους υποστελεχωµένους και 

αδύναµους οικονοµικά φορείς να συµµετέχουν στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας.  

Το σύνολο των θεσµικών αρχών που παρουσιάστηκαν αποτελούν τις βασικές 

οργανωτικές και θεσµικές απαιτήσεις για την επίτευξη διαλειτουργικότητας. Με τη 

δηµιουργία ενός οργανωτικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, που θα λαµβάνει υπόψη του 

τις προαναφερθείσες παραµέτρους, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές θα 

µπορούν να  θα αναφέρουν σε αυτή τη δοµή πολιτισµικής πληροφορίας όλη την 

πληροφορία για τρέχουσες και σχεδιαζόµενες δράσεις πολιτισµικής κληρονοµιάς που 

έχουν συλλεχτεί είτε σε περιφερειακό επίπεδο µέσω περιφερειακών κέντρων 

υποστήριξης είτε µέσω ενός κεντρικού εθνικού φορέα υπεύθυνου για τον συντονισµό 

εθνικών προγραµµάτων. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται η επικοινωνία και προς τις 

δύο κατευθύνσεις, από το περιφερειακό επίπεδο στο εθνικό και διεθνές επίπεδο, και 

αντίστροφα από το ευρωπαϊκό επίπεδο, στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θέτοντας 

τη βάση για την καταρχήν συµφωνία που απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα. 

Αρχιτεκτονικές για την επίτευξη διαλειτουργικότητας 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι για τη διευκόλυνση της 

αναζήτησης και πρόσκτησης πληροφορίας κοινής σε κάθε ένα από τα εσωτερικά 

συστήµατα που διαθέτει ένας πολιτιστικός οργανισµός [BS97]. Μία αρχιτεκτονική για τη 

διαλειτουργικότητα αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών προδιαγραφών, συστηµάτων, 

προτύπων, οδηγιών και πολιτικών, που συµπληρώνονται σε ένα πλαίσιο προκειµένου να 

διευκολύνουν τη διακίνηση και διαχείριση πληροφορίας. Ανεξάρτητα από την τεχνική 
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της υλοποίηση, µία αξιόπιστη αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας προτείνεται να 

χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία [EPA04]:  

• Απλότητα σε όρους του αριθµού των συστατικών από τα οποία απαρτίζεται. 

Όσο λιγότερα είναι τα συστατικά µέρη τόσο ευκολότερη είναι η αναζήτηση και 

η εφαρµογή εκείνων που είναι κατάλληλα σε κάθε περίπτωση. 

• Ικανότητα για γραµµική ανάπτυξη. Καθώς προσφέρονται περισσότερες 

υπηρεσίες µε τη µορφή πληροφορίας ή λειτουργικότητας, µία αποτελεσµατική 

αρχιτεκτονική θα πρέπει να επιτρέπει την εισαγωγή αυτών των υπηρεσιών 

µόνο µία φορά µέσω µίας µοναδικής, τυποποιηµένης διεπαφής χρήσης. 

• Παρεµβατικότητα. Σε τεχνικό επίπεδο η αρχιτεκτονική θα πρέπει να 

επιτρέπει την παρακολούθηση, δροµολόγηση και διαχείριση µηνυµάτων, 

καθώς αυτά βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής, να παρέχει τρόπους 

αναφοράς και εύκολου εντοπισµού προβληµάτων κτλ. 

• Ελευθερία στην ανάπτυξη. Όλα τα συστατικά της αρχιτεκτονικής θα πρέπει 

να είναι σαφώς διαχωρισµένα, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την εύκολη 

συντήρηση, επαναδιαµόρφωση, αναβάθµιση ή αντικατάσταση ατοµικών 

συστατικών. Η ελευθερία αυτή επιτρέπει επίσης την αντικατάσταση 

συστατικών µε τεχνολογικά πιο βελτιωµένα συστατικά, χωρίς καµία 

αλληλεξάρτηση και διευκολύνει τη διάκριση τεχνολογιών «πρώτης γραµµής» 

(front-end) – που υπόκεινται σε ραγδαίες και συχνές αλλαγές στη 

λειτουργικότητα- από τεχνολογίες στο υπόβαθρο (back-end), οι οποίες 

διακρίνονται από µία σταθερότητα. 

• Ικανότητα για υποστήριξη αλληλεπίδρασης ανθρώπου – µηχανής. Μία 

αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη 

δυνατότητα διευκόλυνσης χειρονακτικών και (ηµι)αυτοµατοποιηµένων 

διαδικασιών και την ευκολία ενσωµάτωσης υπηρεσιών. 

• ∆ηλωτική και ερωτηµατική, µε την έννοια της παροχής όλης της πιθανώς 

διαθέσιµης πληροφορίας και της απάντησης σε µία συγκεκριµένη επερώτηση 

αντίστοιχα. 

• Ανεξαρτησία από την τεχνολογία. Η πληροφορία που γίνεται αντικείµενο 

επεξεργασίας µέσω της αρχιτεκτονικής διαλειτουργικότητας δεν θα πρέπει να 

εξαρτάται από την υποκείµενη τεχνολογία, καθώς µία τέτοια προοπτική θα 

δεσµεύσει τη διακίνηση της πληροφορίας στην κατεύθυνση και τη µορφή που 

έχει επιλεγεί από τη συγκεκριµένη τεχνολογία και προµηθευτή. 

• Ικανότητα υποστήριξης ιδεατών υπηρεσιών. Μία αρχιτεκτονική 

διαλειτουργικότητας θα πρέπει να υποστηρίζει ειδικά υλοποιηµένες υπηρεσίες, 

που έχουν δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας πληροφορία/ λειτουργικότητα από 

ανόµοιες πηγές.  



57                       ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 

 

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

• Σύγχρονη (π.χ όπου απαιτείται µία αναζήτηση στα δεδοµένα πριν τη συνέχιση 

µίας διαδικασίας σε περιβάλλον πραγµατικού χρόνου) και ασύγχρονη (π.χ 

όπου η διαχείριση της πληροφορίας δεν γίνεται σε πραγµατικό χρόνο) 

• Ικανότητα για διασύνδεση. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι ικανή να 

διασυνδεθεί σε όλες εκδόσεις της ίδιας αρχιτεκτονικής ή άλλα συστήµατα. 

Από τεχνολογικής απόψεως, η παροχή διαφανούς και ολοκληρωµένης πρόσβασης σε 

διάσπαρτες και ανοµοιογενείς πηγές αποτελεί πρωτίστως ένα ερώτηµα του πώς 

µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά τεχνολογικά συστήµατα διαλειτουργικά. Ως γενικός 

κανόνας, όσο πιο διαφορετικά είναι τα συστήµατα, τόσο πιο περίπλοκο είναι το ζήτηµα 

της ανταλλαγής δεδοµένων. Όσο αφορά τη διαφανή πρόσβαση µπορούµε να 

διακρίνουµε ένα αλληλένδετο, αλλά και αντιτιθέµενο σύστηµα µε τρεις παραµέτρους: το 

βαθµό διαλειτουργικότητας, την ποιότητα των αποτελεσµάτων αναζήτησης και την 

περιπλοκότητα των παρεχόµενων µεταδεδοµένων [DigiCULT].  Η Εικόνα 4 παρουσιάζει 

εποπτικά το σύστηµα αυτό. 

Όπως τεκµαίρεται και εποπτικά (αριστερό τµήµα της Εικόνας 4), όσο πιο µεγάλη είναι 

η πολυπλοκότητα των µεταδεδοµένων, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσµατα της 

αναζήτησης, αλλά ο βαθµός διαλειτουργικότητας είναι χαµηλότερος. Αντίστοιχα, 

υψηλός βαθµός διαλειτουργικότητας σχετίζεται µε µειωµένη ποιότητα αναζήτησης και 

µικρή πολυπλοκότητα µεταδεδοµένων (δεξιό τµήµα της Εικόνας 4). Εποµένως, για µία 

αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας, η πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων διαφορετικών 

συστηµάτων απαιτεί ένα συµβιβασµό ανάµεσα στις τρεις αυτές παραµέτρους: το βαθµό 

διαλειτουργικότητας, την ποιότητα των αποτελεσµάτων αναζήτησης και την 

περιπλοκότητα των µεταδεδοµένων. Εντούτοις, οι ερευνητικές εργασίες κινούνται µε 

άξονα τη βελτιστοποίηση και των τριών αυτών παραµέτρων: υψηλή ποιότητα 

αποτελεσµάτων βασισµένα σε περιεκτικά µεταδεδοµένα στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 

Εικόνα 4 – Παράµετροι διαφανούς πρόσβασης σε µία αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας 
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διαλειτουργικότητας. Σκοπός αυτής της παραγράφου είναι να παρουσιάσει κάποιες από 

τις τεχνολογικές λύσεις και αρχιτεκτονικές για τη διαχείριση περιεχοµένου και 

δεδοµένων που κινούνται βάση αυτού του άξονα και οι οποίες χαρακτηρίζονται σε 

µεγάλο βαθµό από τα κριτήρια διαλειτουργικών αρχιτεκτονικών που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

Τεχνολογίες ενδιάµεσου λογισµικού και πολυεπίπεδες 
αρχιτεκτονικές 
Θεωρώντας τον Παγκόσµιο Ιστό ως το πλέον δηµοφιλές κανάλι παράδοσης της 

πολιτισµικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό, η πληροφορία είναι προσβάσιµη µε ένα 

διερευνητικό τρόπο παρά µέσω προκαθορισµένων διεπαφών, και ο τρόπος πλοήγησης 

και παρουσίασης της πληροφορίας έχει εξέχουσα σηµασία. Όπως στα πληροφοριακά 

συστήµατα, ο όγκος και η δυναµικότητα των δεδοµένων και η κατανοµή των 

εφαρµογών απαιτεί παγιωµένες αρχιτεκτονικές λύσεις βασισµένες σε υπάρχουσες 

τεχνολογίες, όπως οι βάσεις δεδοµένων και η αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή. Τα 

χαρακτηριστικά του πεδίου και των πηγών που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 

υλοποίηση αρχιτεκτονικών διαλειτουργικών συστηµάτων συνοψίζονται στην καλή 

ποιότητα των δεδοµένων, στην άµεση επικοινωνία µε τον προµηθευτή της 

πληροφορίας, στην στατιστική αντιµετώπιση της πληροφορίας, την παροχή υπηρεσιών 

στον πολιτιστικό τοµέα και την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλαπλούς πόρους.  

Η πρώτη και πιο απλή προσέγγιση στο πρόβληµα εξεύρεσης µίας αρχιτεκτονικής 

διαλειτουργικότητας σχετίζεται µε τη δηµιουργία ενός υψηλού επιπέδου µενού 

επιλογών, που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν τη βάση ή τις βάσεις προς 

αναζήτηση και να εκτελέσουν την αναζήτησή τους. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί ότι οι 

χρήστες µεταβαίνουν σειριακά από τη µία αποθήκη δεδοµένων στην άλλη, χωρίς να 

υπάρχει ολοκλήρωση µεταξύ των συστηµάτων. Εποµένως, ένας χρήστης που αναζητεί 

πληροφορία, θα ελέγξει αρχικά τη βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης, µετά τη βάση 

δεδοµένων πολιτισµικών αντικειµένων για να µεταβεί στη συνέχεια στη βάση 

δεδοµένων φωτογραφικών ντοκουµέντων και ούτω καθεξής, προσαρµοζόµενος κάθε 

φορά στο περιβάλλον και τη δοµή των εντολών κάθε διαφορετικής βάσης δεδοµένων 

που χρησιµοποιεί. Εντούτοις, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική αυτή, το ερώτηµα που 

τίθεται δεν είναι αν µπορεί ο χρήστης να προσαρµοστεί στο περιβάλλον της εκάστοτε 

βάσης, αλλά αν είναι διατεθειµένος να σπαταλήσει το χρόνο του εκτελώντας µία τέτοια 

διαδικασία. Είναι κατανοητό ότι όσο λιγότερο χρόνο δαπανά ο χρήστης στην 

(επανα)διατύπωση εντολών αναζήτησης τόσο περισσότερο χρόνο θα διαθέσει στην 

αναζήτηση του ψηφιακού αποθέµατος των πολιτιστικών οργανισµών.  

Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται στη διατήρηση της πληροφορίας στην πρωτογενή 

πηγή της, δηλαδή σε κάθε αυτόνοµο, αρχικό σύστηµα που λειτουργεί σε ένα οργανισµό, 

π.χ βάσεις δεδοµένων συλλογών, κατάλογος βιβλιοθήκης, σύστηµα τεκµηρίωσης κτλ, 

και στη χρήση µίας µηχανής αναζήτησης για την εκτέλεση σειριακών αναζητήσεων σε 

αυτά τα συστήµατα, διατυπώνοντας κάθε φορά την επερώτηση στη γλώσσα αναζήτησης 

που υποστηρίζει κάθε συγκεκριµένο σύστηµα. Το µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης 
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έγκειται στη δυσκολία προγραµµατισµού µίας µηχανής αναζήτησης για την εκτέλεση 

ενός συνόλου διαφορετικών επερωτήσεων και την ανάκτηση των αποτελεσµάτων σε 

διαφορετικές µορφές. Συν τοις άλλοις, σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή διακυβεύεται 

η ασφάλεια των δεδοµένων, καθώς εκτίθενται συστήµατα εσωτερικής παραγωγής σε 

πιθανώς µεγάλο όγκο χρηστών, που ενδέχεται να δοκιµάσουν ανεπιθύµητη πρόσβαση 

στα δεδοµένα.  

Μία τρίτη προσέγγιση προϋποθέτει την επιλογή από τον πολιτισµικό φορέα µίας 

βάσης δεδοµένων και µίας µηχανής αναζήτησης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των 

χρηστών – εσωτερικών (εντός του οργανισµού) και εξωτερικών (ευρύ κοινό). Η 

αρχιτεκτονική αυτή απαιτεί τη µετάφραση αρκετών µορφών δεδοµένων σε µία µορφή, 

εισάγοντας µε αυτό τον τρόπο ένα εννοιολογικό επίπεδο πάνω από όλα τα δεδοµένα 

διαφορετικών συστηµάτων. Ενώ αρκετοί οργανισµοί µπορεί να είναι σε θέση να 

διαπραγµατευτούν µία νέα δοµή για κάθε ένα από τα εσωτερικά συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων, η πλειοψηφία των οργανισµών αντιµετωπίζει προβλήµατα, κυρίως στη 

συναίνεση από όλα τα τµήµατα του οργανισµού σε ένα κοινό µοντέλο δεδοµένων, 

καθώς υπάρχουν εξειδικευµένες µορφές και ανάγκες περιγραφής που σχετίζονται µε 

την εργασία σε διαφορετικούς τύπους πληροφορίας (π.χ αντικείµενα, χειρόγραφα, 

φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουµέντα κτλ).  

Μία τέταρτη, πολυεπίπεδη και αυτή, προσέγγιση για τη διάθεση των δεδοµένων είναι 

αυτή του ολοκληρωµένου συστήµατος, ενός συστήµατος που δηµιουργείται για να 

συλλέξει µεταδεδοµένα από τα διάφορα συστήµατα κληρονοµιάς ενός οργανισµού για 

να δηµιουργήσει µια νέα βάση δεδοµένων για κοινή χρήση. Σύµφωνα µε την 

προσέγγιση αυτή, τα συστήµατα κληρονοµιάς εξακολουθούν να λειτουργούν ως 

παραγωγικά συστήµατα εντός του πολιτιστικού οργανισµού. Η βάση µεταδεδοµένων 

ανανεώνεται σε περιοδική βάση, µπορεί να αναζητηθεί µε πολλούς τρόπους και µέσω 

αυτής, ένα µουσείο µπορεί να συνδέσει οµοειδή πληροφορία από διαφορετικά τµήµατα 

χωρίς να χρειάζεται να επαναδοµήσει τα εσωτερικά παραγωγικά του συστήµατα. 

Απαιτείται µόνο ένα πρότυπο σύνολο µεταδεδοµένων που χρειάζεται για να 

δροµολογηθούν, αποθηκευτούν και να διαχειρισθούν τα µηνύµατα πληροφορίας που 

ανταλλάσσονται. Το σύνολο αυτό (φάκελος µεταδεδοµένων – metadata envelope) 

πρέπει να περιέχει αρκετή πληροφορία για να εξασφαλιστεί ότι το µήνυµα 

δροµολογείται στον προορισµό του µε επιτυχία και η σηµασιολογία του είναι κατανοητή 

από το δέκτη του. Με τον τρόπο αυτό, ανακτάται πληροφορία απευθείας από κάθε 

παραγωγική βάση δεδοµένων ενός οργανισµού µε την ελάχιστη επιβάρυνση.  

Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ο σεβασµός της πολυθεµατικής φύσης 

ενός πολιτιστικού οργανισµού και του γεγονότος ότι υπάρχουν διακριτοί λόγοι που η 

κοινότητα των πολιτιστικών οργανισµών διατηρεί µία ποικιλία στις µορφές δεδοµένων 

και στα σχήµατα ταξινόµησης – λόγοι που προέρχονται από την ανάγκη διατήρησης της 

σηµασιολογίας του πεδίου αναφοράς και την πιθανή αδυναµία µίας σηµαντικής 

οικονοµικής επένδυσης για την ευρείας κλίµακας µετατροπή ή επαναδηµιουργία των 

υπαρχόντων µεταδεδοµένων. Το κρίσιµο σηµείο αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η 
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επιλογή του κατάλληλου προτύπου µεταδεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες περιγραφής, διαχείρισης και τεκµηρίωσης διαφόρων 

τµηµάτων του οργανισµού για πολιτισµικά αντικείµενα που διαφέρουν στη µορφή και το 

περιεχόµενο. Σε προηγούµενη παράγραφο του οδηγού παρουσιάσαµε πρότυπα 

µεταδεδοµένων ικανά να εξυπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες. Ειδικότερα, το 

CIDOC/ICOM πρότυπο µεταδεδοµένων αποτελεί µία από τις πιο δόκιµες λύσεις – 

προτάσεις για αυτό το πρόβληµα. Ένα άλλο κρίσιµο σηµείο είναι ο τρόπος δηµιουργίας 

και διαχείρισης των µεταδεδοµένων. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σε αυτό το ζήτηµα 

[BS97]. Η µία προσέγγιση χρησιµοποιεί τυπικές µεθόδους υιοθέτησης προτύπων, µε 

κάθε οργανισµό να χρησιµοποιεί το ίδιο πρότυπο. Η δεύτερη προσέγγιση χρησιµοποιεί 

µη τυπικές µεθόδους για να συλλέξει δεδοµένα από διαφορετικές µορφές που 

µοιράζονται το ίδιο περιεχόµενο ή φέρουν οµοιότητες.   

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διατηρείται η σύνδεση των εγγραφών µεταδεδοµένων 

µε τα ψηφιακά αντικείµενα που περιγράφουν. ∆ιαφωνία υπάρχει στο θέµα της βέλτιστης 

θέσης αποθήκευσης των µεταδεδοµένων για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση. Ενώ κάποια 

µεταδεδοµένα πρέπει να επισυνάπτονται στο ψηφιακό αντικείµενο για να διευκολυνθεί η 

αυτόµατη επεξεργασία τους από τα εργαλεία λογισµικού, οι απόψεις διίστανται για το αν 

θα πρέπει πλήρεις εγγραφές µεταδεδοµένων να αποθηκεύονται ξεχωριστά, µαζί µε το 

αντικείµενο ή ακόµα και µέσα στην ίδια τη δοµή του αντικειµένου. Η αυτόνοµη 

αποθήκευση µεταδεδοµένων επιτρέπει στα δεδοµένα να γίνουν προσβάσιµα και να 

ενηµερωθούν χωρίς να απαιτείται η ανάκτηση του συνδεδεµένου ψηφιακού 

αντικειµένου από τη βάση δεδοµένων, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα. 

Από την άλλη πλευρά, πολλοί διαχειριστές προγραµµάτων εκφράζουν την ανησυχία 

τους για την πιθανότητα απώλειας της σύνδεσης µεταδεδοµένων και περιγραφόµενων 

αντικειµένων σε βάθος χρόνου. Για την επιλογή της κατάλληλης λύσης, οι διαχειριστές 

προγραµµάτων θα πρέπει να εκτιµήσουν τα υπέρ και τα κατά κάθε λύσης σε σχέση µε 

τα συµφραζόµενα της εφαρµογής.  

Εν γένει, η ύπαρξη συστηµάτων στον πολιτισµικό τοµέα ουσιαστικά αποτρέπει τον 

επανασχεδιασµό και την µετατροπή των υπαρχόντων συστηµάτων και οδηγεί αναγκαία 

στην υιοθέτηση άλλων λύσεων για την οµαλή συνεργασία. Η λύση που προτείνεται είναι 

η χρησιµοποίηση ενός µηχανισµού διαµεσολάβησης (middleware) µέσα από τον 

οποίο θα εξασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά και χρήση δεδοµένων, προσφέροντας τον 

ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό διαλειτουργικότητας για τα συστήµατα αυτά. Πιθανώς, η 

πιο φιλόδοξη εφαρµογή ενός εννοιολογικού µοντέλου, όπως το CIDOC CRM, είναι η 

ανάπτυξη ολοκληρωµένων εργαλείων επερώτησης, συστηµάτων διαµεσολάβησης και 

αποθηκών δεδοµένων. Επί του παρόντος, µεγάλη ποσότητα από την πληροφορία που 

αποθηκεύεται στους καταλόγους βιβλιοθηκών, βοηθήµατα εύρεσης αρχείων και 

συστήµατα διαχείρισης µουσειακών συλλογών παραµένει αποµονωµένη. Η ικανότητα 

συνδυασµού και ολοκλήρωσης πληροφορίας από πολλαπλές πηγές προσθέτει σηµαντική 

αξία σε υπάρχοντα δεδοµένα, διευκολύνοντας την αναζήτηση και βελτιώνοντας την 

ποιότητα των εµπειριών του χρήστη. Φυσικά, ο συνδυασµός δεδοµένων σε ένα 

µοναδικό σύστηµα µπορεί να αποβεί ανεπιτυχές πείραµα για τεχνικούς, οργανωτικούς 
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και οικονοµικούς ρόλους και για το λόγο αυτό τα συστήµατα διαµεσολάβησης 

στοχεύουν στην οµοσπονδιακή σύνδεση πληροφοριακών πηγών, καθιστώντας δυνατές 

τις κατανεµηµένες επερωτήσεις χωρίς την ανάγκη να συναθροιστεί φυσικά η 

πληροφορία σε ένα µοναδικό, µονολιθικό σύστηµα.  

Ένα τυπικό σύστηµα διαµεσολάβησης δρα ως µία µοναδική διεπαφή επικοινωνίας µε 

τους χρήστες. Η Εικόνα 5 αναπαριστά εποπτικά στο πάνω µέρος τη φιλοσοφία ενός 

συστήµατος διαµεσολάβησης. Ένα σύστηµα διαµεσολάβησης δέχεται και ερµηνεύει 

επερωτήσεις και τις κατανέµει στα συµµετέχοντα στην οµοσπονδιακή αρχιτεκτονική 

συστήµατα. Τα συστήµατα αυτά απαντούν στο διαµεσολαβητή, ο οποίος συγκεντρώνει 

τα αποτελέσµατα για παρουσίαση στον τελικό χρήστη. Για να είναι σε θέσει ένα 

σύστηµα διαµεσολάβησης επερωτήσεων να λειτουργήσει µε ορθότητα, θα πρέπει να 

είναι ικανό να επικοινωνήσει µε κάθε συµµετέχον σύστηµα µε ένα τρόπο που µπορεί 

εκείνο να «κατανοήσει» και να ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα. Τα συµµετέχοντα 

συστήµατα είναι απίθανο να έχουν πανοµοιότυπα σχήµατα δεδοµένων και ενδέχεται να 

αποθηκεύουν διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας για παρόµοια αντικείµενα. Συνεπώς, 

ένα σύστηµα διαµεσολάβησης πρέπει να είναι ένα σηµασιολογικό πολύγλωσσο. 

Χρησιµοποιώντας το CIDOC CRM ως βάση για το σχήµα δεδοµένων ενός συστήµατος 

Εικόνα 5 – Συστήµατα ∆ιαµεσολάβησης και Αποθηκών ∆εδοµένων 
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διαµεσολάβησης διευκολύνεται ο σχεδιασµός συστηµάτων κατανεµηµένων 

επερωτήσεων. Αντιστοιχώντας την εσωτερική αναπαράσταση δεδοµένων κάθε 

συµµετέχοντος συστήµατος στην κανονική µορφή που παρέχει το CRM, καθίσταται 

εφικτή η ολοκλήρωση και ερµηνεία των δεδοµένων που έχουν αποθηκευτεί σε 

διαφορετικώς µη συµβατά συστήµατα. 

Αντιστρόφως, ένα εννοιολογικό µοντέλο δεδοµένων και συγκεκριµένα το CIDOC 

CRM, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενηµερώσει το σχεδιασµό συστηµάτων 

αποθηκών δεδοµένων, οι οποίες ακολουθούν µία διαφορετική προσέγγιση (Εικόνα 5, 

κάτω τµήµα). Τα σχετικά δεδοµένα αντιγράφονται στην αποθήκη δεδοµένων από 

διαφορετικές πηγές σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ολοκληρώνονται σε µία µοναδική 

βάση δεδοµένων και «κανονικοποιούνται» για την αφαίρεση διπλοτύπων και τη 

συγχώνευση πανοµοιότυπων στιγµιότυπων. Η αποθήκη δεδοµένων χρησιµοποιείται 

τόσο ως µία πηγή συγκεντρωµένης γνώσης όσο και ως ευρετήριο στις αρχικές πηγές 

δεδοµένων. Εποµένως, σε ένα σύστηµα αποθηκών δεδοµένων, αποθηκεύεται το σχήµα 

της εφαρµογής και (ολοκληρωµένα) δεδοµένα που συµµορφώνονται µε το σχήµα αυτό, 

σε αντίθεση µε ένα διαµεσολαβητή που αποθηκεύει µόνο το σχήµα των εφαρµογών και 

όχι τα δεδοµένα. Ο κυριότερος λόγος ύπαρξης αυτής της διαφοράς έγκειται στο γεγονός 

ότι οι αποθήκες δεδοµένων υποστηρίζουν τους λαµβάνοντες αποφάσεις που θέτουν 

συγκεκριµένες, πολύπλοκες επερωτήσεις που απαιτούν γρήγορους χρόνους απόκρισης, 

ενώ τα συστήµατα διαµεσολάβησης υποστηρίζουν απλούς χρήστες, που θέτουν σχετικά 

απλά ερωτήµατα και δεν έχουν αυστηρές απαιτήσεις για το χρόνο απόκρισης. Για να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών, οι αποθήκες δεδοµένων πρέπει να 

αποθηκεύσουν τα δεδοµένα προκαταβολικά, ενώ οι διαµεσολαβητές µπορούν να έχουν 

πρόσβαση στα δεδοµένα κατά απαίτηση.  

Η επιλογή της καταλληλότερης αρχιτεκτονικής αποτελεί απόφαση των σχεδιαστών 

διαλειτουργικών συστηµάτων, οι οποίοι, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του πεδίου 

και τους περιορισµούς κάθε τεχνολογίας, καλούνται να δηµιουργήσουν αποτελεσµατικά 

εργαλεία για διαφανή πρόσβαση στις πολιτισµικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, το 

CIDOC CRM έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα εφαρµογές διαµεσολάβησης και αποθηκών 

δεδοµένων, επιτρέποντας στα δεδοµένα να συνδυαστούν από ετερογενείς πηγές 

δεδοµένων µε ένα συνεπή τρόπο χωρίς την απώλεια λεπτοµέρειας.  

Πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας 
Έχοντας αναφερθεί σε τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές και πολιτικές διαλειτουργικότητας, 

στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί για την καταρχήν αναγνώριση των παραµέτρων της 

διαλειτουργικότητας και, κατά δεύτερο λόγο, για την επίλυση του προβλήµατος της 

ολοκλήρωσης πληροφορίας από ετερογενείς πηγές. Συµπλήρωµα της παρουσίασης 

αυτής αποτελεί το Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο παρουσιάζει µε τη µορφή περιληπτικών 

πληροφοριακών στοιχείων ένα σύνολο από ερευνητικά και εµπορικά προγράµµατα που 

έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο χώρο της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Η καλύτερη 

γνώση του τι συµβαίνει σε άλλες χώρες σε επίπεδο πολιτικών και προγραµµάτων 
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έρευνας, οδηγιών υλοποίησης, ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών και η προώθηση της 

χρήσης προτύπων που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα συµβάλλουν στην καλύτερη 

πρόσβαση σε ψηφιοποιηµένες πηγές πολιτισµικής πληροφορίας και στη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης. 

Γενικές πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας 
Υπό τον όρο γενικές πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας θα εξετάσουµε πρωτοβουλίες 

για την επίτευξη διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστηµάτων µε έµφαση σε 

Κυβερνητικά συστήµατα και οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια πρωτοβουλιών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Σκοπό µίας γενικής πρωτοβουλίας διαλειτουργικότητας 

αποτελεί η  διευκόλυνση της επικοινωνίας των πληροφοριακών συστηµάτων του 

δηµοσίου µεταξύ τους, µε τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και στο άµεσο µέλλον µε άλλες 

κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισµούς. Το άµεσο αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας 

είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση από ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα ενός Πλαισίου 

∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ενώ το έµµεσο αποτέλεσµα 

συνίσταται στη διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδοµών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

που θα προσφέρουν αποτελεσµατικότερες και µε χαµηλότερο κόστος δηµόσιες 

υπηρεσίες. Η υλοποίηση αυτού του οράµατος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

βασίζεται στην ικανότητα των συστηµάτων πληροφορικής του δηµοσίου να παρέχουν 

σαφή και προτυποποιηµένα σηµεία επικοινωνίας (εναρµονισµένα µε διεθνή και 

ευρωπαϊκά πρότυπα). Για αυτό το λόγο, ένα Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας θεωρείται ο 

ακρογωνιαίος λίθος της ευρύτερης στρατηγικής της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

[Π∆Η∆]. 

Electronic Interchange of Data between Administrations (EU IDA)  
Με την απόφαση No 1720/1999/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου (12 Ιουλίου 1999), υιοθετήθηκε µία σειρά από µέτρα για τη 

∆ιαλειτουργικότητα και την πρόσβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κυβερνήσεων. Το IDATP

33
PT - Electronic Interchange of Data 

between Administrations αποτελεί µία στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία θέτει ως βάση τις εξελίξεις στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και της 

Πληροφορίας για να υποστηρίξει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών µεταξύ 

των Κυβερνήσεων των Χωρών Μελών. Αντικειµενικός σκοπός της όλης προσπάθειας 

είναι η βελτίωση της διαδικασίας αποφάσεων, η καλύτερη λειτουργία των εσωτερικών 

αγορών και η επιτάχυνση της υλοποίησης πολιτικών. Ειδικότερα, αποστολή του IDA 

είναι ο συντονισµός και η υλοποίηση ενός διευρωπαϊκού δικτύου τηλεµατικής µέσω της: 

(α) προώθησης της υλοποίησης των δικτύων συγκεκριµένων τοµέων σε περιοχές 

προτεραιότητας, (β) ανάπτυξης µέτρων δικτύων διαλειτουργικότητας, (γ) διάθεσης των 

πλεονεκτηµάτων του δικτύου στους πολίτες και στην βιοµηχανία της Ευρωπαϊκής 
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33
PT http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp 
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Ένωσης, (δ) συνεργασίας µε τις αρχές κρατών µελών και κοινωνικών υπηρεσιών και (ε) 

σύγκλισης προς µία κοινή διεπαφή χρήσης (interface) τηλεµατικής.   

Αρχικά το IDA προώθησε τη δηµιουργία υποδοµών και κοινών µορφών και την 

ολοκλήρωση νέων επιχειρησιακών διαδικασιών βασισµένων στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών, κατ’ επιταγή του οράµατος της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Επί του παρόντος, το IDΑ εστιάζεται στη βελτίωση δικτυακών υπηρεσιών, 

στην ανάπτυξη και αποδοχή κοινών εργαλείων, σε θέµατα ασφάλειας και 

διαλειτουργικότητας µε επέκταση σε περισσότερους τοµείς περιοχών, ακόµα και στις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Το IDA υποστηρίζει προγράµµατα σε διάφορους τοµείς 

διαλειτουργικότητας µεταξύ διευρωπαϊκών δικτύων τηλεµατικής, όπως τη γεωργία, την 

εκπαίδευση – εργασία, το περιβάλλον, τις επιχειρήσεις και την εσωτερική αγορά, την 

ιχθυοτροφία, την υγεία και προστασία του καταναλωτή, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη 

στατιστική, τις µεταφορές και το εµπόριο, τη δικαιοσύνη και τις µεταφράσεις. Επίσης το 

IDA, στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας για την διαλειτουργικότητα δίνει µεγάλη 

σηµασία στην χρησιµοποίηση του Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software) 

για την υλοποίηση εφαρµογών του ∆ηµοσίου, οι οποίες θα µπορούν να αναπτύσσονται, 

να επαναχρησιµοποιούνται και να διατίθενται µεταξύ των µελών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Για αυτόν το σκοπό, το IDA έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια (POSS: Pooling 

Open Source Software) για την ανάπτυξη µίας υπηρεσίας κοινής συλλογής εφαρµογών 

λογισµικού και των σχετικών βέλτιστων πρακτικών, καθώς και για τη δηµιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσεων που θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει 

προτεραιότητα στη παραπάνω προσπάθεια για την διαλειτουργικότητα, αναπτύσσοντας 

το Ελληνικό Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση [Π∆Η∆]. 

Government Interoperability Framework (UK e-GIF) 
Η περισσότερο επιτυχηµένη πρωτοβουλία υλοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο και έχει 

ήδη να επιδείξει σηµαντικά αποτελέσµατα, που αρχίζουν να ενσωµατώνονται σε εθνικές 

πολιτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ακόµα και την Ελληνική). Το Electronic 

Government Interoperability Framework (e-GIF) της Βρετανικής ΚυβέρνησηςTP

34
PT 

έθεσε το πλαίσιο για την αποτελεσµατική επικοινωνία σε επίπεδο δεδοµένων µεταξύ 

κυβερνητικών οργανισµών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η ενιαία 

πρόσβαση πολιτών, επιχειρήσεων και οργανισµών στις δηµόσιες υπηρεσίες. Η 

πρωτοβουλία e-GIF ορίζει τις τεχνολογικές προδιαγραφές (µε έµφαση σε τεχνολογίες 

Internet, WWW, XML) και το θεσµικό και οργανωτικό πλαίσιο που θα επιτρέψει το 

συντονισµό όλων των Κυβερνητικών Πληροφοριακών Συστηµάτων σε θέµατα 

διαλειτουργικότητας, διευκολύνοντας µε αυτό τον τρόπο την υλοποίηση του οράµατος 

του e-Government και µειώνοντας το ρίσκο και το κόστος των µεγάλων έργων στον 

τοµέα αυτό. Σκοπός του e-GIF είναι να επιτρέψει τη συµβατή και αποτελεσµατική 
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34
PT http://www.govtalk.gov.uk/interoperability 
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(επι)κοινωνία δεδοµένων µεταξύ κυβερνητικών οργανισµών και υπηρεσιών και να 

παράσχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στις δηµόσιες 

υπηρεσίες. Ειδικότερα, το e-GIF ορίζει ένα ελάχιστο σύνολο από τεχνικούς κανόνες και 

προδιαγραφές πάνω στις οποίες βασίζεται η ροή της πληροφορίας µεταξύ της 

κυβέρνησης και του δηµοσίου τοµέα, καλύπτοντας τους τοµείς της διασύνδεσης, της 

ολοκλήρωσης δεδοµένων, της πρόσβασης πληροφοριών και της διαχείρισης 

περιεχοµένου.  

Οι κύριες αποφάσεις τεχνικής πολιτικής πάνω στις οποίες διαµορφώθηκε το e-GIF, και 

οι οποίες προτείνονται µερικώς και από το παρόντα οδηγό, είναι: (α) η ευθυγράµµιση µε 

το Internet για όλα τα συστήµατα πληροφορικής του δηµοσίου τοµέα, (β) η υιοθέτηση 

της XML ως το κύριο πρότυπο για ολοκλήρωση δεδοµένων και εργαλείων παρουσίασης 

για όλα τα συστήµατα του δηµοσίου τοµέα, (γ) η υιοθέτηση του φυλλοµετρητή 

ιστοσελίδων ως την κύρια διεπαφή αλληλεπίδρασης µε τον πολίτη, (δ) η προσθήκη 

µεταδεδοµένων στο δυναµικό των κυβερνητικών πληροφοριών, (ε) η ανάπτυξη και 

υιοθέτηση του e-GMS (e-Government Metadata Standard) βάσει του διεθνούς 

µοντέλου Dublin Core, (στ) η ανάπτυξη και συντήρηση του GCL (Government Category 

List) και (ζ) η απαίτηση για συµµόρφωση µε το e-GIF σε ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα. 

Η εκλογή των προδιαγραφών του e-GIF έγινε µε γνώµονα τις συνιστώσες της 

διαλειτουργικότητας, την υποστήριξη των προδιαγραφών από την αγορά, την 

δυνατότητα κλιµάκωσης και την ανοικτή φιλοσοφία στη διατύπωση και υιοθέτηση 

προδιαγραφών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία e-GIF της Βρετανικής 

Κυβέρνησης προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεθνώς και συζητείται στα πλαίσια του 

EU IDA ως βάση για την ανάπτυξη σχετικών πανευρωπαϊκών προτύπων, ενώ έχει ήδη 

υιοθετηθεί στην Αυστραλία TP

35
PT και τη Νέα Ζηλανδία TP

36
PT.  

Team of Specialists on Internet Enterprise Development (UN TSIED) 
Υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, δηµιουργήθηκε η Οµάδα Ειδικών για την 

Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Εφαρµογών βασισµένων στο ∆ιαδίκτυο (Team of 

Specialists on Internet Enterprise Development, TSIED). Οι λειτουργίες του 

TSIED συνίστανται στους εξής άξονες: (α) τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών στη 

χρησιµοποίηση του διαδικτύου από οικονοµίες που βρίσκονται στο στάδιο της 

µετάβασης, (β) την παροχή βοήθειας σε κυβερνήσεις µεταβατικών οικονοµιών για την 

υλοποίηση διαδικτυακών προτύπων που σχετίζονται µε την υποστήριξη των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα, (γ) τη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 

                                          

TP

35
PT Αυστραλία: Interoperability Framework for the Commonwealth Government,  

http://www.govonline.gov.au/projects/standards/Interoperability.htm.  

TP

36
PT Νέα Ζηλανδία: New Zealand E-government Interoperability Framework (NZ e-

GIF),  

http://www.e-government.govt.nz/interoperability/ 
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Κοινότητα σε προγράµµατα σχετικά µε την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, (δ) το πρόγραµµα e-Content Project για τη χρησιµοποίηση 

πληροφορίας του δηµοσίου τοµέα και (ε) τη συνεργασία µε τους οργανισµούς 

UN/CEFACT και OASIS για προγράµµατα υλοποίησης. 

Άλλες διεθνείς προσπάθειες  
Εκτός από τον ευρωπαϊκό χώρο, µεγάλη είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται σε 

άλλες χώρες και ειδικότερα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής για τη θέσπιση πλαισίων 

διαλειτουργικότητας στο δηµόσιο τοµέα. Στις ΗΠΑ, η διαλειτουργικότητα στα πλαίσια 

της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί στρατηγικό στόχο της Αµερικάνικης 

κυβέρνησης και οι προσπάθειες για την επίτευξη διαλειτουργικότητας εκτείνονται σε ένα 

µεγάλο αριθµό κρατικών και οµοσπονδιακών τοµέων της Κυβέρνησης, αλλά και 

Ιδιωτικών Επιχειρήσεων TP

37
PT. Όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωµένο Βασίλειο, οι 

ΗΠΑ υιοθετούν τα ίδια διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες διαλειτουργικότητας, βασισµένα 

στο Παγκόσµιο Ιστό και την XML, µε έµφαση σε θέµατα ασφάλειας, αλλά και στο 

περιβόητο Freedom of Information Act: XML τεχνολογία και ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες, 

πρότυπα ∆ιαδικτύου και Παγκόσµιου Ιστού, αρχιτεκτονικές ∆ιαµεσολαβητών και 

Ενδιάµεσου Λογισµικού, οµοσπονδιακά πρότυπα, ανοικτές προδιαγραφές.  

Πρωτοβουλίες διαλειτουργικότητας στον πολιτιστικό τοµέα 
Τα τελευταία χρόνια, ο τοµέας της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς έχει τραβήξει το 

ενδιαφέρον του πολιτικού κόσµου, εξαιτίας της οικονοµικής δυναµικής και της 

σηµαντικότητάς του ως αγορά στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι προσδοκίες ότι οι 

φορείς πολιτισµικής κληρονοµιάς θα παίξουν σηµαίνων ρόλο στην αναδύουσα οικονοµία 

της πληροφορίας είναι υψηλές, ακόµα και µέσα σε εθνικές κυβερνήσεις και 

περιφερειακές αρχές. Για παράδειγµα, στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι επιτροπές Museums & 

Galleries Commission και Library and Information Commission ενοποιήθηκαν το έτος 

                                          

TP

37
PT Ενδεικτικά δίνεται παρακάτω µία λίστα οργανισµών των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν 

ενεργά προγράµµατα διαλειτουργικότητας: (α) Department of Energy (DOE), US 

Federal CIO, IRS (US Internal Revenue Service), (β) U.S. Patent and Trademark 

Office, National Library of Medicine (NLM), Library of Congress, Automotive and Truck 

Standard , SEC EDGAR Database, FOSI: Formatted Output Specification Instances, (γ) 

MSR Consortium - Engineering Processes, IETM (Interactive Electronic Technical 

Manuals), TCIF/IPI (Telecommunications Industry Forum Information Products 

Interchange, Electronic Component Information Exchange (ECIX), Component 

Waveform Diagram Standard, Air Transport Association of America (δ) Railroad 

Industry Forum, CALS: Continuous Acquisition and Lifecycle Support, Air Force PDSM 

Program Office Technical Manual Specifications & Standards (TMSS) Project (ε) USAF 

SGML Repository, US Army, US Navy CALS Initiatives και (στ) Government Information 

Finder Technology - GIFT (Canada). 
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2000 για να σχηµατίσουν τον οργανισµό Resource: the Council for Museums, Archives 

and LibrariesTP

38
PT.  Για την εκµετάλλευση όλων των ωφελειών από τη διαχείριση και 

αξιοποίηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς, ήδη από τα τέλη του 1990, έχει αναγνωριστεί 

η ανάγκη για τον καθορισµό Πλαισίων ∆ιαλειτουργικότητας, τα οποία θα θέτουν τις 

τεχνικές πολιτικές και προδιαγραφές για την επίτευξη διαλειτουργικότητας και συνοχής 

των συστηµάτων πληροφορικής. Στο 4P

ο
P και 5P

ο
P Πλαίσιο Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, προγράµµατα όπως τα Van Eyck, GABRIEL, ONE-II, PICA, RLIN, OCLC, 

Aquarelle, Marburg, CHIN, κτλ προσέγγισαν το θέµα των καθολικών δικτύων 

πληροφορίας (περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα αυτά βρίσκονται στο 

Παράρτηµα ΙΙ). Σε αυτά τα προγράµµατα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

πολύγλωσσοι θησαυροί όρων και µεταδεδοµένα για πολλούς διαφορετικούς τοµείς της 

επιστήµης και του πολιτισµού. Πολύγλωσσοι θησαυροί όρων δηµιουργήθηκαν επίσης 

από την UNESCO, το ίδρυµα Getty Foundation και άλλους οργανισµούς. Σηµαντική είναι 

και η προσπάθεια που έχει καταβληθεί στον τοµέα της ψηφιοποίησης του πολιτισµικού 

αποθέµατος. Η ψηφιοποίηση αποτελεί κοµβικό σηµείο αν η Ευρώπη επιθυµεί να 

εκµεταλλευτεί το πλούσιο πολιτισµικό και επιστηµονικό υλικό που διαθέτει, καθώς 

συµβάλλει στη διατήρηση και χρήση των πολιτισµικών και επιστηµονικών πόρων, στη 

δηµιουργία νέων εκπαιδευτικών προοπτικών και δυνατοτήτων, στην προαγωγή του 

τουρισµού και στην παροχή τρόπων βελτίωσης της πρόσβασης των πολιτών στην 

πολιτιστική τους κληρονοµιά.  

Με τον ίδιο τρόπο που οι πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης εξοµαλύνουν τις διαφορές 

µεταξύ αντικειµένων βιβλιοθηκών, αρχείων και µουσείων, τα ψηφιακά αντικείµενα από 

διαφορετικούς τοµείς υπόκεινται σε παρόµοια προβλήµατα ψηφιακής διατήρησης. 

Αποδείξεις συνεργασίας σε αυτό τον τοµέα αποτελούν προγράµµατα, όπως το NEDLIBTP

39
PT,  

που βασίζονται στη συνεργασία φορέων από τους τοµείς των βιβλιοθηκών και των 

αρχείων. Επίσης, η πρωτοβουλία UK Digital Preservation Coalition (DPC) αριθµεί µέλη 

τόσο από τον πολιτισµικό τοµέα (π.χ βιβλιοθήκες, µουσεία) όσο και εκτός αυτού (π.χ 

εκδοτικούς οργανισµούς και ιδρύµατα ερευνών). Στο πεδίο των µεταδεδοµένων 

διατήρησης, υπάρχουν λίγα επίσηµα σηµεία επαφής πρωτοβουλιών, όπως η 

Recordkeeping Metadata ForumTP

40
PT και η οµάδα εργασίας OCLC/RLG Preservation 

Metadata Working GroupTP

41
PT. Συνεργασία υπάρχει επίσης ανάµεσα σε υλοποιήσεις 

µεταδεδοµένων διατήρησης στον τοµέα των βιβλιοθηκών και άλλους τοµείς, ειδικότερα 

µε τις κοινότητες διαστηµικών δεδοµένων, που έχουν αναπτύξει το µοντέλο αναφοράς 

Reference Model for an Open Archival Information System  (OAIS) (επί του παρόντος 

πρότυπο ISO DIS 14721).  
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38
PT http://www.resource.gov.uk/ 
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39
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 ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 68    

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

Lund Principles 
Συνειδητοποιώντας ότι η ύπαρξη και το δυναµικό –οικονοµικό, κοινωνικό και 

πολιτισµικό– των πολιτισµικών ψηφιακών πόρων απειλείται από την πολυδιάσπαση των 

τρεχουσών πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης και από την έλλειψη συµπράξεων φορέων, µία 

οµάδα από αντιπροσώπους των Υπουργείων Πολιτισµού των Κρατών Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι ενδιαφερόµενοι πολιτισµικοί φορείς διερεύνησαν την 

πιθανότητα εγκαθίδρυσης ενός πανευρωπαϊκού µηχανισµού συντονισµού. Γνωστή ως 

«Lund Principles» TP

42
PT, η οµάδα έχει δηµοσιεύσει ένα σύνολο προτάσεων για την 

υλοποίηση τους από τα κράτη µέλη στα επόµενα χρόνια, προκειµένου να αρθούν τα 

εµπόδια που περιορίζουν την προσφορά ηλεκτρονικού περιεχοµένου µέσω καθολικών 

δικτύων, ήτοι την επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων που διατηρούν 

και διαχειρίζονται πολιτισµική πληροφορία. Τα εµπόδια αυτά σχετίζονται αρχικά µε την 

ύπαρξη πολλών κατακερµατισµένων προγραµµάτων ψηφιοποίησης, την υιοθέτηση 

ακατάλληλων τεχνολογιών και προτύπων, την έλλειψη απλών και κοινών διαύλων 

επικοινωνίας και παράδοσης πληροφορίας στους πολίτες, τη θολή κατάσταση που 

επικρατεί αναφορικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα, καθώς επίσης και την έλλειψη 

συνεργιών ανάµεσα σε πολιτισµικά προγράµµατα και προγράµµατα νέων τεχνολογιών.  
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Οδηγός ανάπτυξης συστηµάτων ανακάλυψης και 
ανάκτησης ψηφιακών πολιτισµικών πόρων 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στους κόλπους των ευρωπαϊκών πολιτισµικών 

ιδρυµάτων µία µεταστροφή από τη δηµιουργία συλλογών στην παροχή πρόσβασης στις 

ήδη υπάρχουσες συλλογές. Η µεταστροφή αυτή οφείλεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό 

στην έλευση του ∆ιαδικτύου. Μέσω της δικτυακής και κατανεµηµένης φύσης του 

Παγκόσµιου Ιστού και των καταναλωτικών συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα ή τα 

PDA, οι πολιτισµικοί οργανισµοί (π.χ αρχεία, βιβλιοθήκες και µουσεία) έχουν πλέον τη 

δυνατότητα να απηχήσουν σε πολύ διαφορετικό κοινό σε παγκόσµιο επίπεδο. Σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον, η ανακάλυψη πόρων σχετίζεται µε τον εντοπισµό, την ανάκτηση και 

την παρουσίαση πόρων στο χρήστη ενός συστήµατος ως µία πιθανή (και µερική) 

απάντηση στην αναζήτησή του. Ο χρήστης µπορεί επίσης να διαχειριστεί (αποθηκεύσει, 

επεξεργαστεί, ανακαλέσει κτλ) τους ανακτηµένους πόρους είτε στο επίπεδο 

ανακάλυψης είτε στο επίπεδο ανάκτησης. Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία ανακάλυψης θα 

πρέπει να υποστηρίζει διεπαφές διατύπωσης επερωτήσεων ή αναδίφησης κατ’ 

ελάχιστον.  

Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις βασικές οντότητες που παίζουν σηµαίνοντα ρόλο στο 

κύκλωµα της ανακάλυψης και ανάκτησης πόρων: τους χρήστες, τους παροχείς 

υπηρεσιών και το κανάλι πάνω από το οποίο προσφέρεται όλη η λειτουργικότητα. Κάθε 

οντότητα διακρίνεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επιβάλλει τις ανάγκες και τους 

περιορισµούς της στην ανάπτυξη συστηµάτων πρόσβασης στην πολιτισµική 

πληροφορία. Ένα κανάλι επικοινωνίας χρηστών και πολιτισµικών συστηµάτων στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας πρέπει να διακρίνεται από την ευκολία πρόσβασής του από 

όλους τους χρήστες και για το λόγο αυτό είναι, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το 

∆ιαδίκτυο. Το ∆ιαδίκτυο επιτρέπει στους χρήστες της πολιτισµικής πληροφορίας να 

αναζητήσουν και να ανακτήσουν αναρίθµητους πόρους, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους 

περιορισµούς. Οι χρήστες στο περιβάλλον των πολιτισµικών πληροφοριακών 

συστηµάτων είναι συνήθως φυσικές παρουσίες, αλλά ενδέχεται να είναι ακόµα και 

αυτόµατες διαδικασίες που έχουν ανάγκη να εκπληρώσουν µία απαίτηση αναζήτησης 

πόρων. Σε κάθε περίπτωση, ένα σύστηµα ανακάλυψης πόρων µπορεί να χρησιµοποιήσει 

πληροφορία για το προφίλ των χρηστών προκειµένου να παράσχει σχετικότερα προς το 

ζητούµενο αποτελέσµατα. Οι παροχείς υπηρεσιών, από την άλλη πλευρά, είναι 

οντότητες που παρέχουν λειτουργίες πρόσβασης και ανάκτησης πόρων σε µία κοινότητα 

χρηστών. Ο κυριότερος ρόλος των παροχέων υπηρεσιών είναι να παράσχουν ένα 

συνεπές προφίλ των πόρων που διαθέτουν και να υποστηρίξουν µε επάρκεια αυτούς 

τους πόρους, συµµετέχοντας και υποστηρίζοντας ένα περιβάλλον ανακάλυψης πόρων.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις συνιστώσες, η ενότητα αυτή έχει ως αντικείµενο 

την ανάπτυξη ενός πρακτικού οδηγού ανάπτυξης συστηµάτων ανακάλυψης και 

ανάκτησης ψηφιακών πολιτισµικών πόρων, ο οποίος υποδεικνύει τρόπους επιλογής 

σηµείων πρόσβασηςCC και χρήσης µεθόδων ανακάλυψης σχήµατος, πλοήγησης, 
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επερώτησης και αναδίφησης, αξιοποιώντας πρότυπα σχήµατα, οντολογίες και 

θησαυρούς όρων, καθώς και ενδιάµεσο λογισµικό κατάλληλο για την υποστήριξη της 

σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας. CCΚαι στην ενότητα αυτή κωδικοποιείται η εκτενής 

σχετική εµπειρία του φορέα εκτέλεσης και η διεθνής εµπειρία.  

Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις της αναζήτησης και ανάκτησης 
ψηφιακών πολιτισµικών πόρων 
Μία από τις βασικές υπηρεσίες, που αποτελεί και άξονα προτεραιότητας για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι η προβολή, διάδοση και πρόσβαση σε µέρος ή στο 

σύνολο του ψηφιακού αποθέµατος που διαθέτουν οι πολιτισµικοί φορείς µέσω 

διαδικτυακών κόµβων. Για τη χρήση πολιτισµικής πληροφορίας από το ∆ιαδίκτυο, 

πρέπει να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά δύο συνιστωσών που απαρτίζουν το πρόβληµα 

χρήσης διασπαρµένης πληροφορίας: της ανακάλυψης των πηγών και της ανάκτησης 

των πληροφοριών που εµπεριέχονται στους ψηφιακούς πολιτισµικούς πόρους. Η 

ανακάλυψη των πηγών βασίζεται κυριότερα στις δυνατότητες επερώτησης επί της 

διαθέσιµης πληροφορίας, αλλά και σε τεχνικές αναδίφησης επί καταλόγων 

περιεχοµένων και σχετίζεται µε θέµατα, όπως η επερώτηση πηγών λαµβάνοντας υπόψη 

την ύπαρξη προτύπων, σχηµάτων, οντολογιών και θησαυρών, αλλά και την παρουσία 

ενδιαµέσου λογισµικού που ενοποιεί εννοιολογικά τις πηγές. Η ανάκτηση των 

πληροφοριών αποτελεί πιο σύνθετη διαδικασία δεδοµένου ότι πρέπει να εξασφαλιστεί 

η πραγµατική πρόσβαση στους ψηφιακούς πολιτισµικούς πόρους που έχουν βρεθεί κατά 

το στάδιο της ανακάλυψης και η παρουσίαση των διαφόρων ψηγµάτων πληροφορίας 

από τις κατανεµηµένες πηγές µε ενιαίο τρόπο, ο οποίος θα εξασφαλίζει και τη 

δυνατότητα µελλοντικής επαναχρησιµοποίησής τους.  

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά των βασικών οντοτήτων που 

συµµετέχουν στο κύκλωµα διακίνησης πολιτισµικής πληροφορίας πάνω από τον 

Παγκόσµιο Ιστό: τους διαδικτυακούς κόµβους-πύλες, µέσω των οποίων διατίθεται η 

πληροφορία και οι οποίοι κατ’ ουσία αντιπροσωπεύουν τους πολιτισµικούς οργανισµούς 

και τους χρήστες των διαδικτυακών κόµβων, οι οποίοι αποτελούν και τους «πελάτες» 

των πολιτισµικών οργανισµών, µε την έννοια της προµήθειας πολιτισµικής 

πληροφορίας.  

∆ιαδικτυακοί κόµβοι - πύλες 
Κεντρική οντότητα στον Παγκόσµιο και Σηµασιολογικό Ιστό αποτελούν οι κοινότητες 

χρηστών, ήτοι οµάδων χρηστών που διακρίνονται από κοινά ενδιαφέροντα και 

µοιράζονται τη γνώση ενός τοµέα του επιστητού και ένα σύνολο από πληροφοριακούς 

πόρους. Η µόνη απαίτηση που θέτουν είναι η παροχή ενός µοναδικού σηµείου 

πρόσβασης στις πληροφοριακές πηγές µέσω αποτελεσµατικής, αδιάλειπτης και απλής 

στην κατανόηση ολοκληρωµένης πρόσβασης. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

διαδικτυακών πυλών-κόµβων, οι οποίες πλέον ονοµάζονται «κοινοτικές διαδικτυακές 

πύλες» (community web portals). Ο όρος διαδικτυακός κόµβος (web site) ή 

διαδικτυακή πύλη (portal) είναι κάτι παραπάνω από ένα σύνολο ιστοσελίδων που 
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συνθέτουν την ταυτότητα ενός πολιτιστικού οργανισµού. Ένας πληρέστερος ορισµός 

είναι η θεώρησή του ως εύχρηστο µέσο επικοινωνίας µε το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται, δηλαδή η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών ανάλογα µε τους στόχους και τις 

προτεραιότητες του φορέα [ΣΟΣ04]TP
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PT. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινοτικών 

∆ικτυακών Πυλών είναι η χρήση εξελιγµένων σχηµάτων γνώσης (π.χ θησαυροί και 

οντολογίες), οι ετερογενείς περιγραφές πόρων και η πολυπλοκότητα και η ανοµοιότητα 

των πληροφοριακών πηγών. Τα δύο βασικά δοµικά και ταυτόχρονα δυναµικά στοιχεία 

των διαδικτυακών πυλών είναι η ανοµοιογένεια των πηγών και το εύρος των 

ενδιαφερόντων των χρηστών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.  

Μπορούµε να διακρίνουµε τις διαδικτυακές πύλες σε διάφορες κατηγορίες, 

λαµβάνοντας υπόψη µας κριτήρια, όπως [DigiCULT]:  

• Το εύρος των υπηρεσιών, που µπορούν να διαφέρουν από ένα απλό 

κατάλογο υπερσυνδέσµων σε φορείς παροχής υπηρεσιών 

• Το εύρος του περιεχοµένου, που ποικίλει από απλή πληροφορία για τους 

πόρους ως την πρόσβαση σε πραγµατικά αντικείµενα (π.χ αποθήκες εικόνων, 

κεντρικές βάσεις δεδοµένων ψηφιακών συλλογών) ή περιεχόµενο 

προσαρµοσµένο στις ανάγκες συγκεκριµένων κατηγοριών χρηστών  

• Την εστίαση του περιεχοµένου, που εκτείνεται από την εστιασµένη κάλυψη 

συγκεκριµένων θεµάτων  ως την ευρεία κάλυψη θεµάτων   

• Τη γεωγραφική κάλυψη, που αναφέρεται σε εθνικές πύλες ή πύλες σε 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο  

• Τους στόχους, που ποικίλουν από την υποστήριξη υπαρχόντων υπηρεσιών 

ως τη δηµιουργία νέων 

• Τον οικονοµικό προσανατολισµό, που µπορεί να είναι εµπορικός ή 

κοινωφελής (καθολική πρόσβαση, χωρίς χρέωση). 

Η Εικόνα 6 παρουσιάζει εποπτικά µία διαστασιολόγηση των διαδικτυακών 

πολιτισµικών πυλών βάσει του βαθµού πολυπλοκότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια. Σε κάθε επίπεδο, δίδονται παραδείγµατα 

πολιτισµικών κόµβων, των οποίων τα χαρακτηριστικά οµοιάζουν µε αυτά της 

συγκεκριµένης κατηγορίας. Για παράδειγµα, η πολιτισµική διαδικτυακή πύλη CultureNet 

(http://kulturnett.no/english/)  χαρακτηρίζεται από χαµηλή προς µέτρια 
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PT Παράδειγµα διαδικτυακής πολιτιστικής πύλης αποτελεί η πιλοτική πύλη Gateway 

(http://www.ahds.ac.uk/) του οργανισµού UK Arts and Humanities Data Service 

(AHDS), η οποία λειτουργεί ως «κοινοτικός κατάλογος» του ψηφιακού αποθέµατος των 

προµηθευτών υπηρεσιών του AHDS. Τέτοια συστήµατα συχνά χρησιµοποιούν προϊόντα 

πρωτοβουλιών από διάφορους τοµείς, όπως τα DCMI και Bath Profile του Z39.50 

(http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/bath/).  
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πολυπλοκότητα, αποτελώντας ένα κεντρικό σηµείο πρόσβασης σε µία επιλογή από 

ιστοτόπους οργανισµών και παρέχοντας στους χρήστες δικό της περιεχόµενο και 

λειτουργίες.   

 

 

 

 

Εικόνα 6- ∆ιαστασιολόγηση σηµείων πρόσβασης στο πολιτισµικό απόθεµα βάσει επιπέδου 
πολυπλοκότητας 
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Για την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση και χρήση των διαδικτυακών πυλών 

απαιτούνται, µεταξύ άλλων, δύο βασικές ενέργειες:  

Η ευέλικτη µοντελοποίηση των καταλόγων των κοινοτικών διαδικτυακών πυλών 

µε εκµετάλλευση της γνώσης των µελών της κοινότητας, που ποικίλει σε σχηµατισµό 

από απλά λεξιλόγια σε τυπικές οντολογίες. Επίσης απαιτείται η περιγραφή των 

πληροφοριακών πόρων από πολλές οπτικές γωνίες, π.χ για διαχειριστικούς λόγους, για 

την ταξινόµηση, την περιγραφή του περιεχοµένου, τα κανάλια παράδοσης κτλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPiiccttuurree  AAuussttrraalliiaa  

H δικτυακή υπηρεσία Picture Australia (HTUhttp://www.pictureaustralia.orgUTH) προσφέρει 

πρόσβαση σε περίπου 500.000 εικόνες για την Αυστραλία. Αποτελεί µία επιτυχηµένη κεντρική 

υπηρεσία αναζήτησης πόρων µε ευρεία αποδοχή, η οποία λειτουργεί ως δικτυακή πύλη για το 

πολιτισµικό υλικό  επτά αυστραλιανών ιδρυµάτων πολιτισµικής κληρονοµιάς, 

συµπεριλαµβανοµένων των National Library και Australian War Memorial, ενώ στο µέλλον 

σχεδιάζεται η επέκταση της σε περισσότερα πολιτισµικά ιδρύµατα, όπως βιβλιοθήκες, µουσεία, 

αρχεία και γκαλερί. Οι χρήστες µπορούν να ψάξουν σε µία αποθήκη µεταδεδοµένων που 

βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Καµπέρας (National Library in Canberra) και η οποία 

παραπέµπει σε γραφικές εικόνες που διατηρούνται στους ιστοτόπους των συµµετεχόντων 

ιδρυµάτων σε όλη την Αυστραλία. Η υπηρεσία έχει µία «υβριδική» αρχιτεκτονική µε ένα 

κεντρικό ευρετήριο αναζήτησης και κατανεµηµένες εικόνες. Καθώς υλικό σε διαφορετικά 

ιδρύµατα είχε ήδη ψηφιοποιηθεί, η υπηρεσία Picture Australia χρειαζόταν µια µέθοδο για να 

συλλέξει εγγραφές, να τις µετατρέψει σε µία κοινή µορφή, να τις ευρετηριάσει και να τις 

καταστήσει διαθέσιµες για αναζήτηση µέσω δικτύου. Η υπηρεσία χρησιµοποιεί συλλέκτες 

µεταδεδοµένων ή µεσολαβητές αναζήτησης για να συλλέξει αυτόµατα µεταδεδοµένα από τα 

συµµετέχοντα ινστιτούτα σε µηνιαία βάση και να τα αποθηκεύσει στην κεντρική αποθήκη 

µεταδεδοµένων. Η συλλεχθείσα πληροφορία µεταφράζεται στη συνέχεια σε µία οµοειδή 

µορφή (τα στοιχεία βασίζονται στο πρότυπο µεταδεδοµένων Dublin Core και η µορφή είναι σε 

XML), και αυτόµατα ευρετηριάζεται για να είναι αναζητήσιµη.  



 ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 74    

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

Η ύπαρξη δηλωτικών γλωσσών επερώτησης για την αναζήτηση στους 

καταλόγους των πυλών. Εκτός από την βελτιστοποίηση της πρόσβασης στις 

πληροφοριακές πηγές, απαιτείται επίσης η δυνατότητα ταυτόχρονης επερώτησης στο 

σχήµα και στα δεδοµένα των καταλόγων. Απαιτείται εποµένως η δηµιουργία ενός 

εργαλείου αναζήτησης για τη διατύπωση επερωτήσεων σε πολιτισµικό περιεχόµενο για 

την ανίχνευση σχετικών µε την επερώτηση σχέσεων, οι οποίες δεν µπορούν να 

εξαχθούν από τη µετάφραση των πηγών µεµονωµένα.  

Οι υπηρεσίες αναζήτησης επιτρέπουν στους χρήστες ενός συστήµατος πολιτισµικής 

πληροφορικής να αναζητήσουν και να επιλέξουν σχετική πληροφορία από µία ή 

περισσότερες συλλογές. Σε αντίθεση µε παραδοσιακά συστήµατα ανάκτησης 

πληροφορίας που χειρίζονται σχετικά συγκεκριµένες, αυτόνοµες βάσεις δεδοµένων και 

σταθερό πληθυσµό χρηστών, οι υπηρεσίες αναζήτησης πολιτισµικής πληροφορίας 

πρέπει να προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε δυναµική πληροφορία, καθώς και 

πρόσβαση σε πολλαπλές στατικές συλλογές για ένα µεγάλο εύρος χρηστών. Η επιτυχία 

µίας υπηρεσίας αναζήτησης έγκειται στην υλοποίηση µίας ισχυρής µηχανής ανάκτησης 

πληροφορίας και µίας ευέλικτης διεπαφής χρήσης, που επικουρεί το χρήστη στην 

αναζήτηση και πρόσβαση στην πληροφορία. ∆εδοµένης της ύπαρξης πολλαπλών και 

ανοµοιογενών βάσεων δεδοµένων πολιτισµικής πληροφορίας, µία υπηρεσία αναζήτησης 

θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες κατανεµηµένη αναζήτηση χωρίς την ανάγκη 

επαναδιατύπωσης του αρχικού ερωτήµατος. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί τη διαρκή 

αναζήτηση, σύνδεση και ολοκλήρωση ενός συνόλου ανοµοιογενών πηγών, οι οποίες 

δηµιουργούνται, ανανεώνονται διαρκώς και ανακατανέµονται.  

Η επιτυχία µίας δικτυακής πολιτισµικής πύλης εξαρτάται επίσης από την ικανότητά της 

να καθιστά τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες διαθέσιµες στη µορφή που πιθανώς θα 

προσελκύσει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των χρηστών. Αυτό υποδηλώνει τη δηµιουργία 

µίας τεχνολογικής υποδοµής και καναλιών παράδοσης πληροφορίας που θα παρέχουν 

το είδος των υπηρεσιών που θα προσελκύσουν τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης. 

Τα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης σε αυτό τον τοµέα θα πρέπει να στοχεύουν 

στην προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων οργανισµών για τη διάθεση του υλικού 

τους, να εγκαθιδρύσουν κοινά πρότυπα και να παράσχουν προσαρµοσµένα στις ανάγκες 

των χρηστών εργαλεία. Συνεπώς, η επιτυχία µιας δικτυακής πύλης µπορεί να µετρηθεί 

από την ικανότητά της να συντονίσει µία στρατηγική για την παροχή του υλικού της σε 

ένα εύρος χρηστών και ειδικότερα εκείνους που δεν γνώριζαν ακόµα και την ύπαρξη 

αυτών των πόρων. 

Η αποστολή ενός πολιτιστικού οργανισµού, η φυσιογνωµία που έχει διαµορφώσει 

µέσα από τη λειτουργία του, τα πολιτιστικά και ιστορικά τεκµήρια που διαχειρίζεται, οι 

σχέσεις που έχει ή θέλει να οικοδοµήσει µε το κοινό στο οποίο απευθύνεται και οι 

βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι που θέλει να υπηρετήσει, αποτελούν την 

αφετηρία για τον αρχικό σχεδιασµό, την ανάπτυξη, αλλά και την ανανέωση ενός 

διαδικτυακού κόµβου. Για την ανάπτυξη διαδικτυακών πολιτισµικών πυλών που 

ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών, θα πρέπει όµως να ληφθούν υπόψη γενικές 
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οδηγίες και συστάσεις, οι οποίες αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός 

διαδικτυακού κόµβου και είναι σε γενικές γραµµές οι ακόλουθες [ΣΟΣ04]: 

∆ιαφάνεια – σαφήνεια στόχων: οι στόχοι της ανάπτυξης µίας πολιτισµικής πύλης 

θα πρέπει να διατυπώνονται σαφώς και ρητώς, όπως ρητά θα πρέπει να δηλώνονται η 

ταυτότητα του πολιτισµικού οργανισµού, οι στόχοι του, τα πρόσωπα και οι πηγές του 

περιεχοµένου. 

Αποδοτικότητα: η παράµετρος αυτή σχετίζεται µε την επάρκεια του περιεχοµένου σε 

σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόµενο θα πρέπει 

να εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστον βασικές πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών. 

Πολυγλωσσία: η πολυγλωσσία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία µίας 

πύλης και την καταξίωσή της στον ευρωπαϊκό χώρο. ∆εδοµένου ότι ο πολιτισµός 

αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας, οι πολιτισµικές πύλες ενηµέρωσης θα 

πρέπει κατ’ ελάχιστον να υποστηρίζουν, εκτός από την ελληνική, και την αγγλική 

γλώσσα (τουλάχιστον σε ένα κατώτατο επίπεδο πρόσβασης). Επίσης, θα πρέπει να 

υποστηρίζεται η πολυγλωσσία και σε επίπεδο ανάκτησης δεδοµένων: εάν ένας 

αλλοδαπός χρήστης διατυπώσει µία επερώτηση χρησιµοποιώντας τη µητρική του 

γλώσσα και ένα πρότυπο πολύγλωσσο θησαυρό, και αν µία µηχανή αναζήτησης 

αναζητεί πληροφορία η οποία ευρετηριάστηκε µε τη χρήση του ίδιου θησαυρού, 

ανεξάρτητα από τη γλώσσα των πληροφοριακών πόρων, ο χρήστης θα πρέπει να 

αποκτήσει µία λίστα όλων των πόρων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που έχει 

θέσει, ακόµα και πηγές των οποίων το περιεχόµενο εκφράζεται σε άλλη γλώσσα από τη 

µητρική γλώσσα του. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης δεν θα µπορεί να αναγνώσει 

τα κείµενα, αλλά θα µπορεί τουλάχιστον να πλοηγηθεί σε υπάρχουσες εικόνες, να 

µεταφράσει κάποιες πηγές, και εν τέλει να έχει πρόσβαση σε πηγές που σε άλλη 

περίπτωση δεν θα είχε γνώση για την ύπαρξη τους. 

Προσβασιµότητα: στην Κοινωνία της Πληροφορίας, κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει 

πρόσβαση στο πολιτισµικό περιεχόµενο µέσω του ∆ιαδικτύου και για το λόγο αυτό 

πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Web Accessibility Initiative του W3CTP

44
PT. Οι 

οδηγίες αυτές ορίζουν µεθοδολογίες και πρακτικές, σύµφωνα µε τις οποίες καθίσταται 

προσβάσιµο το διαδικτυακό περιεχόµενο σε άτοµα µε αναπηρίες.  

Στόχευση στον τελικό χρήστη: η ανάπτυξη µίας διαδικτυακής πύλης και κατ’ 

επέκταση ενός συστήµατος αναζήτησης και ανάκτησης πόρων θα πρέπει να βασίζεται 

στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών θα εξετάσουµε στην επόµενη παράγραφο. 

Αλληλεπιδραστικότητα: η αλληλεπιδραστική επικοινωνία χρήστη και πολιτισµικού 

οργανισµού µέσω της πύλης αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας. Η 

                                          

TP

44
PT Web Content Accessibility Guidelines 1.0, W3C Recommendation 5-May-1999,  

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/wai-pageauth.html 
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αλληλεπιδραστικότητα αφορά στη δυνατότητα ενός δικτυακού τόπου και των κατόχων 

αυτού να επικοινωνούν µε τους χρήστες και να αποκρίνονται στις ερωτήσεις και τις 

προτάσεις χρηστών. Απαιτούνται εποµένως διαδικασίες, όπως φόρµες επικοινωνίας, 

λίστες συζητήσεων κτλ, οι οποίες φέρνουν σε άµεση επαφή χρήστες και πολιτισµικούς 

οργανισµούς.    

Συντηρησιµότητα: Η συντηρησιµότητα εστιάζεται κυρίως στην ανανέωση-

επικαιροποίηση του περιεχοµένου του δικτυακού κόµβου, το οποίο πρέπει να 

αναθεωρείται και να ενηµερώνεται περιοδικά, αλλά και στην αδιάλειπτη λειτουργία της 

πύλης.  

Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων και προσωπικών δεδοµένων: ένας 

κόµβος πολιτιστικού περιεχοµένου θα πρέπει αφενός να προστατεύει τα πνευµατικά 

δικαιώµατα των δηµιουργών των πόρων που προβάλλει, αλλά και τα προσωπικά 

δεδοµένα των χρηστών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του. 

∆ιατηρησιµότητα: η διατηρησιµότητα αποτελεί παράµετρο που σχετίζεται τόσο µε 

την ύπαρξη του ίδιου του πολιτισµικού κόµβου όσο και του περιεχοµένου που διαθέτει. 

Για την επίτευξή της απαιτούνται στρατηγικές και πρότυπα που µπορούν να 

εξασφαλίσουν σχετική «ανοσία» στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας.  

Χρήστες πολιτισµικής πληροφορίας 
Η χρήση ενός προσιτού µέσου για την παράδοση πολιτισµικής πληροφορίας, όπως 

είναι ο Παγκόσµιος Ιστός, καθιστά δύσκολη την τµηµατοποίηση των χρηστών σε 

διάφορες κατηγορίες. Μπορούµε όµως να διακρίνουµε κάποια κοινά χαρακτηριστικά που 

φέρουν οι χρήστες πολιτισµικής πληροφορίας, οι οποίοι ποικίλουν από φυσικές 

παρουσίες σε αυτόµατες διαδικασίες (υπηρεσίες που έχουν ανάγκη να καταναλώσουν 

πληροφορία). Παρόλο το εύρος των χαρακτηριστικών τους, όπως αναφέρεται στο 

[Oppenheim], «… οι ανάγκες των χρηστών είναι απλές. Θέλουν ηλεκτρονική 

πληροφορία, προσφερόµενη στην επιφάνεια εργασίας τους, ακόµα και όταν κινούνται. 

Απαιτούν φιλικό λογισµικό αναζήτησης και µία βασική πύλη για να κάνουν όλες τους τις 

αναζητήσεις. Χρειάζονται ένα απλό αναγνωριστικό και ένα κωδικό ασφαλείας για να 

έχουν πρόσβαση σε όλα…∆εν τους ενδιαφέρει ποιος τους παρέχει την πληροφορία ή 

από πού και θέλουν διαφανείς συνδέσµους µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

πληροφορίας. Επιζητούν τη δυνατότητα να µπορούν να υποµνηµατίζουν ή να 

βελτιώνουν το υλικό που βρίσκουν και να έχουν το δικαίωµα να το προωθούν σε όσα 

άτοµα επιθυµούν…Και όλα αυτά φυσικά τα θέλουν χωρίς κόστος για αυτούς ή τους 

εργαζόµενούς τους.». 

Στη διάπλαση των παραπάνω απαιτήσεων, όπως αυτές προκύπτουν βάσει των 

χαρακτηριστικών των χρηστών και της διακινούµενης πληροφορίας, συντελεί ένα 

σύνολο παραγόντων, τους οποίους αναφέρουµε παρακάτω:  

• Η καθολική πρόσβαση από άτοµα µε περιορισµένες ή ανύπαρκτες 

επιδεξιότητες στη χρήση εφαρµογών πληροφορικής εισάγει την ανάγκη για 
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νέες διεπαφές χρήσης ικανές να συλλάβουν την προσοχή του χρήστη και να 

διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες. 

• Εξαιτίας της πανσπερµίας πηγών, δεν απαιτείται µόνο µία εύχρηστη διεπαφή 

που υποβοηθά το έργο της αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας, αλλά οι 

χρήστες πρέπει να βοηθούνται στην επιλογή του σηµείου πρόσβασης από το 

οποίο θα πρέπει να αρχίσει η αναζήτηση, αλλά και του σηµείου και του χρόνου 

στο οποίο µπορεί αυτή να ολοκληρώνεται. Η απαίτηση αυτή µπορεί να 

οδηγήσει στη δηµιουργία Uυπηρεσιών αναζήτησης,U που καθοδηγούν τους 

χρήστες κατά τη διαδικασία της αναζήτησης και οµαδοποιούν δυναµικά 

συσχετιζόµενες πηγές.  

• Η αναζήτηση είναι συνδυαστική και η παρουσίαση της πληροφορίας πρέπει να 

γίνεται µε ολοκληρωµένο τρόπο. Επιπλέον, η έκταση της αναζήτησης δεν 

περιορίζεται µόνο σε πηγές κειµένου, αλλά και σε πολυµεσικές πηγές, π.χ 

εικόνες, ήχο, βίντεο κτλ, ενώ δεν υπάρχει απαίτηση για πληρότητα της 

αναζήτησης. Με άλλα λόγια, δεν απαιτείται να επιστραφούν όλες οι δυνατές 

πηγές που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης, αλλά υπάρχει ένας συµβιβασµός 

ανάµεσα στην πληρότητα στη βάση δεδοµένων και στην ποιότητα της 

πληροφορίας. 

• Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πολιτισµικών αντικειµένων συνοδεύεται από τη 

ψηφιακή καταγραφή του αντικειµένου, το συνοδευτικό επεξηγηµατικό κείµενο 

και τη συστηµατική ταξινόµησή του σε διάφορες κατηγορίες µίας οντολογίας ή 

ενός θησαυρού, ανάλογα µε την εποχή, την τεχνοτροπία, τα υλικά 

κατασκευής και διακόσµησης κτλ. Οι στατικές αυτές πληροφορίες που 

προκύπτουν από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης βοηθούν 

σηµαντικά στην προαγωγή της γνώσης τόσο σε σχέση µε την τέχνη όσο και µε 

την καθηµερινή ζωή και την ιστορία παλαιοτέρων εποχών. Ένα εποµένως 

σηµαντικό χαρακτηριστικό που συνθέτει το χώρο αναζήτησης πολιτιστικής 

πληροφορίας είναι η αναζήτηση στατιστικών πληροφοριών σε σχέση µε τα 

ψηφιοποιηµένα αντικείµενα, π.χ τον αριθµό των αντικειµένων που 

ακολουθούν µία τεχνοτροπία ή έχουν κατασκευαστεί µε κάποια συγκεκριµένα 

υλικά. Άρα σηµαντική είναι η υποστήριξη ποσοτικών τελεστών επί των 

αποτελεσµάτων που πληρούν κάποια κριτήρια αναζήτησης.  

• Ένα ακόµα χαρακτηριστικό που απορρέει από την ποικιλία των πηγών και τη 

διαφορετικότητά τους είναι η ανάγκη της ελαχιστοποίησης των βηµάτων και 

απαιτούνται για την αναζήτηση/ ανάκτηση της απαιτούµενης πληροφορίας.    

Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό φέρνει στο προσκήνιο την εξατοµίκευση της 

πληροφορίας, διαδικασία που εφαρµόζεται για την προσαρµογή της πληροφορίας στις 

ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των χρηστών. Η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τις 

τεχνικές προσαρµογής και εξατοµίκευσης είναι η εφαρµογή τεχνολογιών (π.χ έξυπνοι 

σελιδοδείκτες, όψεις κτλ) που µπορούν να συλλάβουν όσο το δυνατό πληρέστερα τις 
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προτιµήσεις των χρηστών, τις επιθυµίες, ανάγκες και προσδοκίες τους. Με τον τρόπο 

αυτό, οι οργανισµοί πολιτισµικής κληρονοµιάς µπορούν να εξυπηρετήσουν τους 

χρήστες σε ατοµικό επίπεδο ή επίπεδο κοινότητας χρηστών, προσφέροντάς τους 

περιεχόµενο που ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες 

εξατοµίκευσης µπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες πολιτισµικών πόρων [DigiCULT]: 

• Να συλλέξουν και να οµαδοποιήσουν αγαπηµένους ή συχνά 

χρησιµοποιούµενους πόρους και να τους αποθηκεύσουν για µελλοντική 

χρήση.  

• Να προσαρµόσουν στις απαιτήσεις τους το περιεχόµενο µίας σελίδας, 

επιλέγοντας γενικές προτιµήσεις (συγκεκριµένα θέµατα, πηγές πόρων κτλ). 

• Να ενηµερώνονται για αλλαγές στον ιστότοπο και να λαµβάνουν ειδοποιήσεις 

για τα αγαπηµένα τους θέµατα και περιοχές ενδιαφέροντος από πολιτισµικούς 

οργανισµούς (π.χ για σχεδιαζόµενες εκδηλώσεις, νέα εκθέµατα κτλ). 

• Να προσαρµόζουν τη διεπαφή χρήσης σύµφωνα µε τις δικές τους προτιµήσεις. 

• Να λαµβάνουν µέρος σε ηλεκτρονικές λίστες για θέµατα που τους 

ενδιαφέρουν. 

Για την υλοποίηση συστηµάτων εξατοµίκευσης, απαιτούνται τρία συστατικά: 

δοµηµένο περιεχόµενο, τµηµατοποιηµένες οµάδες χρηστών και  ένα σύνολο κανόνων 

που συσχετίζουν οµάδες χρηστών µε το δοµηµένο περιεχόµενο. Από τα τρία συστατικά 

που είναι απαραίτητα για την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών, οι πολιτισµικοί 

οργανισµοί διαθέτουν το δοµηµένο περιεχόµενο µε την µορφή µεταδεδοµένων και σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να διακριθούν οι διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. 

Εντούτοις, αυτό που λείπει είναι οι κανόνες εκείνοι που θα συσχετίσουν χρήστες µε 

περιεχόµενο, καθώς και τα λεξιλόγια ή τα γνωρίσµατα που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την οµαδοποίηση και περιγραφή των οµάδων χρηστών.  Επί του 

παρόντος, αυτά τα λεξιλόγια δεν είναι πλήρως ανεπτυγµένα ή διαθέσιµα, αλλά και δεν 

αντανακλούνται στα µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των 

πολιτισµικών πόρων. 

Εν γένει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τεχνολογία εξατοµίκευσης, οι ανάγκες των 

χρηστών πολιτισµικής πληροφορίας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής [DigiCULT]:  

1. άµεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε συλλογή,  

2. παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών,  

3. εφαρµογές µε φιλικό περιβάλλον και πολύγλωσσες που να προσφέρουν πλήρη 
πολιτισµική πληροφόρηση για τα αποθηκευµένα αντικείµενα,  

4. βασική πληροφορία γραµµένη µε απλό τρόπο και προσβάσιµη, χωρίς να 

απαιτείται η χρήση ορολογίας ή πρότερη γνώση,  

5. ποιότητα και καταλληλότητα του περιεχοµένου,  

6. «διαδικασίες» παρά στατικά καλλιτεχνήµατα,  
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7. αυξηµένη αλληλεπιδραστικότητα,  

8. πλήρως τεκµηριωµένες συλλογές παρουσιαζόµενες µε ελκυστικό τρόπο,  

9. πλουσιότερες δηµιουργικές εµπειρίες,  

10. δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικών συλλογών και επεξεργασία πηγών σε 
περιβάλλον εργασίας ή στο µαθησιακό περιβάλλον του χρήστη,  

11. αποδοχή του χρήστη ως ισότιµο συµµέτοχο µε «φωνή» που ακούγεται και 

12. δυνατότητα κριτικής και µελέτης θεµάτων, πηγών και υπηρεσιών που 
προσφέρονται από πολιτισµικά ιδρύµατα. 

Έχουµε ήδη παρουσιάσει τα πρότυπα και τεχνολογίες για την επίτευξη 

διαλειτουργικότητας. Σε επόµενη παράγραφο, θα παρουσιάσουµε πώς τα πρότυπα αυτά 

και οι τεχνολογίες υποβοηθούν το έργο της αναζήτησης.   

Τεχνολογίες για την ανακάλυψη και την πλοήγηση σχήµατος 
Σύµφωνα µε το [CW2001], υπάρχουν τρεις διαφορετικοί δίοδοι για την πρόσκτηση 

αποτελεσµάτων αναζήτησης υψηλής ποιότητας: 

• Πρώτον, η παροχή πρόσβασης µέσω εξειδικευµένων υπηρεσιών 
ανακάλυψης πηγών, οι οποίες λειτουργούν επί διαφορετικών τοµέων. 

• ∆εύτερον, η αναζήτηση και ανάκτηση δεδοµένων σε επίπεδο συλλογών.  

• Και τρίτον, η παραχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης στα συστήµατα 
διαχείρισης συλλογών των πολιτισµικών οργανισµών. 

Από τη φύση του προβλήµατος, που σχετίζεται µε την ύπαρξη πολλαπλών, 

ανοµοιογενών και διάσπαρτων πηγών δεδοµένων, οι δύο τελευταίες δίοδοι δεν 

βρίσκουν εφαρµογή. Συνεπώς, η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη προσέγγιση για την 

πρόσβαση στο ανοµοιογενές ψηφιακό απόθεµα πολιτισµικών οργανισµών είναι η 

εγκαθίδρυση εξειδικευµένων υπηρεσιών ανακάλυψης και ανάκτησης πηγών. Αυτό 

συνεπάγεται τη δηµιουργία αποθηκών µεταδεδοµένων, στις οποίες αποθηκεύονται 

µεταδεδοµένα για το ψηφιακό απόθεµα σε µία ενοποιηµένη µορφή για άµεση 

αναζήτηση. Το µοντέλο αυτό υιοθετεί µία λύση διαλειτουργικότητας, γνωστή ως 

συλλογή µεταδεδοµένων (metadata harvesting). Ετερογενή µεταδεδοµένα εξάγονται 

και αντιστοιχούνται σε µεταδεδοµένα βάσει ενός πρότυπου µεταδεδοµένων. Οι 

µεσολαβητές αναζήτησης (search brokers) ή οι συλλέκτες µεταδεδοµένων (harvesters), 

δηλαδή υπηρεσίες που αλληλεπιδρούν µε εξωτερικούς εξυπηρετητές µέσω 

τυποποιηµένων πρωτοκόλλων αναζήτησης, χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για να 

αναζητήσουν πληροφορία σε κατανεµηµένες αποθήκες µεταδεδοµένων. Εάν οι χρήστες 

αναζητούν πόρους µέσω µίας δικτυακής πύλης που βασίζεται σε υπηρεσία ανάκτησης 

πόρων, στην ουσία αναζητούν πόρους στην κεντρική αποθήκη µεταδεδοµένων.  

 

Μία διαφορετική προσέγγιση, η οποία είναι ακόµα σε ερευνητικό στάδιο, επιτρέπει 

στους χρήστες να αναζητούν άµεσα σε επίπεδο οργανισµού, αντί να αναζητούν την 
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πληροφορία σε µία κεντρική αποθήκη µεταδεδοµένων. Για να επιτευχθεί αυτή η 

προσέγγιση, θα πρέπει τα µεταδεδοµένα στο επίπεδο του οργανισµού, να δοµηθούν ως 

XML έγγραφα, τα οποία συνοδεύονται από ένα αντίστοιχο XML σχήµα για επικύρωση.  

Τα δεδοµένα που έχουν αναζητηθεί συλλέγονται στη συνέχεια, δοµούνται σε µία 

ενότητα και παρουσιάζονται χρησιµοποιώντας πρότυπα DTD. Η Εικόνα 7 παρουσιάζει 

γραφικά τις δυο προσεγγίσεις. Βασική προϋπόθεση και των δύο µοντέλων είναι η χρήση 

ενός κοινού προτύπου µεταδεδοµένων, όπως είναι το Dublin Core Metadata Standard, 

το οποίο έχουµε παρουσιάσει σε προηγούµενη ενότητα. 

Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε τρόπους επιλογής σηµείων πρόσβασηςCC και 

µεθόδους ανακάλυψης σχήµατος, πλοήγησης, επερώτησης και αναδίφησης, 

αξιοποιώντας πρότυπα σχήµατα, οντολογίες και θησαυρούς όρων, καθώς και ενδιάµεσο 

λογισµικό κατάλληλο για την υποστήριξη της σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας. CCΚαι 

στην παρουσίαση αυτή κωδικοποιείται η εκτενής σχετική εµπειρία του φορέα εκτέλεσης 

και η διεθνής εµπειρία.  

Πώς χρησιµοποιούνται οι θησαυροί στην αναζήτηση 
Οργανισµοί, όπως οι ΙΕΕΕ και National Library of Medicine, οι οποίοι επικεντρώνονται 

σε ειδικές θεµατικές περιοχές, παράγουν λεπτοµερείς θεµατικούς θησαυρούς, που 

παρουσιάζουν όρους µε αυστηρά οργανωµένο τρόπο που αντανακλά πώς οι ειδικοί επί 

του πεδίου κατανοούν τους όρους αυτούς. Οι θεµατικοί θησαυροί παρέχουν, όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει στην προηγούµενη ενότητα, έλεγχο συνωνύµων, ο οποίος µειώνει 

τον αριθµό των διαφορετικών φράσεων που χρησιµοποιούνται από τους ευρετηριαστές 

της συλλογής εγγράφων. Όταν χρησιµοποιείται ένας θησαυρός, επιλέγεται ένας 

προτιµώµενος όρος για να ευρετηριάσει κάθε πληροφοριακό αντικείµενο και ένας ή 

Εικόνα 7 – Αρχιτεκτονικές αναζήτησης βάσει µεταδεδοµένων 
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περισσότεροι (µη προτιµώµενοι όροι) που µπορούν να δράσουν ως εναλλακτικά σηµεία 

πρόσβασης. Η ιδέα είναι να συµπυκνωθεί ένα σύνολο σηµασιολογικά ισοδύναµων όρων 

σε ένα προτιµώµενο όρο, που µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για την ανάκτηση 

βιβλιογραφικών εγγραφών. Ειδικότερα, οι θησαυροί χρησιµοποιούνται για να 

βελτιώσουν τις επερωτήσεις, ευρύνοντας ή περιορίζοντας τους όρους που απαιτούνται 

για την ανάκτηση του απαιτούµενου υλικού. Μία επερώτηση ευρύνεται όταν ανακτώνται 

πολύ λίγοι ή µη σχετικοί πόροι και περιορίζεται όταν ο όγκος των πόρων που κρίνονται 

συναφείς είναι πολύ µεγάλος. Εάν µία επερώτηση επιστρέψει µικρό όγκο πόρων, το 

σύστηµα µπορεί να προτείνει άλλους εναλλακτικούς όρους αναζήτησης στο χρήστη. 

Κριτήρια οµοιότητας χρησιµοποιούνται για να εντοπίσουν συναφείς σηµασιολογικά 

όρους, οι οποίοι παρουσιάζονται στο χρήστη και ταξινοµούνται σύµφωνα µε το βαθµό 

συνάφειας τους. Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη η απόφαση του χρήστη για την 

υλοποίηση µίας τέτοιας διαδικασίας. Εποµένως, εκτός του ότι παρέχουν έλεγχο 

λεξιλογίου για την ανάκτηση βασιζόµενοι στις θεµατικές επικεφαλίδες, οι θησαυροί 

παρέχουν επίσης τη δυνατότητα επέκτασης της αναζήτησης σε προτιµώµενους όρους 

(που µπορεί να είναι ευρύτεροι, στενότεροι ή µη ιεραρχικά συσχετιζόµενοι εναλλακτικοί 

όροι του αρχικού όρου αναζήτησης) και πλοήγησης στον πληροφοριακό χώρο µέσω των 

σχέσεων σηµασιολογικής εγγύτητας. Με τον τρόπο αυτό, οι θησαυροί έχουν διττή 

λειτουργικότητα: βοηθούν στην αποφυγή όρων αναζήτησης που δεν χρησιµοποιούνται 

από τους ευρετηριαστές των εγγράφων, ενώ παράλληλα προτείνουν άλλους όρους 

αναζήτησης, οι οποίοι έχουν διακριτή και ακριβή σηµασιολογία.  

Με άλλα λόγια, η ιδέα ενός θησαυρού να «προτείνει» όρους στους αναζητούντες 

πληροφορία είναι απλή: η εργασία επιλογής κατάλληλων όρων για την αποτελεσµατική 

αναζήτηση εξακολουθεί να ανήκει στην ευθύνη του χρήστη, αλλά ένας θησαυρός 

αποκαλύπτει αρκετά από τον τρόπο µε τον οποίο έχει ευρετηριαστεί η συλλογή, 

καθιστώντας την εργασία του χρήστη ευκολότερη [SJC96]. Η αποτελεσµατική πρόταση 

όρων για αναζήτηση µπορεί επίσης να γίνει µε άλλους µηχανισµούς, όπως αναδιφήσιµες 

λίστες όρων-κλειδιών, σχήµατα ταξινόµησης (π.χ Dewey Decimal System από το χώρο 

των βιβλιοθηκών), ακόµα και µε βιβλιογραφικές εγγραφές µε πολλαπλές αναθέσεις 

θεµατικών όρων. Οι θησαυροί δοµούνται µε το χρόνο και µεταβάλλονται  καθώς 

µεγαλώνει η συλλογή και αλλάζει η ορολογία των πεδίων που καλύπτει ένας θησαυρός. 

Τα συστήµατα ταξινόµησης εξελίσσονται µε τον ίδιο τρόπο, αλλά χαρακτηρίζονται από 

µία πιο αυστηρή δοµή, καθώς προσπαθούν να συνθέσουν τους όρους σε µία µοναδική 

µεγάλη ιεραρχική ακολουθία. Οι βιβλιογραφικές εγγραφές οµαδοποιούν τόσο όρους 

θησαυρών όσο και τους όρους ταξινόµησης γύρω από ένα µοναδικό έγγραφο για να 

περιγράψουν το περιεχόµενό του [SJC96].  

Έστω για παράδειγµαTP

45
PT το άρθρο µε τίτλο «An efficient indefiniteness inference 

scheme in indefinite deductive databases» που βρίσκεται ψηφιοποιηµένο σε µία 

                                          

TP

45
PT Παράδειγµα από το [SJC96], που προσαρµόστηκε στα ελληνικά και στο 

συγκεκριµένο πλαίσιο αναφοράς.  
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ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και το οποίο έχει ευρετηριαστεί βάσει ενός αγγλικού θησαυρού 

µε τους όρους: «Database Theory», «Deductive Databases», «Inference mechanisms», 

«Knowledge Representation», «Query Processing» και «Uncertainty Handling». Επίσης, 

ταυτόχρονα µε τη βιβλιογραφική εγγραφή που περιλαµβάνει τον πλήρη τίτλο, τους 

συγγραφείς και την περίληψη του εγγράφου, το έγγραφο συνοδεύεται από τους 

κωδικούς ταξινόµησης και τις επικεφαλίδες τους, οι οποίοι του έχουν αποδοθεί από τους 

ευρετηριαστές του εγγράφου ακολουθώντας ένα σύστηµα ταξινόµησης. Έστω, για χάριν  

του παραδείγµατος, ότι οι κωδικοί αυτοί είναι οι: «C6160K (Deductive Databases)», 

«C4250 (Database Theory)» και «C6170 (Expert Systems)».  

Η αξία που προστίθεται στη βιβλιογραφική εγγραφή µε τον ευρετηριασµό του 

εγγράφου από ειδικούς είναι µεγάλη. Το άρθρο, όπως τεκµαίρεται και από τον τίτλο 

του, αναφέρεται στις Παραγωγικές Βάσεις ∆εδοµένων (Deductive Databases) και ο όρος 

«deductive databases» απαντάται στον τίτλο, στα θεµατικά πεδία από το θησαυρό και 

στους όρους ταξινόµησης. Μπορούµε εποµένως να ανακτήσουµε την εγγραφή µε µία 

αναζήτηση βάσει τίτλου ή θέµατος χρησιµοποιώντας τον όρο αναζήτησης «deductive 

databases». ∆υστυχώς όµως, µία τέτοια στενή σχέση τίτλου, κειµένου και θεµατικών 

όρων δεν εµφανίζεται µε µεγάλη συχνότητα. Έστω ότι ο ευρετηριαστής ή οι 

ευρετηριαστές του εγγράφου έχουν καθορίσει τα θεµατικά πεδία στα οποία εµπίπτει 

εννοιολογικά το έγγραφο και τα οποία έχουµε αναφέρει στην αρχή του παραδείγµατος. 

Καµία από τις φράσεις «Database Theory», «Knowledge Representation» ή 

«Uncertainty Handling» δεν εµφανίζεται ούτε στον τίτλο ούτε στην περίληψη του 

εγγράφου, εποµένως µία αναζήτηση βάσει τίτλου ή κειµένου µε τη χρήση των όρων 

αυτών δεν θα ανέκτειε το έγγραφο. Μόνο µία αναζήτηση βάσει θέµατος στους 

καταλόγους των θεµατικών πεδίων θα είχε το ζητούµενο αποτέλεσµα. Χρησιµοποιώντας 

το ελεγχόµενο λεξιλόγιο του θησαυρού, οι τεχνικές διεύρυνσης της αναζήτησης δεν 

είναι απαραίτητο να ανακτήσουν τις εγγραφές που καλύπτουν την ίδια έννοια, επειδή οι 

ευρετηριαστές χρησιµοποιούν τον ίδιο όρο για την ίδια έννοια σε όλη τη βιβλιογραφική 

βάση δεδοµένων. Επιπλέον, οι σηµασιολογικές σχέσεις που εγκλείονται στη δοµή του 

θησαυρού (ευρύτερος, στενότερος, συναφής όρος) επιτρέπουν στη διαδικασία 

αναζήτησης να χρησιµοποιήσει εναλλακτικούς όρους των όρων αναζήτησης, 

αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο την πιθανότητα ανάκτησης πόρων εννοιολογικά 

συναφών µε τους όρους αναζήτησης. Εποµένως, αν η εγγραφή θησαυρού για τον όρο 

«deductive databases» περιείχε τους συναφείς όρους (RT) «active databases», 

«DATALOG», «knowledge based systems» και «logic programming», µία ενδεχόµενη 

αναζήτηση επί του όρου αυτού, θα µπορούσε να ανασύρει έγγραφα που έχουν 

ευρετηριαστεί µε τους συναφείς αυτούς όρους.     

Πώς χρησιµοποιούνται οι οντολογίες στην αναζήτηση 
Οι σηµασιολογικές σχέσεις ιεραρχίας, ισοδυναµίας και συσχέτισης που εµφανίζονται 

ανάµεσα στους όρους ενός θησαυρού, είναι απλώς ενδεικτικές του συνόλου των 

πιθανών σχέσεων που µπορούν να αναπτυχθούν ανάµεσα στους όρους που συνθέτουν 

ένα θεµατικό πεδίο γνώσης. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι οντολογίες αποτελούν ένα 



83                       ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 

 

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

σύνολο όρων και το σύνολο των σχέσεων που µπορούν να αναπτυχθούν ανάµεσα 

στους όρους. Η Εικόνα 8 παρουσιάζει εποπτικά τη διάκριση των επιπέδων αφαίρεσης 

σε µία πολιτιστική εφαρµογή για την περιγραφή πληροφοριακών πόρων, όπως έργα 

τέχνης, δηµιουργούς και µουσεία. Για την αναπαράσταση του πεδίου και την περιγραφή 

των πόρων έχει χρησιµοποιηθεί η γλώσσα εννοιολογικής αναπαράστασης RDF/S, χωρίς 

αυτό να εµποδίζει τη χρήση κάποιας  άλλης γλώσσας, όπως η OWL, UML κτλ. Τα 

σχήµατα που απεικονίζονται περιγράφουν τους καλλιτεχνικούς πόρους τόσο σύµφωνα 

µε την καλλιτεχνική τους υπόσταση όσο και από τη διοικητική τους πλευρά, δηλαδή ως 

διαδικτυακούς πόρους τους οποίους διαχειρίζεται η εφαρµογή.  

Για την εποπτική παρουσίαση του παραδείγµατος, χρησιµοποιείται το µοντέλο των 

κατευθυνόµενων γράφων µε το οποίο αναπαρίστανται RDF περιγραφές και σχήµατα, 

στο οποίο οι κόµβοι αναπαριστούν αντικείµενα (πόρους ή κλάσεις) και οι ακµές 

συµβολίζουν σχέσεις µεταξύ των κόµβων (ιδιότητες). Οπτικά συµβολίζουµε τους 

κόµβους ως ελλείψεις και τις αλφαριθµητικές τιµές των γνωρισµάτων ως 

παραλληλόγραµµα. Όσον αφορά τις ακµές, διακρίνουµε τρία είδη ακµών: απόδοσης 

γνωρισµάτων (µονό βέλος), δηµιουργίας στιγµιότυπων (διακεκοµµένο βέλος) και 

υπαλληλίας (διπλό βέλος). Με τη χρήση των ακµών απόδοσης γνωρισµάτων 

αναπαριστούµε γνωρίσµατα κόµβων και σχέσεις µεταξύ τους, ενώ οι ακµές υπαλληλίας 

χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν σε επίπεδο σχήµατος ότι ένας κόµβος (κλάση) ή 

ιδιότητα είναι υποκατηγορία ενός πιο σηµασιολογικά ευρύ κόµβου ή ιδιότητας 

αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε το τυπικό οντοκεντρικό µοντέλο, ο µηχανισµός των ακµών 

υπαλληλίας επιτρέπει το σχηµατισµό ιεραρχιών κόµβων, αλλά και ακµών. Οι ακµές 

δηµιουργίας στιγµιότυπων παρέχουν το µηχανισµό που απαιτείται για τη χρήση όρων 

ενός ή πολλών σχηµάτων στην περιγραφή πόρων και αποτελούν τη σύνδεση ανάµεσα 

στα πρότυπα RDF και RDFS. Ουσιαστικά επιτρέπουν τη δηµιουργία στιγµιότυπων µίας 

κλάσης και την απόδοση τύπων σε πληροφοριακούς πόρους που περιγράφονται. 

Το επάνω τµήµα της εικόνας αναφέρεται στο σχήµα της εφαρµογής. Στην 

πραγµατικότητα πρόκειται για δύο σχήµατα , εκ των οποίων το ένα (αριστερά) 

µοντελοποιεί την καλλιτεχνική περιγραφή των διαχειριζόµενων πόρων και το άλλο 

(δεξιά) παρέχει όλες τις έννοιες που χρειαζόµαστε για να περιγράψουµε τους πόρους 

βάσει της διοικητικής πληροφορίας που περιέχουν, π.χ τον τίτλο, την ηµεροµηνία που 

τροποποιήθηκε τελευταία φορά και το µέγεθος του εκάστοτε πόρου. Το κάτω τµήµα της 

εικόνας αναφέρεται στη βάση περιγραφών που έχει σχηµατιστεί (επίπεδο δεδοµένων) 

και απεικονίζει ένα τµήµα των περιγραφών που διαθέτει. Για παράδειγµα, στον RDF/S 

γράφο της εικόνας, διακρίνουµε µεταξύ άλλων σε επίπεδο σχήµατος τις κλάσεις TArtifact T 

και TPaintingT και τις ιδιότητες TcreatesT και TfnameT, που αποδίδονται στην κλάση TArtist T. Η 

κλάση TPainting T ορίζεται ως υποκλάση της κλάσης TArtifactT χρησιµοποιώντας µία ακµή 

υπαλληλίας. Ο κόσµος τον οποίο εννοιολογικά αναπαριστά το σχήµα περιγράφεται ως 

εξής: ένας καλλιτέχνης ( TArtistT), ο οποίος διακρίνεται από ένα όνοµα (TfnameT) και ένα 

επίθετο (TlnameT), δηµιουργεί (TcreatesT) καλλιτεχνήµατα (TArtifactT), τα οποία µπορεί να 

εκτίθενται (TexhibitedT) σε ένα µουσείο ( TMuseumT) µίας πόλης/χώρας (TlocationT), που 
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λειτουργεί συγκεκριµένες ώρες (TworkingT_ThoursT). Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο 

ότι η τοποθεσία ενός µουσείου, µπορεί να είναι όρος ενός γεωγραφικού θησαυρού, 

όπως του Thesaurus of Geographic Names. Τα έργα τέχνης ενός καλλιτέχνη, ο οποίος 

µπορεί να είναι γλύπτης (TSculptorT) ή ζωγράφος (TPainterT) -και µάλιστα της τεχνοτροπίας 

του Κυβισµού ( TCubistT) ή της Φλαµανδικής σχολής (TFlemishT)- εξειδικεύονται αντίστοιχα 

σε γλυπτά (TSculptureT) και πίνακες (TPaintingT) ζωγραφισµένοι µε µία τεχνική (TtechniqueT). 

Οι πόροι επίσης που διατίθενται από τον πολιτισµικό οργανισµό αντιµετωπίζονται και ως 

διαχειριστικές οντότητες (TExtResourceT), για τις οποίες καταγράφουµε στοιχεία, όπως η 

ηµεροµηνία τελευταίας τροποποίησης (Tlast_modified T), ο τίτλος (TtitleT) και το µέγεθος του 

σχετικού ψηφιοποιηµένου αρχείου ( Tfile_sizeT).    

Κάθε ένας από τους παραπάνω όρους αναγνωρίζεται µοναδικά από ένα URI [BFM98], 

που για λόγους αναγνωσιµότητας δεν απεικονίζονται, αλλά παρουσιάζεται µία πιο 

αναγνώσιµη ετικέτα. Χρησιµοποιώντας τις κλάσεις και ιδιότητες που ορίζονται σε 

Εικόνα 8 - Παράδειγµα πολιτισµικής εφαρµογής στο Σηµασιολογικό Ιστό 
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επίπεδο σχήµατος, περιγράφουµε σε επίπεδο δεδοµένων τον πόρο µε αναγνωριστικό 

T&r3 T, που αναπαριστά το jpg αρχείο της εικόνας ενός πίνακα και συγκεκριµένα µίας 

ελαιογραφίας (Ttechnique= “oil on canvas”T) µε δηµιουργό ( TpaintsT) τον κυβιστή ζωγράφο 

( TCubistT) µε όνοµα (TfnameT) Pablo και επίθετο (TlnameT) Picasso. Το έργο αυτό εκτίθεται 

( Texhibited T) στο µουσείο Reina Sofia Museum (Ttitle= “Reina Sofia Museum” T), του οποίου η 

ιστοσελίδα T(&r4) T τροποποιήθηκε τελευταία φορά (Tlast_modifiedT) στις 9/6/2000.  

Για την περιγραφή των πόρων, ισχύουν οι µηχανισµοί του RDF: µία ιδιότητα µπορεί 

να αποδοθεί περισσότερες από µία φορά σε ένα πόρο (π.χ η ιδιότητα TpaintsT στον πόρο 

T&r1T), η χρήση της µπορεί να είναι προαιρετική (π.χ. η ιδιότητα TlnameT δεν αποδίδεται 

στον πόρο T&r9 T) και ένας πόρος µπορεί να ταξινοµηθεί σε πολλές, όχι απαραίτητα 

συνδεδεµένες µε σχέση υπαλληλίας µεταξύ τους κλάσεις (π.χ ο πόρος T&r11T). Όλοι αυτοί 

οι µηχανισµοί παρέχουν ένα τρόπο για να βοηθήσουν το χρήστη να αναζητήσει 

ευκολότερα, αποτελεσµατικότερα και γρηγορότερα τους πόρους που ικανοποιούν τα 

κριτήρια αναζήτησης που έχει θέσει, χωρίς να επιβάλλουν όµως τους ακριβείς όρους 

αναζήτησης που πρέπει να χρησιµοποιηθούν κάθε φορά. Όλος ο γράφος που συνθέτει 

το εννοιολογικό υπόβαθρο της πολιτισµικής εφαρµογής ή τµήµατα αυτού µπορούν να 

γίνουν αντικείµενο επερώτησης τόσο σε επίπεδο οντολογίας όσο και δεδοµένων (ή µίξη 

αυτών) και κάθε κόµβος ή ακµή του µπορούν να θεωρηθούν σηµεία πρόσβασης στο 

πληροφοριακό υλικό. Εποµένως, όχι µόνο µπορεί να ανακτηθεί πληροφορία για τα 

πολιτισµικά αντικείµενα, αλλά η ίδια η οντολογία καθίσταται επερωτήσιµο σώµα 

γνώσης.  

Αυτό που απαιτείται για την εκµετάλλευση της εκφραστικότητας που µας παρέχει µία 

οντολογία, είναι δηλωτικές γλώσσες επερώτησης, βασισµένες σε καλώς ορισµένη 

σηµασιολογία, που έχουν τη δυνατότητα αναδροµικής και λειτουργικής σύνθεσης 

επερωτήσεων και δυνατότητα επερώτησης τόσο επί των µεταδεδοµένων όσο και επί της 

χρησιµοποιούµενης οντολογίας, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα αφαίρεσης. Η 

αναδροµικότητα εξασφαλίζει την ιεραρχική διάσχιση σχέσεων υπαλληλίας, αλλά και 

µεταβατικών σχέσεων, όπως είναι η σχέση µέρους-συνόλου, ενώ η λειτουργική 

σύνθεση αναφέρεται στη δυνατότητα συνδυασµού απλών επερωτήσεων σε πιο 

πολύπλοκες. Οι βασικές επερωτήσεις σε επίπεδο σχήµατος και οντολογίας, αποτελούν 

ουσιαστικά µία απλή διεπαφή αναδίφησης µε ελάχιστη γνώση του σχήµατος-οντολογίας 

που χρησιµοποιείται για την περιγραφή των πόρων. Για παράδειγµα, σε µία διαδικτυακή 

πύλη για κάθε κατηγορία (δηλαδή κλάση), ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στις 

υποκατηγορίες της (δηλαδή τις υποκλάσεις της) και εν τέλει να ανακαλύψει τους 

πόρους  (ή το συνολικό αριθµό τους) που έχουν ταξινοµηθεί κάτω από αυτές τις 

κατηγορίες. Για το λόγο αυτό πρέπει να υποστηρίζονται κατάλληλες λειτουργίες 

αναδροµικής διάσχισης ιεραρχιών κλάσεων και ιδιοτήτων που ορίζονται σε µία 

οντολογία. Επίσης, ένας χρήστης µπορεί να ανακτήσει πληροφορία για τον ορισµό της 

οντολογίας, ανακαλύπτοντας, για παράδειγµα, ποιες ιδιότητες και ρόλοι µπορούν να 

αποδοθούν σε µία κλάση.  
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Πιο συγκεκριµένα, εφόσον τοποθετούµαστε τεχνολογικά σε ένα περιβάλλον 

ηµιδοµηµένων δεδοµένων, ολόκληρος ο γράφος που αναπαριστά µια οντολογία µπορεί 

να θεωρηθεί ως µία συλλογή από ακµές και κόµβους. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να 

επερωτηθούν ως κανονικά δεδοµένα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως σηµεία πρόσβασης 

στον αντίστοιχο γράφο δεδοµένων. Με τον ίδιο τρόπο, µπορούµε να έχουµε πρόσβαση 

σε ένα γράφο δεδοµένων, που αναπαριστά τις περιγραφές των πληροφοριακών πόρων. 

Συν τοις άλλοις, µία σηµαντική τεχνική που βρίσκει εφαρµογή στο συγκεκριµένο 

πλαίσιο είναι αυτή των γενικευµένων εκφράσεων µονοπατιών, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν µονοπάτια επί του χρησιµοποιούµενου γράφου. 

Η υποστήριξη γενικευµένων εκφράσεων µονοπατιών υλοποιεί την αναδίφηση ή το 

φιλτράρισµα σχήµατος χρησιµοποιώντας κατάλληλες συνθήκες, διαδικασία ιδιαίτερα 

σηµαντική σε εφαρµογές διαδικτυακών πυλών, οι οποίες κατέχουν µεγάλα σχήµατα 

περιγραφών. Οι γενικευµένες εκφράσεις µονοπατιών µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για την πλοήγηση ή το φιλτράρισµα βάσεων περιγραφών, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί του πεδίου ορισµού και τιµών που επιβάλλονται στις 

ιδιότητες από την ύπαρξη σχήµατος. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιµη, εφόσον οι 

πόροι µπορούν να ταξινοµηθούν σε πολλαπλές κλάσεις και αρκετές ιδιότητες από 

διαφορετικές ιεραρχίες κλάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να περιγράψουν τον 

ίδιο πόρο. Σε αυτή την περίπτωση, οι εκφράσεις µονοπατιών µπορούν να συντεθούν 

από ετικέτες κόµβων και ακµών.  

Επιπλέον, η πολλαπλή ταξινόµηση των πόρων σε κλάσεις επιτρέπει την επερώτηση 

µονοπατιών σε ένα γράφο δεδοµένων που δεν ορίζονται σαφώς σε επίπεδο σχήµατος. 

Για παράδειγµα, το µονοπάτι Tcreates.exhibited.titleT που σχηµατίζεται µεταξύ των πόρων 

T&r12 T, T&r13 T και T&r14 T, δεν ορίζεται σαφώς στην οντολογία, µε αποτέλεσµα την εξαγωγή 

γνώσης από δεδοµένα. Έτσι, µπορούµε π.χ να ανακτήσουµε τα ονόµατα καλλιτεχνών 

των οποίων τα έργα εκτίθενται σε µουσεία, µαζί µε την ονοµασία των µουσείων. Μία 

οντολογία παρέχει επίσης το εννοιολογικό υπόβαθρο που απαιτείται για την ταυτόχρονη 

επερώτηση σχήµατος και δεδοµένων, η οποία επιτυγχάνεται µε τη χρήση εκφράσεων 

µικτών µονοπατιών, που επιτρέπουν την χρήση ή µη πληροφορίας σχήµατος κατά το 

φιλτράρισµα δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης µπορεί να αρχίσει µε 

επερώτηση των πόρων βάσει ενός σχήµατος και να ανακαλύψει στη συνέχεια πώς οι 

ίδιοι πόροι έχουν περιγραφεί µε τη χρήση ενός άλλου σχήµατος. Για παράδειγµα, ένας 

χρήστης µπορεί να βρει σχετική πληροφορία δεδοµένων και σχήµατος από πόρους των 

οποίων το URI περιέχει τη φράση «www.museum.es» ή να ανακαλύψει για κάθε πόρο 

τις κλάσεις κάτω από τις οποίες ταξινοµείται ο πόρος και κατόπιν, για κάθε µία από 

αυτές τις κλάσεις να ανακαλύψει τις ιδιότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τις 

τιµές που µπορούν αυτές να λάβουν.  

Στις επόµενες παραγράφους θα εξετάσουµε συνοπτικά γλώσσες και συστήµατα 

επερώτησης XML, αλλά και RDF/S (µετα)δεδοµένων, που µπορούν να υποστηρίξουν την 

λειτουργικότητα που περιγράψαµε παραπάνω. Αν και τεχνολογικά τα πρότυπα αυτά 

βρίσκονται υπό συνεχή προσπάθεια βελτίωσης, θα παρουσιάσουµε και RDF/S γλώσσες 

επερώτησης, δεδοµένου ότι η γλώσσα αυτή διαφαίνεται ως πρόταση για την έκφραση 



87                       ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 

 

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

οντολογιών στον Σηµασιολογικό Ιστό. Στη συνέχεια, θα αναφέρουµε πρωτόκολλα 

αναζήτησης που χρησιµοποιούνται στον πολιτισµικό τοµέα και τα οποία υποστηρίζουν 

υπηρεσίες αναζήτησης.  

Γλώσσες επερώτησης (µετα)δεδοµένων 

XML ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Καθώς ολοένα αυξανόµενες ποσότητες πληροφορίας αποθηκεύονται, ανταλλάσσονται 

και αναπαρίστανται µε τη χρήση της XML, η ικανότητα ευφυούς επερώτησης XML 

πηγών δεδοµένων καθίσταται µεγαλύτερης επιτακτικότητας. Η ανάγκη αυτή της 

ανάκτησης τµηµάτων XML εγγράφων οδήγησε στη δηµιουργία ενός συνόλου γλωσσών 

επερώτησης XML δεδοµένων, όπως οι: LOREL[ΑQH97], StruQL[FFL99], XML-

QL[DFF99], XML-GL[CCD99], Quilt[FCR00] και XQuery[BCFP

+
P05]) TP

46
PT. Αν και η 

κατευθυνόµενη δοµή των XML δεδοµένων και τα όρια που θέτει ένα XML έγγραφο από 

τη φύση του θέτουν δυσκολίες στην επερώτηση δεδοµένων, οι προτάσεις που έχουν 

γίνει προσπαθούν να εκµεταλλευθούν τη δυνατότητα της XML ως πρότυπο 

ολοκλήρωσης δεδοµένων και τις ιδιαιτερότητες του προτύπου αυτού. Στην παράγραφο 

αυτή θα παρουσιάσουµε συνοπτικά κάποιες προσπάθειες, περιγράφοντας επιγραµµατικά 

τη λειτουργικότητα που υποστηρίζουν.  

 

XML-QL 

Η XML-QL [DFF99] σχεδιάστηκε µε σκοπό να υποστηρίξει την ανταλλαγή δεδοµένων 

στον Παγκόσµιο Ιστό και ειδικότερα την ανταλλαγή XML εγγράφων. Η ανάπτυξή της 

προσέγγισε ζητήµατα, όπως: τεχνικές και εργαλεία για την εξαγωγή δεδοµένων από 

µεγάλα XML έγγραφα, την µετάφραση XML δεδοµένων από διαφορετικά DTD, την 

ολοκλήρωση XML δεδοµένων από πολλαπλές XML πηγές και την µεταφορά µεγάλων 

ποσοτήτων XML δεδοµένων σε πελάτες ή την αποστολή επερωτήσεων σε XML πηγές. Η 

XML-QL αποτελεί µία γενικού σκοπού γλώσσα επερώτησης, η οποία παράσχει µία απλή 

σύνταξη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επερωτήσεις και πρότυπα (patterns). Η 

απλότητα της σύνταξής της έγκειται στη χρήση µίας δοµής SELECT-WHERE, όπως στην 

SQL, δανειζόµενη στοιχεία από γλώσσες επερώτησης που αναπτύχθηκαν από την 

ερευνητική κοινότητα των βάσεων δεδοµένων για τα ηµιδοµηµένα δεδοµένα. Η XML-QL 

µπορεί να εκφράσει επερωτήσεις, οι οποίες εξάγουν τµήµατα από XML έγγραφα, όπως 

επίσης και µετασχηµατισµούς, οι οποίοι για παράδειγµα µπορούν να απεικονίσουν XML 

                                          

TP

46
PT Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να αντλήσει πληροφορίες για συγκριτική 

παρουσίαση των χαρακτηριστικών XML γλωσσών επερώτησης δεδοµένων από την 

έρευνα “A Survey of XML Query Languages” 

(http://www.soe.ucsc.edu/classes/cmps203/Fall04/finalreports/spiegel_Project_XMLQu

eryLang.pdf).  
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δεδοµένα µεταξύ DTD και µπορούν να ολοκληρώσουν XML δεδοµένα από διαφορετικές 

πηγές. Αν και η XML-QL διαθέτει κάποια λειτουργικότητα της XSL, υποστηρίζει 

περισσότερες λειτουργίες προσανατολισµένες στα δεδοµένα (data-intensive), όπως 

ενώσεις (joins) και συναθροίσεις (aggregates) και προσφέρει µεγαλύτερη υποστήριξη 

για τη δηµιουργία νέων XML δεδοµένων, το οποίο απαιτείται από τους 

µετασχηµατισµούς. Ειδικότερα, στηρίζεται πάνω στις δυνατότητες της XSL να 

αναγνωρίζει κλάσεις κόµβων, προσθέτοντας στη λειτουργικότητα στοιχεία όπως Boolean 

λογική, φίλτρα και δεικτοδότηση σε συλλογές κόµβων. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται 

µία απλή, αλλά ταυτόχρονα ισχυρή γλώσσα επερώτησης XML δεδοµένων, που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σε πολλά πλαίσια εργασίας.  

 

XPath 

Η XPath [BBC P

+
P05] αποτελεί µία πρόταση του οργανισµού W3C για µία γλώσσα 

ταύτισης τµηµάτων XML εγγράφων, η οποία χρησιµοποιείται από πρότυπα, όπως το 

XSLT και το XPointer. Η έκδοση 2.0 της XPath επιτρέπει την επεξεργασία τιµών που 

συµµορφώνονται µε το µοντέλο δεδοµένων της, το οποίο αναπαριστά τα XML έγγραφα 

χρησιµοποιώντας τη δοµή δεδοµένων των δέντρων. Το αποτέλεσµα µίας XPath 

έκφρασης µπορεί να είναι µία επιλογή κόµβων από τα έγγραφα εισόδου ή µία ατοµική 

τιµή, ή γενικότερα οποιαδήποτε ακολουθία επιτρέπεται από το µοντέλο δεδοµένων της.  

Η XPath 2.0 αποτελεί υπερσύνολο της XPath 1.0, µε την επιπλέον ικανότητα 

υποστήριξης πλουσιότερου συνόλου τύπων δεδοµένων. Επιπλέον, η XPath 2.0 είναι σε 

θέση να εκµεταλλευτεί την πληροφορία για τους τύπους δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται σε ένα έγγραφο, η οποία είναι διαθέσιµη όταν τα έγγραφα 

επικυρώνονται µε τη χρήση του XML Schema. Η XPath 2.0 υποστηρίζει τη δυνατότητα 

εκφράσεων βρόχων (loop expressions), συνθηκών ελέγχου περιπτώσεων (if-then-else), 

συναρτήσεων, ποσοτικών τελεστών κτλ. Αν και η XPath 2.0 υπερέχει χαρακτηριστικών 

της XPath 1.0, παρουσιάζει επίσης και κάποιους περιορισµούς, ο βασικότερος εκ των 

οποίων είναι ότι επιστρέφει XML κόµβους δέντρων και όχι ένα XML έγγραφο. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί ένα µειονέκτηµα της XPath 2.0, δεδοµένου ότι η επερώτηση (ή 

η πλοήγηση) ενός XML εγγράφου απαιτεί συνήθως ένα XML αποτέλεσµα. Την 

δυνατότητα αυτή της παραγωγής, αλλά επιπλέον και της αναδόµησης, ενός XML 

εγγράφου παράσχει η γλώσσα επερώτησης XQuery, που παρουσιάζεται στην επόµενη 

παράγραφο.  

XQuery  

Η XQuery [BCFP

+
P05] αποτελεί πρόταση του οργανισµού W3C για µία γλώσσα 

επερώτησης XML πηγών δεδοµένων – εγγράφων και βάσεων δεδοµένων. Η XQuery 

αποτελεί µία πλήρη προγραµµατιστική γλώσσα, ενώ ειδικότερα η έκδοση 1.0 αποτελεί 

υπερσύνολο της γλώσσας επερώτησης XPath. Η XQuery εκµεταλλεύεται την ευελιξία 

της XML να αναπαριστά διαφορετικά είδη πληροφορίας από διάφορες πηγές και 

σχεδιάστηκε µε τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες επερώτησης XML δεδοµένων, όπως 

αυτές καταγράφηκαν από το W3C XML Query Working Group. Βασικότερη απαίτηση 
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που τέθηκε κατά το σχεδιασµό της είναι η ευκολία στη σύνταξη επερωτήσεων, οι οποίες 

µπορούν να αναγνωστούν και από χρήστες χωρίς ιδιαίτερο τεχνολογικό υπόβαθρο. Η 

XQuery προέρχεται από την XML γλώσσα επερώτησης Quilt, η οποία µε τη σειρά της 

δανείζεται στοιχεία από άλλες γλώσσες, όπως η XPath, η XQL και η XML-QL. Όντας 

υπερσύνολο της XPath 2.0, κάθε έκφραση της XQuery 1.0 που είναι συντακτικά ορθή, 

επιστρέφει το ίδιο αποτέλεσµα και στις δύο γλώσσες. Οι εκφράσεις επερωτήσεων στην 

XQuery έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν πληροφορία από µία ή περισσότερες 

πηγές δεδοµένων και να την αναδοµήσουν για να δηµιουργήσουν ένα νέο αποτέλεσµα. 

Οι εκφράσεις αυτές είναι παρόµοιες µε τις εκφράσεις Select- From- Where της SQL, µε 

τη διαφορά ότι συνδέουν µεταβλητές µε τιµές στους όρους for και let και χρησιµοποιούν 

αυτές τις συνδέσεις µεταβλητών για να δηµιουργήσουν νέα αποτελέσµατα. Εκτός από 

τη δυνατότητα θέσπισης φίλτρων επί των αποτελεσµάτων µέσω του όρου where, η 

XQuery παράσχει στο χρήστη ενσωµατωµένες συναρτήσεις (π.χ min(), max(), 

average()) ή δίνει τη δυνατότητα ορισµού συναρτήσεων από τον ίδιο τον χρήστη. Η 

δυνατότητα αυτή διευκολύνει την αναγνωσιµότητα των επερωτήσεων, οι οποίες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες επερωτήσεις (ή τµήµατα αυτών). Επιπλέον, η 

XQuery υποστηρίζει δύο σύνολα τύπων: ενσωµατωµένους (διαθέσιµους σε κάθε 

επερώτηση) και τύπους που εισάγονται σε µία επερώτηση από ένα συγκεκριµένο σχήµα.   

RDF/S ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Το RDF/S µας παρέχει τα κυριότερα δοµικά στοιχεία για την αναπαράσταση γνώσης 

και πληροφορίας. Εντούτοις, η κατασκευή σχηµάτων και η περιγραφή πόρων δεν είναι 

οι µοναδικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση γνώσης στο ∆ιαδίκτυο. Οι 

καταναλωτές πληροφορίας (άνθρωποι και µηχανικοί πράκτορες) πρέπει να µπορούν να 

χρησιµοποιούν και να επερωτούν RDF σχήµατα και βάσεις περιγραφών, αποκτώντας µε 

αυτό τον τρόπο γνώση από διεσπαρµένες πηγές πληροφορίας. Πολλές γλώσσες 

επερώτησης, ακόµα και αυτές για την XML (π.χ LOREL[ΑQH97], StruQL[FFL99], XML-

QL[DFF99], XML-GL[CCD99], Quilt[FCR00] ή XQuery[BCFP

+
P05]), αποτυγχάνουν να 

συλλάβουν τη σηµασιολογία RDF βάσεων περιγραφών. Απόρροια αυτής της ανάγκης 

είναι η ύπαρξη ενός συνόλου γλωσσών επερώτησης και αντίστοιχων συστηµάτων 

αποθήκευσης και επερώτησης RDF/S δεδοµένων. Τις πιο σηµαντικές από αυτές θα 

εξετάσουµε συνοπτικά στο σηµείο αυτό, προκειµένου να παρουσιάσουµε εποπτικά τη 

λειτουργικότητα που υποστηρίζουν. 

 

RQL  

Η RQLTP

47
PT [KAC02], που αναπτύχθηκε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραµµάτων C-

Web (IST-1999-13479) και MesMuses (IST-2001- 26074), είναι µία δηλωτική γλώσσα 

επερώτησης βασιζόµενη σε ένα σύστηµα τύπων, η οποία ακολουθεί µία συναρτησιακή 

                                          

TP

47
PT http://139.91.183.30:9090/RDF/RQL/index.html 
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προσέγγιση τύπου OQL. Αποτελεί µία από τις πληρέστερες προσπάθειες για την 

υποστήριξη της λειτουργικότητας επερώτησης επί RDF/S µεταδεδοµένα. Ορίζεται από 

ένα σύνολο βασικών επερωτήσεων και τελεστών σάρωσης (iterators) που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν συναρτησιακά για να δηµιουργήσουν νέες επερωτήσεις. Εκτός του ότι 

προσαρµόζει τη λειτουργικότητα ηµι-δοµηµένων ή XML γλωσσών επερώτησης στις 

ιδιαιτερότητες του RDF/S, την επεκτείνει επερωτώντας οµοιόµορφα τόσο περιγραφές 

πόρων όσο και (µετα)σχήµατα. Πιο συγκεκριµένα, η καινοτοµία της RQL έγκειται στην 

ικανότητά της να συνδυάσει αρµονικά επερώτηση σε επίπεδο σχήµατος και δεδοµένων 

εξερευνώντας ταυτόχρονα –µε διαφανή προς το χρήστη τρόπο- τις ιεραρχίες ετικετών 

και την πολλαπλή ταξινόµηση των πόρων. Συνεπώς, οι χρήστες µπορούν να 

επερωτήσουν πόρους σύµφωνα µε το σχήµα που επιθυµούν, ανακαλύπτοντας 

συγχρόνως στη συνέχεια πώς οι ίδιοι πόροι περιγράφονται χρησιµοποιώντας κάποιο 

άλλο σχήµα. Η RQL έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει µονοπάτια σχήµατος για να 

εκτελέσει πιο πολύπλοκη πλοήγηση σχήµατος, ένα είδος επερώτησης που δεν µπορεί να 

εκφραστεί από τις υπάρχουσες γλώσσες µε δυνατότητες επερώτησης σχήµατος. Επίσης, 

ένα από τα πλεονεκτήµατα της γλώσσας είναι η υποστήριξη γενικευµένων εκφράσεων 

µονοπατιών (generalized path expressions) µε µεταβλητές σε ετικέτες κόµβων 

(κλάσεων) και ακµών (ιδιοτήτων). Τέλος, υποστηρίζει επερωτήσεις µε 

συνολοθεωρητικούς τελεστές, XML Schema τύπους δεδοµένων, συναρτήσεις 

συνάθροισης (aggregate) και οµαδοποίησης και αριθµητικές πράξεις επί τιµών 

δεδοµένων, ενώ προσπάθειες γίνονται για την υποστήριξη όψεων RDF/S δεδοµένων. 

Συστήµατα αποθήκευσης και επερώτησης που υποστηρίζουν τη γλώσσα RQL είναι τα 

ICS-FORTH RDFSuite  και Sesame, τα οποία θα εξετάσουµε στη συνέχεια, εκ των 

οποίων το δεύτερο υποστηρίζει υποσύνολο της γλώσσας.  

 

ILRT SquishQL 

H SquishQLTP

48
PT [MSR02] αποτελεί την πρόταση του ILRT Semantic Web Research 

Group στην ανάγκη για µία γλώσσα επερώτησης για RDF βάσεις περιγραφών [MSR02]. 

Όντας µία απλή γλώσσα επερώτησης RDF γράφων, βασίζεται σε ένα µηχανισµό 

ταιριάσµατος υπογράφων. Εκτός του ότι υποστηρίζει ένα µοντέλο επερώτησης 

βασισµένο σε µία αναπαράσταση γράφων σε τριάδες, εισάγει συναρτήσεις 

φιλτραρίσµατος µε τη µορφή Boolean εκφράσεων. Στην SquishQL υπάρχουν δύο 

κατηγορίες περιορισµών: πρότυπα (patterns) και εκφράσεις φιλτραρίσµατος. Η γλώσσα 

προτύπων σχηµατίζεται από τριάδες <subject,predicate,object> που περιγράφουν 

ακµές του γράφου και ένα τελεστή σύνδεσης. Για κάθε συστατικό της τριάδας, δηλαδή 

τα subject, predicate και object, επιτρέπει είτε µία µεταβλητή είτε µία τιµή, ενώ οι 

εκφράσεις φιλτραρίσµατος περιορίζουν τις τιµές που µπορούν να πάρουν αυτές οι 

µεταβλητές. Συγκεκριµένα, το WHERE τµήµα µίας SquishQL επερώτησης προσδιορίζει 

το τµήµα του γράφου υπό επερώτηση ως µία λίστα από τριάδες και το AND τµήµα ορίζει 

                                          

TP

48
PT http://ilrt.org/discovery/2001/02/squish/ 
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την Boolean έκφραση που θα χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο για να περιορίσει το πλήθος 

των αντικειµένων που επιστρέφονται ως απάντηση στην επερώτηση. Εντούτοις, η 

SquishQL δεν υποστηρίζει το µηχανισµό της υποστασιοποίησης και δεν µπορεί να 

εκφράσει µεταβατικότητα ή άλλες µορφές µονοπατιών αγνώστου µήκους. Η SquishQL 

έχει αποτελέσει τη βάση ενός αριθµού RDF γλωσσών επερώτησης διαφορετικής 

πολυπλοκότητας. Μία γλώσσα παράγωγη της SquishQL είναι η RDQLTP

49
PT, που 

αναπτύσσεται από την οµάδα Hewlett Packard Semantic Web Group. Η RDQL είναι µία 

σύνταξη και ένα API για επερώτηση της οποίας σκοπός είναι να λειτουργήσει ως 

µηχανισµός πρόσβασης σε επίπεδο υψηλότερο από ένα RDF API. Εξάγει πληροφορία 

από ένα RDF µοντέλο θεωρώντας το RDF ως δεδοµένα και προσφέροντας επερωτήσεις 

µε τριάδες και περιορισµούς πάνω σε ένα RDF µοντέλο, όπου ως µοντέλο θεωρείται ένα 

σύνολο από περιγραφές. Συστήµατα διαχείρισης RDF/S δεδοµένων που υποστηρίζουν 

την SquishQL είναι τα InklingTP

50
PT, RDFDBTP

51
PT και RDFStoreTP

52
PT, ενώ το σύστηµα JenaTP

53
PT  

υλοποιεί τη γλώσσα RDQL.  

 

Intellidimension RDFQL 

Αναπτυσσόµενη από την εταιρία Intellidimension, η RDFQLTP

54
PT είναι µία τύπου SQL, 

βασισµένη στο πρότυπο των δηλώσεων-τριάδων, γλώσσα επερώτησης. Εκτός από την 

υποστήριξη λειτουργιών επερώτησης δοµηµένων RDF δεδοµένων, ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της RDFQL είναι η ικανότητά της να εξάγει συµπερασµατικά νέες 

δηλώσεις από ήδη υπάρχουσες χρησιµοποιώντας συµπερασµατικούς κανόνες 

ορισµένους από το χρήστη. Ένας RDFQL κανόνας αποτελείται από µία κεφαλίδα (head) 

και ένα σώµα (body). Η κεφαλίδα ορίζει τις τριάδες που θα δηµιουργηθούν, εάν το 

σώµα του κανόνα αποτιµηθεί ως αληθές. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι κανόνων στην 

RDFQL: κανόνες δηλώσεων (statement rule) και συναρτησιακοί κανόνες (function 

rule). Ένας κανόνας δήλωσης, όταν εκτελείται, παράγει µία µοναδική δήλωση. Ως 

αποτέλεσµα, είναι δυνατόν να παραχθούν νέες ιδιότητες σε αντικείµενα βασιζόµενες 

στις ιδιότητες ενός ή περισσότερων άλλων αντικειµένων. Ένας συναρτησιακός κανόνας 

εκτελείται όταν καλείται από µία επερώτηση ή άλλο κανόνα. Οι συναρτησιακοί κανόνες 

είναι κατάλληλοι για την υλοποίηση αναδροµικών αλγορίθµων σε µία επερώτηση, όπως 

για παράδειγµα η επανάληψη πάνω σε µία δεντρική δοµή.  

                                          

TP

49
PT http://www.hpl.hp.com/semweb/rdql.html/ 

TP

50
PT http://swordfish.rdfweb.org/rdfquery/ 

TP

51
PT http://guha.com/rdfdb/ 

TP

52
PT http://rdfstore.sourceforge.net/ 

TP

53
PT http://www.hpl.hp.com/semweb/jena-top.html 

TP

54
PT http://www.intellidimension.com/RDFGateway/Docs/querying.asp 
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Ως µία γλώσσα τύπου SQL, χρησιµοποιεί εντολές όπως INSERT, DELETE και SELECT 

για να διεξάγει λειτουργίες επερώτησης και εξαγωγής νέων δηλώσεων πάνω σε RDF 

τριάδες καθώς και εντολές ορισµού δεδοµένων όπως CREATE TABLE ή CREATE 

DATABASE. Παραδείγµατος χάριν, η εντολή SELECT είναι αντίστοιχη εκείνης της 

γλώσσας SQL µε τη διαφορά ότι η RDFQL χρησιµοποιεί τον όρο USING αντί του FROM 

για να καθορίσει τις πηγές δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν στην επερώτηση, ενώ 

παράλληλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεταβλητές στη λίστα των όρων που 

επιλέγονται, όπως αυτή ορίζεται στον SELECT όρο. Η RDFQL περιλαµβάνει τις 

περισσότερες SQL συναρτήσεις και τελεστές, που ορίζονται µε τον όρο WHERE και δίνει 

τη δυνατότητα µέσω του όρου ORDER BY για διάταξη των αποτελεσµάτων ως προς µία 

κατεύθυνση διάταξης (αυξητική ή µειωτική). Επίσης, η RDFQL υποστηρίζει συναρτήσεις 

συνάθροισης, τελεστές σύγκρισης και τη χρήση ψευδωνύµων για κάθε χώρο 

ονοµατοδοσίας χρησιµοποιώντας την εντολή NAMESPACE. Το σύστηµα RDF GatewayTP

55
PT  

υποστηρίζει όλη τη λειτουργικότητα που προσφέρει η γλώσσα RDFQL. 

 

TRIPLE 

Η γλώσσα TRIPLE είναι µία γλώσσα επερώτησης, εξαγωγής συµπερασµάτων και 

µετασχηµατισµού RDF δεδοµένων, που αναπτύχθηκε ως αποτέλεσµα της συνεργασίας 

ερευνητών από το Stanford University Database Group και το DFKI GmbH 

Kaiserslautern, Knowledge Management Department [SD01]. Βασιζόµενη στη λογική 

Horn και την F-Logic, επιχειρεί να υποστηρίξει µε δηλωτικό τρόπο εφαρµογές που 

απαιτούν RDF συλλογιστική και µετασχηµατισµό. Εντούτοις, σε αντίθεση µε πολλές 

άλλες γλώσσες επερώτησης για το RDF, η TRIPLE επιτρέπει στη σηµασιολογία γλωσσών 

που στηρίζονται στο RDF, να οριστεί µε κανόνες αντί να υποστηρίξει την ίδια 

λειτουργικότητα µε ενσωµατωµένη στη γλώσσα επερώτηση σηµασιολογία. Στις 

περιπτώσεις εκείνες που ο ορισµός της σηµασιολογίας της γλώσσας δεν είναι εύκολος µε 

κανόνες, όπως για παράδειγµα η DAML+OIL, η TRIPLE παρέχει πρόσβαση σε εξωτερικά 

προγράµµατα, όπως description logics ταξινοµητές (classifiers). Εποµένως, στην TRIPLE 

υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη επιπέδων: συντακτικές επεκτάσεις της Horn λογικής για 

την υποστήριξη των βασικών RDF δοµών, όπως πόροι και δηλώσεις, και τµήµατα για τις 

σηµασιολογικές επεκτάσεις του RDF, όπως το RDFS και η DAML+OIL, που υλοποιούνται 

είτε απευθείας στην TRIPLE είτε µέσω επικοινωνίας µε εξωτερικά συστήµατα 

συλλογιστικής, όπως ένας DL ταξινοµητής. Συγκεκριµένα, η TRIPLE παρέχει υποστήριξη 

για πόρους και χώρους ονοµατοδοσίας, συντοµεύσεις (π.χ isa:=rdfs:subClassOf), 

µοντέλα (σύνολα RDF δηλώσεων), υποστασιοποίηση και κανόνες εκφράσιµους σε 

σύνταξη λογικής πρώτης τάξης. Η TRIPLE επιτρέπει επίσης Skolem συναρτήσεις, οι 

οποίες όταν χρησιµοποιηθούν σε κανόνες, µπορούν να µετατρέψουν ένα ή περισσότερα 

µοντέλα σε νέα. Συν τοις άλλοις, αντί για ορισµούς υποκειµένων, αντικειµένων και 

κατηγορηµάτων, η TRIPLE επιτρέπει τη χρήση εκφράσεων µονοπατιών. Για παράδειγµα, 

                                          

TP

55
PT http://www.intellidimension.com/RDFGateway/beta2/ 
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µπορούµε να ορίσουµε (horn) κανόνες που αναζητούν έγγραφα µε ένα καθορισµένο 

υποκείµενο. Τέλος, η TRIPLE διαθέτει µία ανθρωπίνως αναγνώσιµη ASCII σύνταξη, 

καθώς και µία σύνταξη βασισµένη στο RDF για την ανταλλαγή επερωτήσεων και 

κανόνων, πιθανώς µεταξύ επικοινωνούντων πρακτόρων. Το οµώνυµο σύστηµα TRIPLETP

56
PT  

υποστηρίζει όλη τη λειτουργικότητα της γλώσσας επερώτησης. 

Eργαλεία αποθήκευσης και ανάκτησης (µετα)δεδοµένων 
Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τα βασικότερα εργαλεία αποθήκευσης 

και επερώτησης - ανάκτησης (µετα)δεδοµένων, τα οποία έχουν εκφραστεί είτε στην 

XML είτε στη γλώσσα εννοιολογικής αναπαράστασης RDF/S.  

XML ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Αντικείµενο της συγκεκριµένης παραγράφου είναι µία συνοπτική ανασκόπηση της 

χρήσης της XML µε βάσεις δεδοµένων. Για την αποθήκευση και ανάκτηση XML 

εγγράφων, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είτε βάσεις δεδοµένων που υποστηρίζουν 

την XML (XML-enabled databases) είτε «γηγενείς» XML βάσεις δεδοµένων (native XML 

databases). Οι XML-enabled βάσεις δεδοµένων αποτελούν συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων µε επεκτάσεις για τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ XML εγγράφων και των 

συστηµάτων αυτών. Αντιθέτως, οι XML βάσεις δεδοµένων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 

την αποθήκευση XML εγγράφων και, όπως όλες οι βάσεις δεδοµένων, υποστηρίζουν 

χαρακτηριστικά όπως συναλλαγές (transactions), ασφάλεια δεδοµένων, πολλαπλή 

πρόσβαση χρηστών, προγραµµατιστικά API, γλώσσες επερώτησης κτλ.  

Για την επιλογή της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση των XML 

εγγράφων, είναι απαραίτητη αρχικά µία διάκριση των XML εγγράφων σε δύο 

κατηγορίες: δεδοµενοκεντρικά (data-centric) και εγγραφοκεντρικά (document-centric) 

XML έγγραφα [Β05]. Κατά την πρώτη προσέγγιση, ένα XML έγγραφο χρησιµοποιείται 

για τη µεταφορά δεδοµένων (π.χ παραγγελίες πωλήσεων, επιστηµονικά δεδοµένα) και η 

φυσική του δοµή (διάταξη των στοιχείων, αποθήκευση των στοιχείων σε γνωρίσµατα ή 

τιµές, χρήση οντοτήτων κτλ) είναι συχνά µη σηµαντική. Στη δεύτερη περίπτωση, η XML 

χρησιµοποιείται για τις τύπου SGML δυνατότητες της, όπως σε στατικές ιστοσελίδες, και 

τα XML έγγραφα χαρακτηρίζονται από ακαθόριστη δοµή, µικτό περιεχόµενο (XML 

σήµανση και κείµενο), ενώ η φυσική τους δοµή είναι σηµαντική. 

Για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων από δεδοµενοκεντρικά έγγραφα, ο 

τύπος του λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το πόσο καλά είναι 

δοµηµένα τα δεδοµένα. Για ιδιαιτέρως δοµηµένα δεδοµένα, όπως οι καταχωρήσεις ενός 

τηλεφωνικού καταλόγου, η επιλογή µίας XML-enabled βάσης δεδοµένων που είναι 

προσαρµοσµένη για αποθήκευση δεδοµένων, όπως µία σχεσιακή ή αντικειµενοστραφής 

βάση δεδοµένων, και κάποιο λογισµικό για την µεταφορά δεδοµένων κρίνεται 

                                          

TP

56
PT http://triple.semanticweb.org/ 
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καταλληλότερη λύση. Το λογισµικό αυτό µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο λογισµικό 

της βάσης δεδοµένων (καθαυτή XML-enabled βάση δεδοµένων) είτε να αποτελεί µέρος 

άλλης εφαρµογής, όπως ένας διαµεσολαβητής ή ένας XML εξυπηρετητήςTP

57
PT. Αν τα 

δεδοµένα είναι ηµιδοµηµένα, όπως στην περίπτωση δεδοµένων υγείας, υπάρχουν δύο 

επιλογές: η προσαρµογή των δεδοµένων σε µία καλώς δοµηµένη βάση δεδοµένων, 

όπως µία σχεσιακή βάση δεδοµένων,  ή η αποθήκευση των δεδοµένων σε µία XML βάση 

δεδοµένων, η οποία είναι προσαρµοσµένη στη διαχείριση ηµιδοµηµένων δεδοµένων. Σε 

αυτή την περίπτωση, λογισµικό wrappers µπορεί να διαχειριστεί ένα XML έγγραφο ως 

µία πηγή σχεσιακών δεδοµένων. Για την αποθήκευση και ανάκτηση εγγραφοκεντρικών 

εγγράφων απαιτείται η χρήση µίας XML βάσης δεδοµένων ή συστήµατα διαχείρισης 

περιεχοµένου (εγγράφων). Τα συστήµατα αυτά έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση 

τµηµάτων περιεχοµένου, όπως συναρτήσεις, κεφάλαια και καταχωρήσεις λεξιλογίου, και 

µπορεί να περιέχουν µεταδεδοµένα εγγράφων, όπως ονόµατα συγγραφέων και 

αριθµούς εγγράφων [Β05]. 

Η επιλογή της τεχνολογικής λύσης που θα υιοθετηθεί εξαρτάται από τη φύση των 

δεδοµένων και τις απαιτήσεις του οργανισµού. Οι XML βάσεις δεδοµένων αποτελούν µία 

νέα τεχνολογική πρόταση και παρέχουν τη λειτουργικότητα που απαιτείται για την 

αποτελεσµατική διαχείριση XML δεδοµένων. Εντούτοις, πρέπει να λαµβάνονται 

ορισµένες προφυλάξεις κατά τη σχεδίαση XML βάσεων δεδοµένων και την ολοκλήρωσή  

τους σε συστήµατα που ήδη λειτουργούν, καθώς πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

δοµές αποθήκευσης δεδοµένων, οι ροές και οι απαιτήσεις του οργανισµού. Για 

παράδειγµα, αν ένας πολιτισµικός οργανισµός χαρακτηρίζεται από έντονο φορτίο 

ανταλλαγής πληροφορίας ή µαζικές αναζητήσεις, πιθανώς είναι καλύτερη ιδέα η χρήση 

µίας XML βάσης δεδοµένων για να ελαφρύνει το φορτίο ενός RDBMS συστήµατος.  Για 

τη δηµιουργία µίας εποπτικής εικόνας των λύσεων που υπάρχουν στην αγορά, στις 

επόµενες παραγράφους παρουσιάζουµε συνοπτικά µία λίστα από προϊόντα για την 

αποθήκευση και ανάκτηση XML εγγράφων. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα 

συγκεκριµένα προϊόντα µπορεί να αντλήσει ο αναγνώστης ανατρέχοντας στον 

αντίστοιχο ιστότοπο που δίνεται ως πηγή πληροφορίας.     

 

XMl-enabled βάσεις δεδοµένων 

Οι XML-enabled βάσεις δεδοµένων υποστηρίζουν, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, 

επεκτάσεις για τη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ XML εγγράφων και τις ιδίες δοµές 

δεδοµένων τους. Χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον από δεδοµενοκεντρικές 

εφαρµογές, εκτός από τις περιπτώσεις που η βάση δεδοµένων υποστηρίζει επίσης και 

αυτούσια XML αποθήκευση. Η διαφορά ανάµεσα σε µία XML-enabled και µία XML 

                                          

TP

57
PT Στην βιβλιογραφική αναφορά [Β05], ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να βρει 

µία ενηµερωµένη λίστα προϊόντων λογισµικού για την XML, όπως βάσεις δεδοµένων, 

ενδιάµεσο λογισµικό, εξυπηρετητές κτλ. 
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αποθήκευση έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη χρησιµοποιεί ειδικές δοµές σχήµατος που 

πρέπει να αντιστοιχηθούν στο XML έγγραφο κατά τη διάρκεια της σχεδίασης, ενώ η 

δεύτερη χρησιµοποιεί γενικές δοµές που µπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε XML 

έγγραφο. Ακολουθεί µία λίστα από προϊόντα XML-enabled βάσεων δεδοµένων [Β05]. 
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Προϊόν Κατασκευαστής Άδεια Τύπος Β∆ Ιστοσελίδα 

Access 2002 Microsoft Εµπορική Σχεσιακή 
http://msdn.microsoft.com/library/en-
us/dnacc2k2/html/odc_acxmllnk.asp 

Cache 
InterSystems 
Corp. Εµπορική Post-σχεσιακή 

http://www.intersystems.com/cache/technology/ 
components/xml/index.html 

DB2 IBM Εµπορική Σχεσιακή http://www-3.ibm.com/software/data/db2/extenders/xmlext/ 

eXtremeDB McObject Εµπορική Navigational http://www.mcobject.com/extremedb.shtml 

FileMaker FileMaker Εµπορική FileMaker http://www.filemaker.com/xml/overview.html 

FoxPro Microsoft Εµπορική Σχεσιακή 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/fox7help/html/lngrfxmlfunctions.asp 

Informix IBM Εµπορική Σχεσιακή http://www.informix.com/idn-secure/webtools/ot/ 

Matisse Matisse Software Εµπορική Αντικειµενοστραφής 
http://www.matisse.com/product_information/ 

Objectivity/DB Objectivity Εµπορική Αντικειµενοστραφής 
http://www.objectivity.com/DevCentral/Products 

/TechDocs/Datasheets/ObjyXML.html 

OpenInsight 
Revelation 
Software 

Εµπορική 
Πολλαπλών τιµών 

(Multi-valued) 

http://www.revelation.com/website/vipweb.nsf/ 

e4a32622500660198525631900091149/ 

178609577b262b2a852563f500770fc5?OpenDocument 

Oracle 8i, 9i Oracle Εµπορική Σχεσιακή http://otn.oracle.com/tech/xml/xmldb/content.html 

SQL Server 
2000 

Microsoft Εµπορική 
Σχεσιακή http://msdn.microsoft.com/library/periodic/period00/sql2000.htm 
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Sybase ASE 
12.5 

Sybase Εµπορική 
Σχεσιακή http://my.sybase.com/content/1013051/3929XMLwpaperv9.pdf 

UniData IBM Εµπορική 

Φωλιασµένη 
Σχεσιακή 

(Nested relational) 

http://www-306.ibm.com/software/data/u2/unidata/ 

UniVerse IBM Εµπορική 

Φωλιασµένη 
Σχεσιακή 

(Nested relational) 

http://www-306.ibm.com/software/data/u2/universe/ 

Versant enJin Versant Corp. Εµπορική Αντικειµενοστραφής 
http://www.versant.com/products/enjin/datasheet.html 
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Στον παραπάνω πίνακα, η στήλη «Προϊόν» καταγράφει την εµπορική ονοµασία του 

συστήµατος βάσης δεδοµένων, ενώ η στήλη «Άδεια» καταγράφει την πολιτική 

διάθεσης του προϊόντος από την εταιρεία κατασκευής του, όπως αυτή καταγράφεται στη 

στήλη «Κατασκευαστής». Η στήλη «Τύπος Β∆» περιγράφει το µοντέλο δεδοµένων 

της βάσης, ενώ περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες που προσφέρει το 

εκάστοτε προϊόν δίνονται από τους αντίστοιχους ιστοτόπους που αναγράφονται στην 

στήλη «Ιστοσελίδα». 

 

Native XML βάσεις δεδοµένων 

Όπως ορίζεται από τα µέλη της ΧΜL:DB λίστας, µία αµιγώς XML βάση δεδοµένων 

ορίζει ένα (λογικό) µοντέλο για ένα XML έγγραφο – σε αντίθεση µε τα δεδοµένα στο 

έγγραφο – και αποθηκεύει και ανακτά δεδοµένα σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο. Κατ’ 

ελάχιστον, το µοντέλο πρέπει να υποστηρίζει στοιχεία, γνωρίσµατα, PCDATA και διάταξη 

εγγράφου. Ακολουθεί µία λίστα από προϊόντα αµιγών XML βάσεων δεδοµένων [Β05]. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργικότητα που υποστηρίζει κάθε ένα από τα 

προϊόντα που καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα, διατίθενται από τις ιστοσελίδες 

των εταιρειών κατασκευής αυτών των προϊόντων.  



   

 

 

Προϊόν Κατασκευαστής Άδεια Τύπος B∆ Ιστοσελίδα 

4Suite, 

4Suite Server 

FourThought Ανοικτού 

Κώδικα 

Αντικειµενοστραφής http://4suite.org/index.xhtml 

Berkeley DB 

XML  

Sleepycat 

Software 

Ανοικτού 

Κώδικα 

Key-value http://www.sleepycat.com/products/xml.shtml 

Birdstep 

RDM XML  

Birdstep Εµπορική Αντικειµενοστραφής http://www.birdstep.com/database_technology/rdm_xml.php3 

Centor 

Interaction 

Server 

Centor 

Software Corp. 

Εµπορική Ιδιόκτητος http://www.centor.com/solutions/technology.shtml 

 

DBDOM K. Ari 

Krupnikov 

Ανοικτού 

Κώδικα 

Σχεσιακή http://dbdom.sourceforge.net/ 

dbXML dbXML Group Ανοικτού 

Κώδικα 

Ιδιόκτητος http://www.dbxml.com/product.html 

DOMSafeXML Ellipsis Εµπορική Αρχεία Συστήµατος  

(File system)(?) 

http://www.ellipsis.nl/content/products.htm 

eXist Wolfgang 

Meier 

Ανοικτού 

Κώδικα 

Σχεσιακή http://exist.sourceforge.net/ 
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Προϊόν Κατασκευαστής Άδεια Τύπος B∆ Ιστοσελίδα 

eXtc M/Gateway 

Developments 

Ltd. 

Εµπορική Post-relational http://www.mgateway.tzo.com/eXtc.htm 

GoXML DB XML Global Εµπορική Ιδιόκτητος (Model-

based) 

http://www.xmlglobal.com/prod/db/index.jsp 

Infonyte DB Infonyte Εµπορική Ιδιόκτητος (Model-

based) 

http://www.infonyte.com/prod_db.html 

Ipedo Ipedo Εµπορική Ιδιόκτητος http://www.ipedo.com/html/products.html 

Lore Stanford 

University 

Ερευνητική Ηµιδοµηµένος http://www-db.stanford.edu/lore/home/index.html 

Mark Logic 

Content 

Interaction 

Server 

Mark Logic 

Corp. 

Εµπορική Ιδιόκτητος(?) http://www.marklogic.com/prod.html 

myXMLDB Mladen 

Adamovic 

Ανοικτού 

Κώδικα 

MySQL http://sourceforge.net/projects/myxmldb/ 

Natix data ex 

machina 

Εµπορική Αρχεία Συστήµατος  

(File system)(?) 

http://www.dataexmachina.de/natix.html 
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Προϊόν Κατασκευαστής Άδεια Τύπος B∆ Ιστοσελίδα 

NaX Base Naxoft Εµπορική Ιδιόκτητος http://www.naxoft.com/produit-presentation.html 

Neocore XMS Xpriori Εµπορική Ιδιόκτητος http://www.xpriori.com/index.html 

ozone ozone-db.org Ανοικτού 

Κώδικα 

Αντικειµενοστραφής http://ozone-db.org/frames/home/what.html 

Sedna XML 

DBMS 

ISP RAS 

MODIS 

∆ωρεάν Ιδιόκτητος http://www.modis.ispras.ru/Development/sedna.htm 

Sekaiju / 

Yggdrasill 

Media Fusion Εµπορική Ιδιόκτητος http://www.mediafusion.co.jp/usa/seihin/sekaiju/index.html 

SQL/XML-

IMDB 

QuiLogic Εµπορική Ιδιόκτητος (native 

XML και σχεσιακή) 

http://www.quilogic.cc/ 

 

Sonic XML 

Server 

Sonic Software Εµπορική Αντικειµενοστραφής 

(ObjectStore) 

http://www.sonicsoftware.com/products/ 

sonic_xml_server/index.ssp 

Tamino Software AG Εµπορική Ιδιόκτητος.  

Σχεσιακή µέσω 

ODBC. 

http://www.softwareag.com/tamino/architecture.htm 

TeraText 

DBS 

TeraText 

Solutions 

Εµπορική Ιδιόκτητος http://www.teratext.com/get/page/ 

browser/browser?category=Products/TeraText%20DBS 
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Προϊόν Κατασκευαστής Άδεια Τύπος B∆ Ιστοσελίδα 

TEXTML 

Server 

IXIA, Inc. Εµπορική Ιδιόκτητος (Text-

based) 

http://www.ixiasoft.com/default.asp?xml= 

/xmldocs/webpages/textml-server.xml 

TigerLogic 

XDMS 

Raining Data Εµπορική Pick http://www.rainingdata.com/products/tl/abouttl.html 

TOTAL XML Cincom Εµπορική Object-relational? http://tiger.cincom.com/pages/aboutTotalXML.html 

Virtuoso OpenLink 

Software 

Εµπορική Ιδιόκτητος. 

Σχεσιακή µέσω ODBC 

http://www.openlinksw.com/virtuoso/ 

XDBM Matthew Parry, 

Paul Sokolovsky 

Ανοικτού 

Κώδικα 

Ιδιόκτητος (Model-

based) 

http://sourceforge.net/projects/xdbm/ 

XDB ZVON.org Ανοικτού 

Κώδικα 

Σχεσιακή 

(PostgreSQL µόνο?) 

http://zvon.org/index.php?nav_id=61 

X-Hive/DB  X-Hive 

Corporation 

Εµπορική Ιδιόκτητος.  

Σχεσιακή µέσω JDBC 

http://www.x-hive.com/products/ 

Xindice Apache 

Software 

Foundation 

Ανοικτού 

Κώδικα  

Ιδιόκτητος (Model-

based) 

http://xml.apache.org/xindice/ 

 

XML 

Transactional 

Ontonet Εµπορική Αντικειµενοστραφής http://ontonet.com/XML_Product.html 
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Προϊόν Κατασκευαστής Άδεια Τύπος B∆ Ιστοσελίδα 

DOM 

XpSQL Makoto Yui Ανοικτού 

Κώδικα 

Σχεσιακή 

(PostgreSQL) 

http://gborg.postgresql.org/project/xpsql/projdisplay.php 

XStreamDB 

Native XML 

Database 

Bluestream 

Database 

Software Corp. 

Εµπορική Ιδιόκτητος (Model-

based) 

http://www.bluestream.com/xstreamdb 

Xyleme Zone 

Server 

Xyleme SA Εµπορική Ιδιόκτητος http://www.xyleme.com/en/rubriques/Products/Architecture 
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Στον παραπάνω πίνακα, η στήλη «Προϊόν» καταγράφει την εµπορική ονοµασία του 

συστήµατος βάσης δεδοµένων, ενώ η στήλη «Άδεια» καταγράφει την πολιτική 

διάθεσης του προϊόντος από την εταιρεία κατασκευής του, όπως αυτή καταγράφεται στη 

στήλη «Κατασκευαστής». Η στήλη «Τύπος Β∆» περιγράφει το µοντέλο δεδοµένων 

της βάσης.RDF/S ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

ICS-FORTH RDFSuite 

Το ICS-FORTH RDFSuiteTP

58
PT [ACK01], το οποίο χρηµατοδοτήθηκε µερικώς από τα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα C-Web (IST-1999-13479) και MesMuses (IST-2001- 26074), 

αποτελεί µία σουίτα εργαλείων για τη διαχείριση RDF µεταδεδοµένων για µεγάλου 

µεγέθους διαδικτυακές εφαρµογές. Απαρτίζεται από εργαλεία για την ανάλυση 

(parsing), επικύρωση (validating), αποθήκευση και επερώτηση RDF περιγραφών, ήτοι 

τα Validating RDF Parser (VRP), RDF Schema Specific DataBase (RSSDB) και RDF 

Query Language (RQL). Το RSSDB είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη φόρτωση 

περιγραφών πόρων σε ένα αντικειµενο-σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων 

δεδοµένων DBMS (π.χ, PostgresSql) εκµεταλλευόµενο τη γνώση του υπάρχοντος RDF 

σχήµατος. ∆ιατηρεί την ευελιξία του RDF στην εκλέπτυνση σχηµάτων και/ή στον 

εµπλουτισµό των περιγραφών ανά πάσα στιγµή, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να 

προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της εφαρµογής µε ποικίλους τρόπους (σε αντίθεση µε 

αποθήκες δεδοµένων βασισµένες στην έννοια της τριάδας <υποκείµενο, κατηγόρηµα, 

αντικείµενο>) σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες τόσο των διαχειριζόµενων RDF 

περιγραφών (δηλαδή σχηµάτων) όσο και των υποκείµενων RDF επερωτήσεων. Ο 

κυριότερος στόχος του είναι η διάκριση της πληροφορίας RDF σχήµατος από την 

πληροφορία δεδοµένων, καθώς επίσης και η διάκριση ανάµεσα σε µοναδιαίες ή δυαδικές 

σχέσεις που διατηρούν τα στιγµιότυπα κλάσεων και ιδιοτήτων. Η επερώτηση των 

αποθηκευµένων RDF περιγραφών επιτυγχάνεται από τη µονάδα επερώτησης, η οποία 

υλοποιεί την γλώσσα RQL, που εξετάσαµε παραπάνω. Για λόγους απόδοσης, η µονάδα 

«σπρώχνει» όσο το δυνατό περισσότερη αξιολόγηση επερωτήσεων (query evaluation) 

στο υποκείµενο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, εκµεταλλευόµενη την ύπαρξη 

αποτελεσµατικών SQL3 µηχανών επερώτησης και δεικτών στη βάση δεδοµένων. Η 

µονάδα RQL καθίσταται εύκολα ενσωµατώσιµη σε διαδικτυακούς εξυπηρετητές 

εφαρµογών και µπορεί εύκολα να συνεργαστεί µε οποιοδήποτε άλλο εµπορικό σύστηµα 

διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

 

Sesame 

                                          

TP

58
PT http://139.91.183.30:9090/RDF/index.html 



105                       ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 

 

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

Το SesameTP

59
PT, ένα βασισµένο στο RDF Schema σύστηµα αποθήκευσης και 

επερώτησης, αναπτύχθηκε από την εταιρεία Aidministrator Nederland ως ένα από τα 

παραδοτέα του ευρωπαϊκού προγράµµατος On-To-Knowledge (EU-IST-1999-10132). 

Αποτελεί ένα σύστηµα που απαρτίζεται από µία αποθήκη, µία µηχανή αναζήτησης και 

µία µονάδα διαχείρισης για την προσθήκη και διαγραφή RDF δεδοµένων και 

πληροφορίας σχήµατος. Υποστηρίζει εκφραστική επερώτηση RDF πληροφορίας 

δεδοµένων και σχήµατος (οντολογίας), χρησιµοποιώντας τη γλώσσα RQL και κατανοεί 

τη σηµασιολογία των περισσότερων κλάσεων και ιδιοτήτων του RDF Schema. 

Εποµένως, υποστηρίζει τη βασική εξαγωγή συµπερασµάτων που απαιτείται για την 

υποστήριξη του RDF Schema, όπως τη διάσχιση των σχέσεων υπαλληλίας κλάσεων και 

ιδιοτήτων. Η υλοποίηση της RQL που γίνεται από το Sesame διαφέρει µερικώς από 

εκείνη του ICS-FORTH RDFSuite, δεδοµένου ότι η ερµηνεία του RDF Schema διαφέρει 

στις δύο περιπτώσεις και ότι η µηχανή επερώτησης του Sesame δεν υποστηρίζει όλα τα 

χαρακτηριστικά της RQL. Για να διευκολύνει την επερώτηση, το Sesame υποστηρίζει 

την αποθήκευση µεγάλης ποσότητας πληροφορίας σχήµατος και δεδοµένων. Η RDF 

πληροφορία αναλύεται χρησιµοποιώντας τον αναλυτή (parser) SiRPAC και 

αποθηκεύεται σε ένα αντικειµενο-σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 

την PostgreSQL.  

Πρωτόκολλα επερώτησης 
Η αναζήτηση και η ανάκτηση πληροφορίας στο περιβάλλον των πολιτισµικών 

πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να γίνει µέσα σε µία πληθώρα συστηµάτων και 

δικτύων, µε αποτέλεσµα οι επερωτήσεις και τα αποτελέσµατα αυτών να πρέπει να 

µεταφράζονται από και προς διαφορετικά συστήµατα αναζήτησης. Οι επερωτήσεις 

ενδέχεται να χρήζουν µετάφρασης από το συντακτικό της γλώσσας στην οποία γίνεται η 

αναζήτηση στο συντακτικό της γλώσσας η οποία χρησιµοποιείται από τον παροχέα της 

πληροφορίας, π.χ µέσω του προτύπου Ζ39.50. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην 

αρχιτεκτονική του πελάτη/εξυπηρετητή και µεταφράζει τη σύνταξη του πελάτη σε µια 

ενδιάµεση σύνταξη και τελικώς στη σύνταξη ενός ή περισσοτέρων εξυπηρετητών, 

παρέχοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιµοποιήσει µια γλώσσα αναζήτησης και 

µία διεπαφή χρήσης τόσο για τοπικές όσο και αποµακρυσµένες αναζητήσεις. Στο σηµείο 

αυτό θα παρουσιαστούν πρωτόκολλα και γλώσσες επερώτησης που αναφέρονται στην 

πλοήγηση σχήµατος. 

 

Z39.50 

Το Z39.50 [Z39.50] αποτελεί ένα πρωτόκολλο αναζήτησης και ανάκτησης, το οποίο 

συντηρείται από το ίδρυµα Library of Congress. Όντας ένα πρότυπο ANSI, το Ζ39.50 

υιοθετήθηκε από τον οργανισµό ISO ως διεθνές πρότυπο (ISO23950). Ικανό να 

                                          

TP

59
PT http://sesame.aidministrator.nl/ 
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λειτουργήσει πάνω από το TCP/IP, το Z39.50 βασίζεται στην αρχιτεκτονική 

εξυπηρετητή-πελάτη και διακρίνει την αναζήτηση από την ανάκτηση. Η φιλοσοφία που 

ακολουθεί το πρωτόκολλο είναι απλή. Η υπηρεσία ανάκτησης πληροφοριών περιγράφει 

την εργασία ανάµεσα σε δύο εφαρµογές: µία εφαρµογή που εκκινεί τη διαδικασία, ο 

πελάτης και µία εφαρµογή που απαντά, ο εξυπηρετητής, ο οποίος σχετίζεται µε µία ή 

περισσότερες βάσεις δεδοµένων που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες, 

λειτουργούν σε διαφορετικές πλατφόρµες και µε διαφορετικές διεπαφές χρήσης. Η 

επικοινωνία ανάµεσα στον πελάτη και τον εξυπηρετητή διεξάγεται βάσει του 

πρωτοκόλλου Ζ39.50, το οποίο προδιαγράφει διαδικασίες που ισχύουν τόσο στον 

πελάτη όσο και στον εξυπηρετητή. Εφόσον εγκαθιδρυθεί σύνδεση µε τον εξυπηρετητή 

βάσεων δεδοµένων (database server), ο εξυπηρετητής αποκρίνεται στην επερώτηση µε 

ένα σύνολο από αποτελέσµατα, τα οποία µπορούν να ανακτηθούν τµηµατικά ή 

συνολικά. Οι λειτουργίες που καλύπτονται από την Έκδοση 3 του πρωτοκόλλου (που 

αποτελεί και την τρέχουσα έκδοση) είναι οι ακόλουθες:  

Αναζήτηση, για την οποία µάλιστα υποστηρίζεται ένα σύνολο από συντακτικά 

επερωτήσεων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διατύπωση επερωτήσεων. Μία 

επερώτηση µπορεί να εκκινήσει µία ταυτόχρονη αναζήτηση σε πολλαπλές βάσεις 

δεδοµένων στον εξυπηρετητή. Επιπλέον, µπορούν να οριστούν νέα γνωρίσµατα και 

τύποι δεδοµένων για τιµές γνωρισµάτων (στην παλαιότερη έκδοση υποστηρίζονταν 

µόνο αριθµητικές τιµές).  

Ανάκτηση, η οποία ανακτά τµήµατα ή το σύνολο των εγγραφών σε διάφορες µορφές 

συµπεριλαµβανοµένων των SGML/XML και MARCTP

60
PT. Το Z39.50 υποστηρίζει επίσης 

πιστοποίηση χρηστών και ταξινόµηση ενός ή περισσότερων αποτελεσµάτων βάσει 

πολλαπλών πεδίων. Η τελευταία δυνατότητα επιτρέπει σε ένα πελάτη να ζητήσει την 

ταξινόµηση ενός συγκεκριµένου συνόλου αποτελεσµάτων, για παράδειγµα να ανακτήσει 

τα τρία πιο πρόσφατα εκδοθέντα έγγραφα. Συνεπώς, βασιζόµενο σε ένα συγκεκριµένο 

κλειδί (π.χ την ηµεροµηνία έκδοσης κατά φθίνουσα σειρά), το Ζ39.50 µπορεί να 

ανακτήσει τις εγγραφές βάσει της ηµεροµηνίας έκδοσης. Επιπλέον, υποστηρίζεται η 

δυνατότητα σάρωσης (scan) για τη σάρωση όρων σε µία λίστα ή ευρετήριο και η 

δυνατότητα φυλλοµέτρησης (browse), που ταιριάζει όλες τις λέξεις που κρίνονται 

συναφείς µε ένα δοθέντα όρο.  

Επεξήγηση, η ποία επιτρέπει σε ένα πελάτη να ανακτήσει λεπτοµέρειες για την 

υλοποίηση του εξυπηρετητή: γενικά χαρακτηριστικά (περιγραφή, πληροφορίες 

επικοινωνίας, ώρες λειτουργίας, περιορισµοί, κόστος χρήσης κτλ), βάσεις δεδοµένων 

διαθέσιµες προς αναζήτηση, ευρετήρια, σύνολα γνωρισµάτων, δυνατότητες ταξινόµησης 

                                          

TP

60
PT http://www.loc.gov/marc/: οι τύποι MARC αποτελούν πρότυπα για την 

αναπαράσταση και επικοινωνία βιβλιογραφικής και σχετικής πληροφορίας σε µορφή 

ηλεκτρονικά επεξεργάσιµη. Οι τύποι που ορίζονται αφορούν πέντε τύπους 

πληροφορίας: βιβλιογραφική, για τα αντικείµενα της συλλογής, διαχειριστική, 

ταξινόµησης και κοινωνική (για εκδηλώσεις, προγράµµατα, υπηρεσίες κτλ). 
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και εκτεταµένες υπηρεσίες. Ο εξυπηρετητής διατηρεί αυτή την πληροφορία σε µία ειδική 

βάση δεδοµένων που µπορεί να προσπελαστεί από τον πελάτη χρησιµοποιώντας τις 

υπηρεσίες αναζήτησης και ανάκτησης του πρωτοκόλλου.   

Το Z39.50 αποτελεί ένα µεγάλο και περίπλοκο πρότυπο. Χρησιµοποιούµενο εκτενώς 

σε βιβλιογραφικές εφαρµογές και εφαρµογές ψηφιακής βιβλιοθήκης, το Z39.50 

αναπαριστά ένα σηµαντικό σώµα εµπειρίας σχετιζόµενο µε την ανάκτηση 

βιβλιογραφικών δεδοµένων και την προδιαγραφή διαλειτουργικής σηµασιολογίας για 

σύνολα γνωρισµάτων µεταδεδοµένων προορισµένα για συγκεκριµένες κοινότητες 

χρηστών. Το πλεονέκτηµά του συνίσταται στην αποδοχή νέων ή διαφορετικών 

συντακτικών επερώτησης, µορφότυπων και σηµασιολογίας πεδίου χάριν της αρθρωτής 

του φύσης. Το µειονέκτηµά του, από την άλλη πλευρά, έγκειται στο µέγεθος και την 

πολυπλοκότητά του, οι οποίες συντελούν στην υλοποίηση τµηµάτων αυτού ή 

περιορισµένων και τοπικών εκδόσεών του. Για να αντιµετωπιστεί η πιθανότητα µη 

υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, έχει δηµιουργηθεί µία ποικιλία προφίλ για τον 

ορισµό των πεδίων και χαρακτηριστικών που υποστηρίζει κάθε υλοποίηση του 

πρωτοκόλλου. Τα προφίλ αυτά ουσιαστικά αποτελούν συµφωνίες µεταξύ κοινοτήτων 

υπηρεσιών και χρηστών επί του ακριβούς ορισµού της λειτουργικότητας κάθε 

υλοποίησης. Στο χώρο των µουσείων και των βιβλιοθηκών έχουν αναπτυχθεί προφίλ 

για την υποστήριξη της αναζήτησης και ανάκτησης πολιτισµικής πληροφορίας, όπως το 

CIMI ProfileTP

61
PT από τον οργανισµό CIMI, το Bath ProfileTP

62
PT από την Εθνική Βιβλιοθήκη του 

Καναδά, το Zthes ProfileTP

63
PT από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και το CHIN ProfileTP

64
PT από 

τον αντίστοιχο οργανισµό.  

Εκτός από το µέγεθος και την πολυπλοκότητά του, το Z39.50 απαιτεί την 

εγκατάσταση, διαµόρφωση και συντήρηση ειδικού λογισµικού και συχνά το κόστος του 

                                          

TP

61
PT Το προφίλ αυτό αναπτύχθηκε και δοκιµάστηκε στα πλαίσια του προγράµµατος 

CHIO και του ευρωπαϊκού προγράµµατος Aquarelle. Το τρέχον προφίλ εναρµονίζει το 

αρχικό προφίλ που χρησιµοποιήθηκε από το πρόγραµµα CHIO µε το προφίλ που 

αναπτύχθηκε από το πρόγραµµα Aquarelle. Το CIMI Profile διατίθεται µόνο στα αγγλικά 

(http://www.unt.edu/wmoen/projects/CIMI/HarmonProfile1.htm). 

TP

62
PT Το Bath Profile είναι διεθνώς αναγνωρισµένο και αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει 

την κατανεµηµένη πρόσβαση σε εφαρµογές βιβλιοθηκών (http://www.nlc-

bnc.ca/bath/bp-current.htm). 

TP

63
PT Το Zthes Profile χρησιµοποιείται στην πλοήγηση ιεραρχικών θησαυρών όρων, 

υποστηρίζει πολύγλωσσους θησαυρούς όρων και περιλαµβάνει ένα XML DTD για την 

ανταλλαγή θησαυρών 

(http://www.loc.gov/z3950/agency/profiles/zthes-04.html). 

TP

64
PT Το προφίλ CHIN υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Fishnet biodiversity 

(http://www.chin.gc.ca/English/Standards/standards_research.html#fishnet). 
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είναι απαγορευτικό για µικρούς πολιτισµικούς οργανισµούς. Επιπρόσθετα στους 

τεχνολογικούς και οικονοµικούς περιορισµούς, το Z39.50 δεν απευθύνεται στην 

ανταλλαγή δεδοµένων, αλλά εστιάζεται µόνο στην αναζήτηση και ανάκτηση πόρων. Οι 

νέες τεχνολογίες, όπως η RDF και η XML καθίστανται πιο αποτελεσµατικές στον τοµέα 

αυτό. Για το λόγο αυτό, παρουσιάσαµε τεχνολογίες αναζήτησης και ανάκτησης πόρων 

βασισµένες σε αυτές τις γλώσσες, οι οποίες αφενός αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της 

ανταλλαγής δεδοµένων και αφετέρου υποστηρίζουν αναζήτηση και ανάκτηση 

πολιτισµικής κληρονοµιάς.  

 

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol 

Το πρωτόκολλο LDAP - Lightweight Directory Access Protocol [LDAP] αποτελεί ένα 

ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγων πάνω από το TCP/IP. Η πρώτη ευρέως 

διαθέσιµη έκδοση ήταν η Έκδοση 2 (ορίζεται στα RFCs 1777 και 1778), ενώ η Έκδοση 3 

τεκµηριώνεται στα RFC2251 και RFC3377. Για την οργάνωση των δεδοµένων σε ένα 

κατάλογο χρησιµοποιούνται τέσσερα µοντέλα: (α) το LDAP µοντέλο πληροφορίας ορίζει 

το είδος των δεδοµένων που µπορούν να εισαχθούν σε ένα κατάλογο, (β) το LDAP 

µοντέλο ονοµατοδοσίας ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και αναφοράς των δεδοµένων σε 

ένα κατάλογο, (γ) το LDAP λειτουργικό µοντέλο καθορίζει τον τρόπο πρόσβασης και 

ενηµέρωσης της πληροφορίας του καταλόγου και (δ) το µοντέλο ασφαλείας 

προδιαγράφει πώς προστατεύεται η πληροφορία από ανεπιθύµητη πρόσβαση. Η βασική 

µονάδα ενός καταλόγου είναι µία καταχώρηση, η οποία αποτελείται από γνωρίσµατα και 

τα οποία µε τη σειρά τους έχουν ένα τύπο και µία ή περισσότερες τιµές. Οι 

καταχωρήσεις, κάθε µία από τις οποίες διακρίνεται από ένα µοναδικό καθολικό 

αναγνωριστικό, οργανώνονται σε ιεραρχικές δοµές µε τη µορφή δέντρου.  

Όπως και το Z39.50, το LDAP βασίζεται στην αρχιτεκτονική του πελάτη-εξυπηρετητή. 

Οι πελάτες θέτουν (ταυτόχρονες, πολλαπλές) αιτήσεις στους εξυπηρετητές και οι 

εξυπηρετητές επιστρέφουν καταχωρήσεις στους πελάτες και/ή δείκτες για το που ένας 

πελάτης µπορεί να βρει επιπλέον πληροφορία (τυπικά, ένα άλλο LDAP εξυπηρετητή). 

Ανεξάρτητα από τον LDAP εξυπηρετητή που συνδέεται, ο πελάτης-χρήστης έχει την ίδια 

εικόνα για όλον τον κατάλογο. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό 

µίας υπηρεσίας καθολικού καταλόγου, όπως το LDAP. Το LDAP διαθέτει εννέα βασικές 

λειτουργίες, χωρισµένες σε τρεις κατηγορίες: λειτουργίες επερώτησης (αναζήτηση, 

σύγκριση), λειτουργίες ενηµέρωσης καταχωρήσεων (προσθήκη, διαγραφή, 

τροποποίηση, µετονοµασία) και λειτουργίες πιστοποίησης και ελέγχου (δέσµευση-bind, 

αποδέσµευση-unbind, αποχώρηση-abandon). Οι λειτουργίες που χρησιµοποιούνται 

περισσότερο είναι αυτές της επερώτησης για την αναζήτηση πληροφορίας σε ένα 

κατάλογο. Η λειτουργία αναζήτησης του LDAP υποστηρίζει την αναζήτηση µέρους του 

καταλόγου για την ανάσυρση εγγραφών που ταιριάζουν σε κάποια από τα κριτήρια που 

έχουν τεθεί από το φίλτρο αναζήτησης. Όπως και το Z39.50, το LDAP δεν απευθύνεται 

στην ανταλλαγή δεδοµένων, αλλά εστιάζεται µόνο στην αναζήτηση και ανάκτηση πόρων 
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και µάλιστα µόνο από ιεραρχικά δοµηµένες δοµές, µη µπορώντας, µε αυτόν τον τρόπο, 

να εκµεταλλευτεί τη σηµασιολογία σηµασιολογικών σχέσεων, πλην αυτής της ιεραρχίας.  

 

SRW/SRU - Search and Retrieve Web Service / Search and Retrieve URL 

Service (SRU) 

Οι υπηρεσίες Search and Retrieve Web Service (SRW) και Search and Retrieve 

URL Service (SRU) [SRW] αποτελούν πρωτόκολλα βασισµένα στις διαδικτυακές 

υπηρεσίες για την επερώτηση βάσεων δεδοµένων και την επιστροφή αποτελεσµάτων 

αναζήτησης. Οι αιτήσεις και τα αποτελέσµατα στα πρωτόκολλα SRW και SRU είναι 

παρόµοια και οι διαφορές τους εντοπίζονται στον τρόπο που οι επερωτήσεις και τα 

αποτελέσµατα ενθυλακώνονται και µεταδίδονται ανάµεσα στις εφαρµογές πελάτη και 

εξυπηρετητή. Ουσιαστικά το πρωτόκολλο SRW χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SOAP, ενώ 

το πρωτόκολλο REST. Και τα δύο πρωτόκολλα ορίζουν τις τρεις ίδιες βασικές 

λειτουργίες: επεξήγηση (explain), σάρωση (scan) και αναζήτηση-ανάκτηση 

(searchRetrieve). Οι λειτουργίες επεξήγησης είναι αιτήσεις από τους πελάτες για 

πληροφόρηση σχετικά µε τις βάσεις του εξυπηρετητή (π.χ θέση, περιεχόµενο και 

χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου που υποστηρίζει ο εξυπηρετητής). Οι λειτουργίες 

σάρωσης απαριθµούν τους όρους που βρίσκονται στο ευρετήριο της αποµακρυσµένης 

βάσης δεδοµένων, µία διαδικασία συναφής µε τη φυλλοµέτρηση του πίνακα 

περιεχοµένου ενός βιβλίου. Οι βασικότερες όµως λειτουργίες είναι οι υπηρεσίες 

αναζήτησης-ανάκτησης, που παρέχουν τα µέσα για την επερώτηση µίας 

αποµακρυσµένης βάσης δεδοµένων και την ανάσυρση αποτελεσµάτων αναζήτησης. Οι 

επερωτήσεις στις βάσεις δεδοµένων πρέπει να διατυπωθούν χρησιµοποιώντας την Κοινή 

Γλώσσα Επερώτησης (Common Query Language-CQL). Οι επερωτήσεις CQL εκτείνονται 

από απλές αναζητήσεις ελεύθερου κειµένου σε πολύπλοκες λογικές λειτουργίες µε 

φωλιασµένες επερωτήσεις και συνθήκες εγγύτητας. Οι εξυπηρετητές δεν απαιτείται να 

υλοποιήσουν κάθε χαρακτηριστικό της CQL, αλλά χρειάζεται να επιστρέφουν 

διαγνωστικά µηνύµατα όταν ζητείται µία λειτουργία που δεν υποστηρίζουν. Τα 

αποτελέσµατα των λειτουργιών αναζήτησης και ανάκτησης µπορούν να επιστραφούν σε 

οποιοδήποτε αριθµό τύπων, όπως αυτοί ορίζονται µέσω λειτουργιών επεξήγησης. 

Παραδείγµατα περιλαµβάνουν δοµηµένο, αλλά απλό κείµενο ή δεδοµένα 

υποµνηµατισµένα µε XML λεξιλόγια, όπως το Dublin Core.   
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Συµπεράσµατα  

Στην κοινωνία της πληροφορίας, η ανάγκη για µοναδικές πολιτισµικές πληροφοριακές 

πηγές δεν περιορίζεται µόνο στα γεωγραφικά όρια του πολιτισµικού ιδρύµατος που τις 

διαθέτει, αλλά εκτείνεται περισσότερο, υπογραµµίζοντας την ανάγκη για συνεργασία και 

συντονισµό. Για το λόγο αυτό, τα αρχειοφυλακεία, οι βιβλιοθήκες και τα µουσεία, 

χρειάζεται να ειπεισέρθουν σε νέες σχέσεις µε το περιβάλλον τους, άλλα ιδρύµατα που 

δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, µεσολαβητικούς 

οργανισµούς και νέες οµάδες χρηστών. Ο κυριότερος στόχος αυτών των συνεργασιών 

είναι να υπάρχει µία συνεργασία στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών, να συντονιστούν 

προγράµµατα ψηφιοποίησης, να καθοριστούν πρότυπα και δοµές που θα παρέχουν 

απρόσκοπτη πρόσβαση και να διαµοιραστούν οι πόροι. Τα δίκτυα µε άλλα ιδρύµατα από 

άλλους τοµείς δραστηριοποίησης θα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε οργανισµό. 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας θα διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο 

στη δηµιουργία και παροχή νέου περιεχοµένου, που εκτείνεται πέρα από την απλή 

παροχή πρόσβασης στην πληροφορία για αντικείµενα πολιτισµικού περιεχοµένου. Στο 

µέλλον, οι χρήστες πολιτισµικών πόρων θα µπορούν να απολαύσουν νέες διαδραστικές 

υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονοµιάς και προϊόντα που συνδέονται µε την προσωπική 

τους ζωή. Θα µπορούν να χειρίζονται ψηφιακά τεχνουργήµατα online και να 

συµµετέχουν σε κοινότητες που τους ενδιαφέρουν. Θα υποστηρίζονται από ευφυή 

εργαλεία και πράκτορες που θα τους βοηθούν να εντοπίζουν την επιθυµητή πληροφορία 

για να µπορέσουν να δηµιουργήσουν το δικό τους σενάριο. Σκοπός του συγκεκριµένου 

οδηγού υπήρξε να θέσει τις βάσεις για τη δηµιουργία αυτής της κατάστασης, 

παρουσιάζοντας τεχνολογίες, πρότυπα και αρχές που συντελούν στην επίτευξη 

διαλειτουργικότητας, του πρώτου και σηµαντικότερου βήµατος που απαιτείται για την 

ολοκληρωµένη πρόσβαση και χρήση πληροφοριών και υπηρεσιών. Αν και η καθολική 

ολοκλήρωση πληροφορίας είναι γεγονός που αναµένεται να συµβεί στο µέλλον, ο 

παρών οδηγός προδιαγράφει αµυδρά τεχνολογικές λύσεις που πρόκειται να 

διαδραµατίσουν ρόλο στο ζήτηµα της επίτευξης διαλειτουργικότητας. Εν γένει, η 

ολοκλήρωση είναι δεδοµένη µε τη χρήση της XML ως πρότυπο για την κωδικοποίηση 

και ανταλλαγή των δεδοµένων και µε την κωδικοποίηση σε σχήµατα σηµασιολογικά 

συµβατά µεταξύ τους. Αυτή τη σηµασιολογική συµβατότητα προσφέρει η χρήση ενός 

καθολικού εννοιολογικού µοντέλου αναφοράς, όπως του CIDOC CRM. Το σίγουρο είναι 

ότι από µία καλή κωδικοποίηση XML µπορεί να παραχθεί αυτόµατα οποιαδήποτε άλλη 

µορφή δεδοµένων χρειαστεί (π.χ RDF), εποµένως εκείνο που προέχει είναι η 

κωδικοποίηση σε XML µε σχήµατα σηµασιολογικά συµβατά µεταξύ τους.  

COVAX - CONTEMPORARY CULTURE VIRTUAL ARCHIVES IN XML 

Το πρόγραµµα COVAX (HTUhttp://www.covax.orgUTH) αποτέλεσε ένα IST πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το 5ο Πρόγραµµα Πλαίσιο. Στα πλαίσια του COVAX έχει αναπτυχθεί 

µία µηχανή αναζήτησης µεταδεδοµένων που κατανέµει την αναζήτηση εντός και επί διαφόρων τοµέων. 

Οποιοσδήποτε χρήστης του συστήµατος µπορεί να επερωτήσει σε επίπεδο οργανισµού XML αποθήκες 

βασισµένες σε πρότυπα DTDs ή να επερωτήσει όλες τις συλλογές ή συνδυασµό συλλογών από αρχεία, 

βιβλιοθήκες, µουσεία και συλλογές ηλεκτρονικού κειµένου. Κάθε DTD µπορεί να χρησιµοποιηθεί εντός 

ενός τύπου συλλογής και πολλαπλά DTDs είναι πιθανά εντός κάθε συλλογής. Οι τυποποιηµένες 

αποθήκες βελτιώνουν τη διαλειτουργικότητα, επειδή µπορούν επίσης να υποστηρίξουν αναζήτηση από 

άλλα συστήµατα που δεν ανήκουν στο COVAX. Επιπλέον, τα µελλοντικά εργαλεία συλλογής 

απλοποιούνται εξαιτίας της χρήσης των προτύπων DTD και του γεγονότος ότι οι πράκτορες µπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε XML εξυπηρετητές δεδοµένων µέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Οι επερωτήσεις από 

τις διεπαφές χρήστη συσχετίζονται µε το Dublin Core και «συσκευάζονται» χρησιµοποιώντας το Z39-50 

XER για την µηχανή αναζήτησης µεταδεδοµένων. Χρησιµοποιώντας συσχετίσεις του Dublin Core µε τα 

στοιχεία σε κάθε DTD, η µηχανή αναζήτησης µεταδεδοµένων µπορεί να κατασκευάσει µια XML 

επερώτηση για κάθε XML βάση δεδοµένων. Οι πολιτισµικοί φορείς µετατρέπουν τα δεδοµένα πηγή από 

καταλόγους ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, αρχεία, µουσεία και κείµενο σε XML έγγραφα βασισµένα σε 

πρότυπα XML DTD (επί του παρόντος πρότυπα EAD, MARC DTD από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, 

Amico-2in1 και TEI.2). Όταν η µετατροπή δεν είναι εφικτή, η υλοποίηση του COVAX δύναται να 

κατασκευάσει εναλλακτικές ή συµπληρωµατικές Dublin Core αποθήκες XML µεταδεδοµένων είτε 

κεντροποιηµένες είτε κατανεµηµένες.  

Αναφερόµενοι σε πιο τεχνικές λεπτοµέρειες, η πρόσβαση στις XML αποθήκες διακρίνεται από τα εξής 

χαρακτηριστικά: (α) Το HTTP πρωτόκολλο επέτρεψε την πρόσβαση σε XML αποθήκες, (β) Για την 

εσωτερική επικοινωνία χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο Z39.50, (γ) Πολύγλωσσες διεπαφές χρήσης και 

ετικέτες εγγράφων (σε έξι γλώσσες). 

Αναφορικά µε την µηχανή αναζήτησης µεταδεδοµένων, µπορούµε να διακρίνουµε τα εξής 

χαρακτηριστικά: (α) είναι ανοικτή σε κάθε DTD και τύπο συλλογής, (β) είναι ανοικτή σε νέες και 

επιπλέον XML γλώσσες επερώτησης, (γ) οι αιτήσεις αναζήτησης των χρηστών µετασχηµατίζονται σε 

µορφή Z39.50-XER χρησιµοποιώντας τα Bib-1 γνωρίσµατα χρήσης (Use attributes) για το Dublin Core, 

(δ) η µηχανή αναζήτησης µεταδεδοµένων αντιστοιχεί το Dublin Core σε σχετικά στοιχεία εντός κάθε 

XML DTD και συνθέτει µία επερώτηση για τη συγκεκριµένη XML αποθήκη.  

Για τους XML εξυπηρετητές δεδοµένων διακρίνουµε: (α) Οι δείκτες βάσεις δεδοµένων 

δηµιουργούνται για κάθε DTD βασισµένοι στα προκαθορισµένα σηµεία πρόσβασης του COVAX, (β) Η 

πρόσβαση γίνεται µέσω του HTTP πρωτοκόλλου. 

Για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιείται η γλώσσα XSLT [XSLT] για να 

µετασχηµατίσει τα XML αποτελέσµατα σε HMTL που περιλαµβάνει: α) πλήρη έγγραφα βασισµένα σε 

αρχικά XML έγγραφα, τα οποία διακρίνονται ανάλογα µε τον τύπο συλλογής που ανήκουν (συνοπτικά ή 

πλήρη Dublin Core αποτελέσµατα, XML έγγραφα που είαι διαθέσιµα για κατέβασµα). 

Στα σχέδια του προγράµµατος, προβλέπεται η δηµιουργία µίας κεντρικής αποθήκης δεδοµένων για τη 

συλλογή µεταδεδοµένων σχετικά µε πόρους που δεν µπορούν ή δεν θα µετατραπούν πλήρως σε ένα 

συγκεκριµένο XML DTD. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Πρότυπα και µεταδεδοµένα 

Πρότυπα 
Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση προτύπων για τα πολιτισµικά 

ιδρύµατα είναι θελκτικά [DigiCULT]:  

• Προστασία της διαχρονικής αξίας των δεδοµένων, επιτρέποντας στα 
δεδοµένα να µορφοποιηθούν και να αποθηκευτούν µε τρόπο που 
διευκολύνει την εξαγωγή και χρήση τους από άλλα συστήµατα. 

• ∆ιαµοιρασµός της πληροφορίας και συνεργασία µεταξύ των φορέων 

• Επαναχρησιµοποίηση της πληροφορίας  

• Βελτίωση των αποτελεσµάτων της ανάκτησης πληροφορίας 

• ∆ιευκόλυνση του καθορισµού των απαιτήσεων για την εκπαίδευση ικανού 
και αποτελεσµατικού προσωπικού  

Ο πιο σηµαντικός ίσως λόγος για την υιοθέτηση ενός προτύπου είναι η προστασία της 

µακροπρόθεσµης αξίας των δεδοµένων [BR95]. Η  µεγαλύτερη επένδυση στην 

κατασκευή µίας βάσης δεδοµένων δεν είναι το κόστος του υλικού ή του λογισµικού ή 

των υπηρεσιών συµβούλων, αναλυτών συστηµάτων και προγραµµατιστών, αλλά το 

κόστος δόµησης και συνάθροισης των δεδοµένων και του απαιτούµενου χρόνου 

εισαγωγής τους στο σύστηµα. Εξαιτίας της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, τα 

συστήµατα αργά ή γρήγορα χρειάζονται να αναβαθµιστούν ή τα δεδοµένα να 

µεταφερθούν σε νέο υλικό ή/και λογισµικό. Τα πρότυπα δεδοµένων δεν εξασφαλίζουν 

µόνο ότι µία βάση δεδοµένων είναι συνεπής εσωτερικά και η διαχείρισή της είναι 

αποτελεσµατική, αλλά επιτρέπουν επίσης στα δεδοµένα να µορφοποιηθούν και να 

αποθηκευτούν µε τρόπο που καθιστά ευκολότερη την εξαγωγή τους σε άλλα 

συστήµατα. Τα πρότυπα επίσης αποτελούν µία βάση για το διαµοιρασµό πληροφορίας, 

βοηθώντας ένα ίδρυµα να παράσχει την πληροφορία του σε εξωτερικά ιδρύµατα και 

πρωτοβουλίες, αλλά ταυτόχρονα να επωφεληθεί από τη συνεργασία και τα προϊόντα 

της, όπως δοµηµένα λεξιλόγια που εξασφαλίζουν συνεπή είσοδο δεδοµένων και 

πρόσκτηση. Η τελευταία αυτή συνιστώσα, της πρόσκτησης δεδοµένων, διευκολύνεται 

από τη χρήση προτύπων, καθώς ένα πρότυπο εξασφαλίζει, για παράδειγµα, ότι η 

αναζήτηση του χρήστη θα ανασύρει όλη την πιθανώς χρήσιµη πληροφορία από τη βάση 

δεδοµένων.  

Τα πρότυπα, που λαµβάνουν υπόψη τους τόσο τις ανάγκες µεµονωµένων ιδρυµάτων 

όσο και τους διαφορετικούς περιορισµούς που κατευθύνουν τη λειτουργία τους, µπορεί 

να διαφέρουν ευρέως: από αυστηρές µορφές σε πιο ευέλικτες οδηγίες [BR95]. Μία 

αναφορά στο περιοδικό «The American Archivist» (τόµος 52, Νο. 4, σελίδες 440-461), 

αναγνωρίζει τρία είδη προτύπων:  
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Τεχνικά Πρότυπα (technical standards), τα οποία είναι και τα πιο αυστηρά και τα 

οποία, όταν ακολουθούνται σωστά, παράγουν πανοµοιότυπα αποτελέσµατα. 

Παραδείγµατα τεχνικών προτύπων είναι το σύνολο Η ανάπτυξη πολιτισµικών 

πληροφοριακών συστηµάτων προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων µοντέλων 

πληροφοριών για την παράσταση των εννοιών και των δεδοµένων του πολιτιστικού 

πεδίου. Εθνικοί και διεθνείς οργανισµοί µουσείων και ερευνητικοί οργανισµοί, 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης συστηµατικής ορολογίας, έχουν δηµιουργήσει 

µοντέλα και πρότυπα για την πολιτισµική τεκµηρίωση, τα οποία επιχειρούν να 

συλλάβουν τον πλούτο των εννοιών και ιδιαιτεροτήτων του πεδίου. Τα πολιτισµικά 

πρότυπα αποτελούν συµφωνηµένες από ένα σύνολο οργανισµών οδηγίες που βοηθούν 

τα ιδρύµατα πολιτισµικής κληρονοµιάς να τεκµηριώσουν τις συλλογές τους βασισµένα 

σε ένα κοινά αποδεκτό µοντέλο. Με άλλα λόγια, τα πρότυπα αποτελούν κοινώς 

αποδεκτές δηλώσεις που βοηθούν τον έλεγχο µίας διαδικασίας ή ενός προϊόντος και οι 

οποίες διατυπώνονται για να εξασφαλίσουν τη συνέπεια εντός ενός οργανισµού, ενός 

συνόλου οργανισµών, µίας χώρας ή της παγκόσµιας κοινότητας, αναπαριστώντας την 

επαγγελµατική οµοφωνία πάνω σε θέµατα βέλτιστης πρακτικής. Ακολουθώντας 

συγκεκριµένους κανόνες για τη δόµηση της πληροφορίας, τα πρότυπα συµβάλλουν στη 

δηµιουργία συστηµάτων, όπου τα δεδοµένα µπορούν να αναγνωστούν, ταξινοµηθούν, 

κατηγοριοποιηθούν, ανακτηθούν και µεταφερθούν ανάµεσα σε διαφορετικά συστήµατα. 

Κοινώς αποδεκτά πρότυπα καθορίζουν µεθόδους διαχείρισης της πληροφορίας και 

παρέχουν µία στέρεα βάση για την αυτοµατοποίηση. 

1. χαρακτήρων ASCII, οι τηλεφωνικοί κωδικοί κτλ.  

2. Συµβάσεις (conventions), οι οποίες είναι πιο ευέλικτες από τα τεχνικά 

πρότυπα και οι οποίες, όταν εφαρµόζονται παράγουν παρόµοια αλλά όχι 

πανοµοιότυπα αποτελέσµατα. Παραδείγµατα από το χώρο της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς είναι τα πρότυπα MARC (Machine Readable Cataloging) και MDA 

(Museum Documentation Association Data Standard).  

3. Οδηγίες (guidelines), που αποτελούν ένα ευρύ σύνολο από κριτήρια 

πρακτικής και υπηρεσιών βάσει των οποίων µπορούν να µετρηθούν 

προγράµµατα και προϊόντα. Παράδειγµα οδηγιών αποτελούν οι οδηγίες 

µορφοποίησης συγγραµµάτων προς τους συγγραφείς, τις οποίες οφείλουν να 

ακολουθήσουν για την έκδοση των συγγραµµάτων τους από ένα συγκεκριµένο 

εκδοτικό οίκο.  

Μία άλλη κατηγοριοποίηση των διεθνών και εθνικών προτύπων πληροφορίας που 

ακολουθούν τα µουσεία και οι πολιτιστικοί οργανισµοί εν γένει διακρίνει τέσσερις κύριες 

κατηγορίες:  

• Πρότυπα πληροφοριακών συστηµάτων (information system 

standards), που ορίζουν τα λειτουργικά συστατικά των πληροφοριακών 

συστηµάτων ως σύνολο. Για ένα µουσείο, αυτά µπορεί να είναι 

απαιτήσεις για ξεχωριστές λειτουργίες στην καταλογογράφηση και τη 
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διαχείριση συλλογών, την εγγραφή µελών, τη διοίκηση, τα οικονοµικά 

και τις εκδόσεις.  

• Πρότυπα δεδοµένων (data standards), που ορίζουν τη δοµή, το 

περιεχόµενο και τις τιµές από τις οποίες δοµούνται συλλογές 

πληροφορίας. Η δοµή δεδοµένων αναφέρεται στο τι συνιστά µία 

εγγραφή, όπως τα διαφορετικά πεδία που χρησιµοποιούνται για να 

καταγράψουν την πληροφορία και οι αλληλοσυσχετίσεις τους. Το 

περιεχόµενο δεδοµένων σχετίζεται µε τους κανόνες και τις συµβάσεις 

που ορίζουν πώς τα δεδοµένα εισάγονται στα πεδία, 

συµπεριλαµβανοµένων κανόνων καταλογογράφησης και συντακτικών 

περιορισµών. Οι τιµές δεδοµένων έχουν να κάνουν µε το λεξιλόγιο που 

χρησιµοποιείται στα διάφορα πεδία και µε προδιαγραφές για ξεχωριστά 

σύνολα χαρακτήρων.  

• ∆ιαδικαστικά πρότυπα (procedural standards), που ορίζουν την 

εµβέλεια των διαδικασιών τεκµηρίωσης που απαιτούνται για την 

αποτελεσµατική διαχείριση των συλλογών. Παραδείγµατα 

συµπεριλαµβάνουν κανόνες για την είσοδο και έξοδο από συστήµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή πολιτικές που ορίζουν τις διαδικασίες 

δανεισµού. Στην ιστοσελίδα Procedural StandardsTP

65
PT του Καναδικού 

∆ικτύου Πολιτισµικής Πληροφορίας (Canadian Heritage Information 

Network), παρουσιάζονται ένα σύνολο από διαδικαστικά πρότυπα στον 

τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως τα SPECTRUM: The UK 

Museum Documentation StandardTP

66
PT και Museums Alberta Standard 

Practices Handbook for Museum and Museum Excellence Program 

GuideTP

67
PT. 

• Πρότυπα ανταλλαγής πληροφορίας (information interchange 

standards), που ορίζουν το τεχνικό υπόβαθρο για την ανταλλαγή 

δεδοµένων είτε ανάµεσα σε συστήµατα ενός µοναδικού ιδρύµατος είτε 

µεταξύ συστηµάτων σε διαφορετικά ιδρύµατα. Παράδειγµα προτύπου 

ανταλλαγής πληροφορίας είναι η γλώσσα XML [XML].  

Το δίληµµα µε τα πρότυπα, ειδικά όταν πρόκειται να επιλεγεί το κατάλληλο, είναι ότι 

υπάρχουν πάρα πολλά. Η Ένωση Αµερικανών Αρχειοφυλάκων (Society of American 

Archivists) έχει αναγνωρίσει περισσότερα από 550 πρότυπα που επηρεάζουν την 

εργασία αρχειοθέτησης, κατά τη διάρκεια της έρευνας για την έκδοση ενός εγχειριδίου 

προτύπων για την αρχειακή περιγραφή [DigiCULT]. Η επιλογή εφαρµογής ενός 

                                          

TP

65
PT http://www.chin.gc.ca/English/Standards/procedural_standards.html 

TP

66
PT http://www.mda.org.uk/spectrum.htm 

TP

67
PT http://www.museumsalberta.ab.ca/publicn.html 
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προτύπου από ένα πολιτισµικό οργανισµό εξαρτάται από την απάντηση ερωτηµάτων της 

µορφής «Χρησιµοποιείται το πρότυπο;», «Από ποιον χρησιµοποιείται;», «Είναι το 

πρότυπο συµβατό και ανοικτό;» ή «Μπορούµε να συµµετέχουµε στην ανάπτυξη του 

προτύπου;». Για το λόγο αυτό, οι οργανισµοί πρέπει να διαµορφώσουν µία περιεκτική 

στρατηγική ως βάση ενός µεθοδολογικού πλαισίου εργασίας που καθοδηγεί την 

υλοποίηση της τεχνολογίας και των προτύπων στον οργανισµό.  

Στόχος είναι η επιλογή ανοικτών προτύπων και τεχνολογιών, τα οποία θα πρέπει να 

υποστηρίζουν τα τµήµατα των συστηµάτων/εφαρµογών που αφορούν τη πιθανή 

διαλειτουργικότητά τους µε άλλα συστήµατα. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση ενός 

προτύπου θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται οι ανάγκες περιγραφής 

και χρήσης της διακινούµενης πληροφορίας µεταξύ των φορέων πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και αφετέρου να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µε τις πρωτοβουλίες 

επέκτασης του προτύπου από άλλες χώρες. Η µεθοδολογία, τα εργαλεία, το λογισµικό 

και το υλικό υποδοµής είναι λογικό να επιλέγονται ανάλογα µε τις ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες υλοποίησης του εκάστοτε πληροφοριακού συστήµατος.   

Μεταδεδοµένα 
Ο όρος «µεταδεδοµένα» χρησιµοποιείται για να δηλώσει δοµηµένη πληροφορία για τα 

χαρακτηριστικά ενός φυσικού ή ψηφιακού αντικειµένου, παρέχοντας µε αυτόν τον 

τρόπο ένα µηχανισµό για την περιγραφή των πηγών, του περιεχοµένου που εσωκλείουν 

και των σχέσεων που µπορούν ή έχουν αναπτυχθεί ανάµεσα στις πηγές. Τα 

µεταδεδοµένα εξυπηρετούν την ίδια λειτουργικότητα µε µία ετικέτα, και όπως όλες οι 

ετικέτες, παρέχουν πληροφορία για το αντικείµενο στο οποίο προσαρτώνται. Αυτή η 

πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση πόρων από µία µηχανή 

αναζήτησης, η οποία βελτιώνει µε αυτό τον τρόπο το «ταίριασµα» των επερωτήσεων 

του χρήστη µε τις περιγραφές των πόρων που έχει ευρετηριάσει η µηχανή αναζήτησης. 

Εποµένως, µε τη χρήση καλής ποιότητας µεταδεδοµένων, οι µηχανές αναζήτησης 

µπορούν να «κατανοήσουν» το περιεχόµενο µίας συγκεκριµένης σελίδας και να 

εκτελέσουν πιο ακριβείς αναζητήσεις βασισµένες στη σηµασιολογία των πηγών. Η 

επιπλέον πληροφορία που παρέχει η σήµανση των πηγών µε µεταδεδοµένα βοηθάει 

επίσης την ακρίβεια των αποτελεσµάτων, ενώ ταυτόχρονα καθιστά δυνατή την 

αυτοµατοποίηση των αναζητήσεων, εξαιτίας της λιγότερης επέµβασης που απαιτείται εκ 

µέρους του χρήστη για τη διύλιση των αποτελεσµάτων. Η αναζήτηση σε αδόµητο 

κείµενο (δηλαδή η εκτέλεση αναζήτησης πλήρους κειµένου) ή η χρήση µη ελέγξιµης 

ορολογίας (δηλαδή λέξεων κλειδιών) µπορεί να επιστρέψει ένα όγκο αποτελεσµάτων 

δυσανάλογου του ζητούµενου συνόλου εγγράφων, ενώ η δοµή των εγγράφων 

µεταδεδοµένων επιτρέπει την αναζήτηση όρων σε διακριτά στοιχεία (π.χ τίτλος, θέµα, 

δηµιουργός κτλ). Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο αριθµός των αποτελεσµάτων που 

επιστρέφονται σε απάντηση µίας επερώτησης και τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο 

επικεντρωµένα στο ζητούµενο της επερώτησης. 
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Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η χρήση µεταδεδοµένων αποτελεί κρίσιµο τµήµα κάθε 

προγράµµατος ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονοµιάς (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ για 

κατάλογο προγραµµάτων του πολιτιστικού τοµέα). Στα πλαίσια του πολιτιστικού τοµέα, 

ο όρος «µεταδεδοµένα» χρησιµοποιείται µε στόχο να εκφράσει «πληροφορία για τα 

δεδοµένα», δηλαδή πληροφορία που δηµιουργείται για το αρχικό υλικό και τη ψηφιακή 

εκδοχή του για να καταγράψει βασικά στοιχεία για την ταυτότητα, τη δηµιουργία, τη 

χρήση και τη δοµή του ψηφιοποιηµένου υλικού. Σκοπός της χρήσης µεταδεδοµένων 

είναι να διευκολύνει την ανακάλυψη, χρήση, διαχείριση και επαναχρησιµοποίηση του 

ψηφιακού πολιτιστικού υλικού.  

Μπορούµε να διακρίνουµε τα µεταδεδοµένα σε τρεις βασικές κατηγορίες [NINCH]: 

περιγραφικά, διαχειριστικά και δοµικά µεταδεδοµένα, αν και τα ακριβή όρια 

διαχωρισµού κάθε κατηγορίας δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Τα περιγραφικά 

µεταδεδοµένα περιγράφουν και ταυτοποιούν τους πληροφοριακούς πόρους για να 

διευκολύνουν την αναζήτηση, ανάκτηση και διαχείρισή τους. Τυπικά περιλαµβάνουν 

βασική βιβλιογραφική πληροφορία, όπως το δηµιουργό, τον τίτλο και την ηµεροµηνία 

δηµιουργίας του πληροφοριακού πόρου, πληροφορία καταλόγου, όπως τους κωδικούς 

πρόσβασης και ταυτοποίησης και θεµατική πληροφορία, όπως λέξεις κλειδιά. 

Παραδείγµατα περιγραφικών µεταδεδοµένων είναι τα: Library of Congress Subject 

Headings [LCSH], Categories of the Description of Works of Art (CDWA)[CDWA], Art 

and Architecture Thesaurus [AAT] και το σύνολο µεταδεδοµένων Dublin Core [DC]. Τα 

διαχειριστικά µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν τη διαχείριση, τον 

εντοπισµό, τη µεταφορά και την επαναχρησιµοποίηση των ψηφιακών πόρων, 

περιλαµβάνοντας πληροφορία για τη δηµιουργία, τον έλεγχο ποιότητας, τα δικαιώµατα 

και τη συντήρηση του υλικού. Σε αυτή την κατηγορία µεταδεδοµένων εµπίπτουν και 

µεταδεδοµένα για τη σύλληψη εικόνας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά εικόνων. Τα 

δοµικά µεταδεδοµένα περιγράφουν την εσωτερική δοµή των ψηφιακών πόρων και τις 

σχέσεις τους µε τα συστατικά που τους αποτελούν και χρησιµοποιούνται για να 

επιτρέψουν την πλοήγηση και παρουσίαση του υλικού. Παραδείγµατα δοµικών 

µεταδεδοµένων είναι τα πρότυπα METSP

68
P (Metadata Encoding and Transmission 

Standard) [METS] και SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) [SMIL].  

                                          

TP

68
PT Το πρότυπο METS αποτελεί ένα βασισµένο στην XML πρότυπο κωδικοποίησης για 

µεταδεδοµένα ψηφιακών βιβλιοθηκών, που επιτρέπει την κωδικοποίηση περιγραφικών, 

δοµικών και διαχειριστικών µεταδεδοµένων. Σχεδιάστηκε µε στόχο όχι να παρακάµψει 

υπάρχοντα πρότυπα µεταδεδοµένων, όπως το Dublin Core ή το ΤΕΙ, αλλά να παράσχει 

ένα τρόπο αναφοράς τους και ενσωµάτωσής τους σε ένα METS έγγραφο. Ως 

αποτέλεσµα, αποτελεί ένα ευέλικτο τρόπο σύνοψης ενός ευρύ φάσµατος 

µεταδεδοµένων για ένα συγκεκριµένο ψηφιακό αντικείµενο. Μέσω των δοµικών 

µεταδεδοµένων, το METS επιτρέπει την έκφραση σχέσεων ανάµεσα στις πολλαπλές 

αναπαραστάσεις του ψηφιακού αντικειµένου (π.χ ΤΕΙ αρχεία, σκαναρισµένες εικόνες και 

ηχογραφήσεις), καθώς επίσης και σχέσεων ανάµεσα στα πολλαπλά τµήµατα µίας 
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Μία δεύτερη κατηγοριοποίηση των µεταδεδοµένων [NINCH] βασίζεται στο υλικό που 

περιγράφουν, ήτοι κείµενο, εικόνα και οπτικοακουστικό υλικό. Τα µεταδεδοµένα για 

πόρους κειµένου είναι στις πλείστες των περιπτώσεων τα πιο εύκολα να δηµιουργηθούν, 

γιατί µπορούν να διατυπωθούν στην ίδια µορφή (κείµενο) και µπορούν να 

ενσωµατωθούν στο ψηφιακό αρχείο, για παράδειγµα στο τµήµα της επικεφαλίδας ενός 

HTML εγγράφου. Τα µεταδεδοµένα για σταθερές εικόνες µπορούν να αποθηκευτούν 

στην επικεφαλίδα του αρχείου ή σε ξεχωριστή βάση δεδοµένων ή αρχείο. Εξαιτίας της 

φύσης της εικόνας, που δεν επιτρέπει την άµεση αναζήτηση βάσει περιεχοµένου, τα 

µεταδεδοµένα παίζουν ακόµα σηµαντικότερο ρόλο στην ανάκληση, τη διαχείριση και 

την τεκµηρίωση εικόνων. Το πρότυπο METS µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενοποιήσει 

τους διαφορετικούς τύπους µεταδεδοµένων που χρησιµοποιούνται, αλλά και για να 

αναπαραστήσει τις σχέσεις µεταξύ πολλαπλών εικόνων που συνθέτουν ένα ψηφιακό 

αντικείµενο. Για το οπτικοακουστικό υλικό, η χρήση µεταδεδοµένων είναι επίσης 

µεγάλης σηµασίας, όπως και στην περίπτωση των εικόνων. Τα µεταδεδοµένα για 

ψηφιακούς ηχητικούς και οπτικούς πόρους µπορούν να χρησιµοποιηθούν περίπου µε 

τον ίδιο τρόπο, όπως στην περίπτωση των περίπλοκων ψηφιακών αντικειµένων που 

αποτελούνται από σταθερές εικόνες. Το πρότυπο µεταδεδοµένων METS µπορεί επίσης 

να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της δοµής ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού, 

ενώ η γλώσσα SMIL µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει το περιεχόµενο και τη 

δοµή βασισµένων στο χρόνο ψηφιακών αρχείων. Για παράδειγµα, η SMIL µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει δοµικά µεταδεδοµένα για ένα συγκεκριµένο τµήµα 

µίας ταινίας και επιτρέπει στους χρήστες να αναζητήσουν ένα συγκεκριµένο τµήµα 

διαλόγου ή το όνοµα ενός χαρακτήρα. 

Τα µεταδεδοµένα για το περιεχόµενο µίας ιστοσελίδας µπορούν να βρίσκονται στον 

εξυπηρετητήTP

69
PT, αποθηκευµένα µόνιµα µαζί µε τον κώδικα HTML ή σε διαφορετικό αρχείο 

που καλείται µόνο όταν εµφανίζεται η ιστοσελίδα ή όταν ένα εργαλείο αναζήτησης 

εκκινεί µία αναζήτηση. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις για την τοποθέτηση των 

µεταδεδοµένων καλούνται στατική και δυναµική προσέγγιση αντίστοιχα. Η στατική 

                                                                                                                              

ψηφιακής αναπαράστασης (π.χ τις ενότητες ενός ψηφιοποιηµένου βιβλίου). Τα 

διαχειριστικά δεδοµένα του υποστηρίζουν την κωδικοποίηση των τύπων που 

απαιτούνται για τη διαχείριση και τον εντοπισµό των ψηφιακών αντικειµένων. 

Ειδικότερα, αναφέρονται σε τεχνική πληροφορία, όπως τον τύπο του αρχείου και τη 

δηµιουργία του, για τα δικαιώµατα, όπως τα δικαιώµατα χρήσης και άδειες, την ιστορία 

ανασκόπησης – µετατροπής των ψηφιακών αντικειµένων κτλ.    

TP

69
PT Εξυπηρετητής – Πελάτης: Αρχιτεκτονική Εξυπηρετητή- Πελάτη καλείται η σχέση 

ανάµεσα σε προγράµµατα που τρέχουν σε διαφορετικά µηχανήµατα σε ένα δίκτυο 

υπολογιστών. Ο Εξυπηρετητής (ένας υπολογιστής ή ένα πρόγραµµα σε ένα δίκτυο που 

είναι αφιερωµένο για ένα ειδικό σκοπό και το οποίο αποθηκεύει πληροφορία και εκτελεί 

κρίσιµες λειτουργίες) είναι ο παροχέας των υπηρεσιών, ενώ Πελάτης είναι ο χρήστης 

της υπηρεσίας.  
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µέθοδος αναφέρεται στην ενσωµάτωση των µεταδεδοµένων στον κώδικα µίας 

ιστοσελίδας µε απευθείας δακτυλογράφησης του κώδικα µεταδεδοµένων µε τη βοήθεια 

ενός απλού επεξεργαστή κειµένου ή προγραµµάτων επεξεργασίας ιστοσελίδων, όπως το 

FrontPage και το Dreamweaver. Οι εφαρµογές που αποθηκεύουν τα µεταδεδοµένα 

ξεχωριστά από τον HTML κώδικα της ιστοσελίδας και τα προσαρτούν δυναµικά όταν 

εµφανίζεται η ιστοσελίδα (δυναµική προσέγγιση), χρειάζονται να διατηρούν µία βάση 

δεδοµένων ή ένα εξωτερικό σύστηµα αρχείων για αυτό τον σκοπό. Παραδείγµατος 

χάριν, το πρότυπο Reference Model for an Open Archival Information SystemTP

70
PT (OAIS) 

περιγράφει την ενσωµάτωση των αντικειµένων µε τα αντίστοιχα µεταδεδοµένα τους σε 

πακέτα δεδοµένων, ονοµαζόµενα Archival Information Packages (AIP). Σύµφωνα µε το 

πρότυπο αυτό, τα µεταδεδοµένα µπορούν είτε να ενσωµατωθούν απευθείας στο 

αρχειοθετηµένο αντικείµενο είτε να συσχετιστούν λογικά µε αυτό µέσα στο σύστηµα. Η 

στρατηγική VERSTP

71
PT καθορίζει τη δηµιουργία «στρωµάτων εγγραφών», στα οποία τα 

αντικείµενα «πακετάρονται» απευθείας σε XML κωδικοποιηµένα µεταδεδοµένα, 

καθιστώντας τα ανεξάρτητα από οποιοδήποτε σύστηµα διαχείρισης. Το πρότυπο 

Universal Preservation FormatTP

72
PT (UPF) στοχεύει στο να καταστήσει τα αντικείµενα 

ανεξάρτητα από τις εφαρµογές και τα λειτουργικά συστήµατα, ενσωµατώνοντας το 

περιεχόµενο σε αυτοπεριγραφόµενα µεταδεδοµένα που περιέχουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές για να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στο περικλειόµενο υλικό.   

Οι τιµές που µπορούν να δοθούν σε πεδία µεταδεδοµένων (π.χ τίτλος, γλώσσα) 

µπορούν να αποτελούν τµήµα ενός ελεγχόµενου λεξιλογίου ή ενός θησαυρού. Για 

παράδειγµα, η τιµή για το περιγραφικό πεδίο «θέµα» ενός ψηφιακού πληροφοριακού 

πόρου µπορεί να ανήκει σε ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο που διαθέτει όρους για κοινά 

θέµατα που απαντώνται σε µία βιβλιοθήκη, όπως «Φυσική», «Ιστορία της Τέχνης», 

«Λογοτεχνία» κτλ. Η χρήση τιµών από ελεγχόµενα λεξιλόγια εξασφαλίζει ότι οι πόροι 

ευρετηριάζονται, περιγράφονται και µπορούν να αναζητηθούν βάσει συνεπούς 

ορολογίας. Για παράδειγµα [GCMIG], µεταδεδοµένα ενσωµατωµένα σε µία HTML σελίδα 

στο τµήµα της επικεφαλίδας (<head>), µπορούν να έχουν τη µορφή: 

                                          

TP

70
PT http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/wwwclassic/documents/pdf/CCSDS-650.0-B-

1.pdf 

TP

71
PT VERS - Victorian Electronic Records Strategy. Το πρότυπο VERS έχει αναπτυχθεί 

από τον οργανισµό Public Record Office Victoria (PROV) για να παράσχει καθοδήγηση 

στην διαχείριση ψηφιακών εγγραφών. Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης 

µπορεί να ανατρέξει στον ιστότοπο http://www.prov.vic.gov.au/vers/vers/default.htm  

TP

72
PT Το Universal Preservation Format αποτελεί ένα µηχανισµό αρχείων δεδοµένων που 

χρησιµοποιεί δοµή container ή wrapper. Το UPF χαρακτηρίζεται ως 

«αυτοπεριγραφόµενο» µε την έννοια ότι εσωκλείει µέσα στα µεταδεδοµένα, όλες τις 

τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για να κατασκευαστούν αναδιφητές µέσων για 

την πρόσβαση στο περιεχόµενο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης 

µπορεί να ανατρέξει στον ιστότοπο http://info.wgbh.org/upf/pdfs/991231_UPF_RP.pdf.  
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<link rel="schema.dc" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

<meta name="dc.title" content="value"> 

<meta name="dc.creator" content="value"> 

<meta name="dc.date.created" content="value"> 

<meta name="dc.date.modified" content="value"> 

<meta name="dc.language" scheme="ISO639-2" content="value"> 

<meta name="dc.subject" scheme="gccore" content="value">  

όπου «value» αναπαριστά αντίστοιχα την τιµή κάθε περιγραφικού πεδίου. Η µορφή 

αυτή µπορεί να είναι η ίδια για όλες τις ιστοσελίδες, ανεξαρτήτως της γλώσσας που 

χρησιµοποιείται, π.χ Γαλλικά ή/και Αγγλικά. Τα µεταδεδοµένα µπορούν να διατυπωθούν 

µε πολλούς τρόπους, π.χ HTML, XHTML, XML κτλ. Όταν χρησιµοποιείται η HTML ή η 

XHTML σύνταξη, τα µεταδεδοµένα µπορούν να ενσωµατωθούν στους διαδικτυακούς 

πόρους ή να βρίσκονται σε εξωτερικά αρχεία. Η XML σύνταξη γενικά απαιτεί τα 

µεταδεδοµένα να τηρούνται σε εξωτερικό αρχείο TP

73
PT. 

 

                                          

TP

73
PT Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να αναζητήσει πληροφορία για τη χρήση 

µεταδεδοµένων σε δικτυακούς πόρους στα έγγραφα «Guidelines for Implementing 

Dublin Core in XML» (http://dublincore.org/documents/dc-xml-guidelines) και 

«Expressing Dublin Core in HTML/XHTML meta and link elements» 

(http://dublincore.org/documents/dcq-html).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Κατάλογος ερευνητικών προγραµµάτων 
πολιτισµικής κληρονοµιάς 
Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται κάποια από τα ερευνητικά και εµπορικά 

προγράµµατα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο χώρο της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς. Αναφέρονται σε προσπάθειες κυρίως του ευρωπαϊκού χώρου, που 

χρηµατοδοτήθηκαν από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους ή πρόκειται να 

χρηµατοδοτηθούν από το 6P

ο
P Πρόγραµµα Πλαίσιο. Η καλύτερη γνώση του τι συµβαίνει 

σε άλλες χώρες σε επίπεδο πολιτικών και προγραµµάτων έρευνας, οδηγιών υλοποίησης, 

ανάπτυξης βέλτιστων πρακτικών και η προώθηση της χρήσης προτύπων που 

υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα συµβάλλουν στην καλύτερη πρόσβαση σε 

ψηφιοποιηµένες πηγές πολιτισµικής πληροφορίας και στη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης. 

Η λίστα αυτή είναι ενδεικτική και επεκτείνει την αντίστοιχη λίστα που παρουσιάζεται 

στο [DigiCULT]TP

74
PT. Τα προγράµµατα παρουσιάζονται αλφαβητικά και σύµφωνα µε τη 

χώρα στην οποία εδράζεται το ίδρυµα που έχει αναλάβει το συντονισµό της υλοποίησής 

τους. Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι τα παρουσιαζόµενα προγράµµατα δεν είναι 

εστιασµένα µόνο στο πρόβληµα της διαλειτουργικότητας, αλλά προσεγγίζουν και άλλα 

προβλήµατα που άπτονται της διατήρησης του πολιτισµικού αποθέµατος. Ο 

ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για το 

εκάστοτε πρόγραµµα από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράµµατος, η οποία 

αναφέρεται στα γενικά πληροφοριακά στοιχεία σε κάθε περίπτωση.  

ΑΑυυσσττρρίίαα    

Austrian Digital Heritage Initiative 

Ιστοσελίδα: http://www.digital-heritage.at/ 
Συντονισµός: Salzburg Research εκ µέρους του Federal Ministry for 

Education, Science and Culture 
Έναρξη: Νοέµβριος 2003 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συντονισµού των δραστηριοτήτων στον τοµέα της 

δηµιουργίας ψηφιακού περιεχοµένου, οι ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2001 µία πρωτοβουλία για το 

συντονισµό των πολιτικών και προγραµµάτων ψηφιοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο 

ιστότοπος του Austrian Digital Heritage Initiative αποτελεί το εθνικό σηµείο 

                                          

TP

74
PT Ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να βρει µια λίστα από πύλες, πόρους και 

τεχνολογίες πολιτιστικής κληρονοµιάς στον ιστότοπο DigiCult Resources 

(http://www.digicult.info/pages/resources.php). 
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αναφοράς για πολιτικές και πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης στην Αυστρία, καθώς και για 

προγράµµατα δηµιουργίας ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου που βρίσκονται στη 

διαδικασία υλοποίησης. Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: (α) να εφιστήσει 

την προσοχή στην Ευρωπαϊκή προσπάθεια συντονισµού και στις Αρχές του Lund (Lund 

Principles) στην κοινότητα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, (β) να διευκολύνει και να 

καλλιεργήσει τη µεταφορά πληροφορίας για δραστηριότητες ψηφιοποίησης τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, (γ) να απλοποιήσει τη 

διασυνοριακή ανακάλυψη πόρων και τη χρήση προτύπων και καλών πρακτικών µεταξύ 

των οργανισµών πολιτιστικής κληρονοµιάς και (δ) να καταστήσει προσβάσιµες, ειδικά 

σε περιφερειακό επίπεδο, (διεθνείς) οδηγίες βέλτιστης πρακτικής, δοκιµασµένες 

µεθόδους και ποιοτικά κριτήρια για τη βελτίωση των οικείων πρακτικών.  

CULTOS - Cultural Units of Learning: Tools & Services 

Ιστοσελίδα: Hhttp://www.cultos.org/H 

Συντονισµός: Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. 
Έναρξη: Σεπτέµβριος 2001 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το ερευνητικό πρόγραµµα CULTOS σχεδιάστηκε για να αναπτύξει συστήµατα και 

εργαλεία για τη δηµοσίευση γνώσης. Σκοπός του προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη νέων 

εργαλείων συγγραφής και παρουσίασης πολυµεσικών εφαρµογών βασισµένων στη 

γνώση του πεδίου για µη ειδικούς χρήστες και για ολοκλήρωση πολιτισµικών 

πολυµεσικών καλλιτεχνηµάτων. Στα αποτελέσµατα του προγράµµατος συγκαταλέγονται 

τρεις αρχιτεκτονικές: µία αρχιτεκτονική γνώσης και δύο αρχιτεκτονικές για διαδικασίες 

και υπηρεσίες δηµοσίευσης αντίστοιχα. Το περιβάλλον εφαρµογής του CULTOS 

αποτέλεσαν µελέτες κειµένου στη λογοτεχνία και την τέχνη, όπου οι ειδικοί 

χρησιµοποιούν καλά ορισµένα σύνολα τυπικών εννοιολογικών σχέσεων που µπορούν να 

εµφανιστούν ανάµεσα στα διάφορα κείµενα (π.χ «είναι παρωδία του», «είναι 

αλληγορία»). Στόχος του CULTOS ήταν η παραγωγή ενός περιβάλλοντος συγγραφής 

για συσχετίσεις µεταξύ κειµένων. Το παραγόµενο της συγγραφής από ειδικούς είναι 

πολυµεσικά αντικείµενα επονοµαζόµενα «Intertextual cultural threads» (ITC threads). 

Τα αντικείµενα αυτά βασίζονται σε ένα νέο τύπο δοµηµένων πολυµεσικών αντικειµένων 

που εµπεριέχουν τη γνώση ειδικών και συµµορφώνονται µε πρότυπα, όπως XML/SMIL, 

MPEG-7, RDF. 
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Digital Image Archive 

Ιστοσελίδα: http://www.bildarchiv.at,  
                   http://www.onb.ac.at/sammlungen/bildarchiv/ 
Συντονισµός: Österreichische Nationalbibliothek 
Έναρξη: 1999-2001 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το πρόγραµµα Digital Image Archive χρηµατοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της 

Αυστρίας και ειδικότερα από τους οργανισµούς Federal Ministry of Education, Science 

and Culture και Austrian Industrial Research Promotion Fund. Στόχος του 

προγράµµατος ήταν η αναδόµηση  της βιβλιοθήκης «Collection of Portraits, Picture 

Archive and Fidei Commissa Library», του µεγαλύτερου κέντρου τεκµηρίωσης εικόνων 

της Αυστρίας, το οποίο αποτελεί τµήµα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας (Austrian 

National Library). Το κέντρο έχει στην κατοχή του περισσότερες από 1.5  εκατοµµύρια 

εικόνες, οι οποίες επικεντρώνονται σε ιστορικά πορτρέτα, στην αρχιτεκτονική, την 

τοπογραφία και την ιστορία της Αυστρίας. Ο κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν να 

δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό µοντέλο για αρχεία ψηφιακής εικόνας, το οποίο να 

βασίζεται σε υπάρχουσες οργανωτικές δοµές της συλλογής.  

PRESTO – Preservation Technology 

Ιστοσελίδα: http://presto.joanneum.ac.at/index.asp 
Συντονισµός: BBC Archives 
Έναρξη: Σεπτέµβριος 2000 
∆ιάρκεια: 18 µήνες 

Το ερευνητικό πρόγραµµα PRESTO προτάθηκε µε στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας 

αιχµής στον τοµέα της διατήρησης φιλµ, βίντεο και εικόνας και για την υλοποίηση του 

ενεπλάκησαν πολλά από τα µεγαλύτερα αρχεία εικόνας και ήχου στην Ευρώπη, όπως 

τα: BBC (Ηνωµένο Βασίλειο), INA (Γαλλία) και RAI (Ιταλία). Τα εργαλεία που 

σχεδιάστηκαν αφορούν την επιλογή υλικού, το χειρισµό, τη µετατροπή, τη 

µακροπρόθεσµη αποθήκευση, την κατανοµή και τον έλεγχο πρόσβασης στο πολυµεσικό 

απόθεµα. Το πρόγραµµα PRESTO, που στόχευε στην ανάπτυξη αποδοτικής οικονοµικά 

τεχνολογίας και διαδικασιών για οπτικοακουστικό υλικό, ολοκλήρωσε τις εργασίες του 

τον Οκτώβριο το 2002. Το Φεβρουάριο του 2004 ξεκίνησε ένα νέο πρόγραµµα µε την 

ονοµασία PrestoSpace για να επεκτείνει το έργο του PRESTO και εκτός των 

ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις συλλογές ήχου, βίντεο 

και εικόνας. Ενώ το πρόγραµµα PRESTO αναγνώρισε το κύριο πρόβληµα της πρόσβασης 

στο οπτικοακουστικό υλικό, επικεντρώθηκε στην επίλυση του τεχνικού προβλήµατος 

της µείωσης του κόστους συντήρησης. Το πρόγραµµα PrestoSpace ακολουθεί µία πιο 

σφαιρική προσέγγιση, θεωρώντας τη συντήρηση και την πρόσβαση ως σύνολο: 
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χρησιµοποιώντας την εργασία συντήρησης για να προσφέρει νέους τρόπους πρόσβασης 

και χρησιµοποιώντας καλύτερη πρόσβαση για να παράσχει νέες βάσεις για τη 

συντήρηση. 

REGNET - Cultural Heritage in Regional Networks  

Ιστοσελίδα: http://www.regnet.org/ 
Συντονισµός: AIT Angewandte Informationstechnik 

Forschungsgesellschaft mbH. 
Έναρξη: Απρίλιος 2001 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Στόχος του προγράµµατος REGNET ήταν να εγκαθιδρύσει ένα λειτουργικό δίκτυο 

από κέντρα υπηρεσιών στην Ευρώπη, που θα παράσχει ΙΤ υπηρεσίες αφιερωµένες σε 

οργανισµούς πολιτισµικής κληρονοµιάς και να βοηθήσει την προσπάθεια των 

οργανισµών αυτών να εντρυφήσουν σε δραστηριότητες ηλεκτρονικού επιχειρείν 

(eBusiness). Στα πλαίσια του έργου, θα ολοκληρώνονταν οι βιοµηχανίες πολυµέσων 

που υποστηρίζουν την παραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων, ενώ θα παρεχόταν 

πρόσβαση σε ψηφιακά δεδοµένα (επιστηµονικά και πολιτισµικά), καθώς επίσης και σε 

φυσικά αγαθά, όπως αυτά διατίθενται από τα καταστήµατα των µουσείων.  

VBI ERAT LVPA   

Ιστοσελίδα: http://www.ubi-erat-lupa.org/ 
Συντονισµός: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchäologie 
∆ιάρκεια: 3 έτη 

Βασισµένο σε επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων, το VBI ERAT LVPA φιλοδοξεί να 

προωθήσει το ενδιαφέρον για την αρχαιότητα ως τη ρίζα του ευρωπαϊκού πολιτισµού σε 

µία Ευρώπη που αναπτύσσεται ταχέως ως σύνολο, στοχεύοντας στη δηµιουργία µίας 

µοναδικής αρχαιολογικής γνώσης σε ψηφιακή µορφή. Το πρόγραµµα αυτό ασχολείται 

µε τη συνάθροιση συµπληρωµατικών επιστηµονικών βάσεων δεδοµένων και γνώσης  

που περιγράφουν ευρήµατα µε επιγραφές και εικονογραφίες από τη Ρωµαϊκή Εποχή. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος έχουν διασυνδεθεί πολλαπλές βάσεις ποικίλου 

περιεχοµένου, ήτοι: βάσεις δεδοµένων µε επιγραφικά δεδοµένα, 7.000 αρχαιολογικές 

εγγραφές (Lupa, Βιέννη, Αυστρία), 40.000 αρχαιολογικές εγγραφές (Arachne, Antike 

Plastik, Κολωνία), βάσεις δεδοµένων µε ονόµατα, πληροφορίες σχετικά µε το πλήθος 

και την κατανοµή Ρωµαϊκών ονοµάτων στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας 

(ONOMASTICON PROVINCIARVM EVROPAE LATINARVM (OPEL),   Βιέννη, Αυστρία), 

βάσεις δεδοµένων επιγραφών, θησαυροί και λεξιλόγια, 5.000.000 ονοµασίες 

τοποθεσιών (Alexandria DL Gazetteer) κτλ. Η τεχνική ολοκλήρωσης που προτείνει το 

πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε 2 φάσεις: το αρχικό σχήµα µεταφράζεται σε όρους του 
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µοντέλου CIDOC και κατόπιν τα πραγµατικά δεδοµένα µεταφράζονται αυτόµατα και 

αποθηκεύονται σε µία RDF αποθήκη δεδοµένων (repository).  

ΒΒέέλλγγιιοο    

BOLD- Belgian Online Libraries Directory 

Ιστοσελίδα: http://bold.belnet.be 
Συντονισµός: Belnet User Forum Workgroup on Libraries 
Έναρξη: 1996 
∆ιάρκεια: 4 χρόνια 

Το πρόγραµµα BOLD ξεκίνησε από τον οργανισµό Belnet User Forum Workgroup on 

Libraries και συνεχίστηκε µε την αρωγή των ιδρυµάτων Université Libre de Bruxelles, 

Universiteit Antwerpen και Vrije Universiteit Brussel, ενώ συνχρηµατοδοτήθηκε από τον 

οργανισµό OSTC (Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs). 

Στόχος του BOLD ήταν να δηµιουργήσει ένα on-line ευρετήριο βιβλιοθήκης 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία LDAP. Η κυριότερη συνεισφορά του προγράµµατος 

έγκειται στην αποκεντρωµένη ενηµέρωση, στον µεγάλο αριθµό τοπικών ιστοσελίδων και 

άλλων δικτυακών πόρων που συντηρούνται από τη βιβλιοθήκη και στη χρήση του LDAP 

ως βασική τεχνολογία.  

CARMEN – Computerised Archival Retrieval in MM Enhanced 
Networking 

Ιστοσελίδα: http://www.lamonnaie.be 
Συντονισµός: La Monnaie de Munt 

Στο πρόγραµµα CARMEN De munt/La Monnaie, η Εθνική Λυρική Σκηνή του Βελγίου 

(National Opera House), έχει αναπτύξει µία ψηφιακή βάση δεδοµένων µε το φιλόδοξο 

στόχο να διασώσει τα εκτεταµένα αρχεία της σε ψηφιακή µορφή. 

EOLE 

Ιστοσελίδα: http://www.muse.ucl.ac.be/Eole/ 

Στόχος του προγράµµατος EOLE είναι να παράσχει πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων 

µε πολυµεσικό περιεχόµενο (εικόνες και κείµενο) αναφορικά µε τη Βελγική πολιτισµική 

κληρονοµιά. Οι βάσεις δεδοµένων που αναφέρεται το πρόγραµµα αποτελούν µία 

συλλογή από έγγραφα από διαφορετικούς τοµείς: αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, 

αργυροχρυσοχοία, κεραµική, εκτυπώσεις και σχεδιαστική.  
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VAKHUM – Virtual Animation of the Kinematics of Human for 
Industrial, Educational and Research Purposes 

Ιστοσελίδα: http://www.ulb.ac.be/project/vakhum/ 
Συντονισµός: Université Libre de Bruxelles 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το πρόγραµµα VAKHUM στόχευε στην ανάπτυξη µίας αλληλεπιδραστικής βάσης 

δεδοµένων για βιοµηχανικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Οι χρήστες 

του συστήµατος που αναπτύχθηκε έχουν πρόσβαση στη βάση δεδοµένων µέσω µίας 

ιδεατής διεπαφής και µπορούν να χρησιµοποιήσουν υψηλής ποιότητας δεδοµένα για τις 

εφαρµογές τους ή να λάβουν µέρος σε µία on-line τάξη για την ανατοµία. Η διαδικασία 

συλλογής δεδοµένων που χρησιµοποιείται για να συναθροίσει τα παραπάνω δεδοµένα 

πρέπει επίσης να επιλύσει θεωρητικά προβλήµατα, τα οποία το πρόγραµµα στόχευε να 

αντιµετωπίσει.  

VIRLIB – Virtual Library 

Ιστοσελίδα: http://www.kbr.be/virlib2/start_eng.html 
Συντονισµός: Koninklijke Bibliotheek Albert I 
Έναρξη: Σεπτέµβριος 1998 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το ερευνητικό πρόγραµµα VIRLIB αποτέλεσε ένα πρόγραµµα συνεργασίας του 

ιδρύµατος Royal Library Albert I µε τις βιβλιοθήκες University of Antwerp, Université 

Libre de Bruxelles και IRIS και µε µία εταιρεία ειδικευµένη στην επεξεργασία ψηφιακής 

εικόνας. Σκοπός του προγράµµατος ήταν να αναπτύξει ένα σύστηµα διαχείρισης 

ηλεκτρονικών εγγράφων για χρήση από τµήµατα βελγικών πανεπιστηµιακών 

βιβλιοθηκών. Μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση του συστήµατος Impala. Το σύστηµα 

βασίστηκε στην ιδέα των κατανεµηµένων VIRLIB εξυπηρετητών, οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση και λήψη PDF εγγράφων µέσω FTP ή TIFF αρχεία 

µέσω e-mail.  

WG-PAT – Belnet Working Group “Cultural Heritage” 

Ιστοσελίδα: http://www.belspo.be/ 
Συντονισµός: Belgian Federal Science Policy Office 

Η οµάδα εργασίας «Πολιτισµική Κληρονοµιά» (Belnet workgroup «Cultural 

Heritage») είναι ένα φόρουµ για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών για τεχνικά 

θέµατα βάσεων δεδοµένων στον τοµέα της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Το πρόγραµµα 

είχε στόχο: να οικοδοµήσει ένα φόρουµ συζήτησης για την πολιτισµική κληρονοµιά (και 
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ειδικότερα ψηφιακές εικόνες), να καταγράψει και να αξιολογήσει πρότυπα, να εκδώσει 

µία επετηρίδα µε άτοµα και ιδρύµατα που ειδικεύονται στον τοµέα της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και να διαθέσει στο κοινό βάσεις δεδοµένων µε αναφορές. 

ΓΓααλλλλίίαα    

Aquarelle – Information Network on Cultural Heritage 

Ιστοσελίδα: http://aquarelle.inria.fr/aquarelle/EN/home-eng.html 
Συντονισµός: INRIA 
Έναρξη: 1996 
∆ιάρκεια: 3 έτη 

Το πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης Aquarelle υποστηρίχτηκε οικονοµικά από το 

Πρόγραµµα Τηλεµατικών Εφαρµογών (Telematics Application Programme) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά ξεκίνησε µέσω µία στενής συνεργασίας δηµόσιων αρχών 

από τέσσερις χώρες, ήτοι την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο, 

οι οποίες σχετίζονται µε ερευνητικούς οργανισµούς και εταιρείες πληροφορικής από τις 

χώρες αυτές. Η κυριότερη πρόκληση που αντιµετωπίστηκε από το πρόγραµµα είναι η 

απαίτηση να παρασχεθεί πρόσβαση σε δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί αρκετά πριν 

την έλευση του ∆ιαδικτύου και τα οποία υποστηρίζονται από πολύ διαφορετικά 

συστήµατα.  

BRAVA- Broadcast Restoration of Archives through Video Analysis 

Ιστοσελίδα: 
http://www.ina.fr/recherche/projets/finis/brava/index.en.html 

                   http://brava.ina.fr/ 
Συντονισµός: Institut National de L'Audiovisuel 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 22 µήνες 

Το πρόγραµµα BRAVA στόχευσε στην ανάπτυξη εργαλείων για την ψηφιακή 

αποκατάσταση τεραστίων ποσοτήτων ραδιοτηλεοπτικών αρχείων (βίντεο και φιλµ) για 

σκοπούς επανεκµετάλλευσης. Αποτελεί συνέχεια παλαιότερης ανάπτυξης που 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Aurora και παρέχει εργαλεία για την 

επανεκµετάλλευση του οπτικοακουστικού υλικού από αρχεία οργανισµών, όπως τους 

INA, BBC, RTP ή RAI. 
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CYCLADES- An Οpen Collaborative Virtual Archive Environment 

Ιστοσελίδα: http://www.iei.pi.cnr.it/cyclades/ 
Συντονισµός: European Research Consortium for Informatics and 

Mathematics - ERCIM 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2001 
∆ιάρκεια: 30 µήνες 

Ο κυριότερος στόχος του προγράµµατος CYCLADES ήταν να αναπτύξει προηγµένες 

διαδικτυακές υπηρεσίες διαµεσολάβησης για την υποστήριξη ακαδηµαϊκών τόσο σε 

ατοµικό επίπεδο όσο και ως µέλη δικτυακών κοινοτήτων κατά τη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης µε ευµεγέθη ηλεκτρονικά αρχεία από διαφορετικές θεµατικές περιοχές. 

Οι CYCLADES υποστηρίζουν τη µετάπτωση των ηλεκτρονικών εκδοτικών συστηµάτων 

(e-print systems) σε βασικά δοµικά στοιχεία ενός µετασχηµατισµένου µοντέλου 

επικοινωνίας ακαδηµαϊκών, αναπτύσσοντας ένα σύνολο τεχνολογιών αιχµής που 

παρέχουν καινοτόµες µεθόδους για την πρόσβαση στην πληροφορία, τη διασπορά, το 

διαµοιρασµό και τη συνεργατική εργασία.  

C-WEB 

Ιστοσελίδα: http://cweb.inria.fr/ 
Συντονισµός: INRIA 
Έναρξη: 1999 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το C-WEB αποτέλεσε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα µε τη συµµετοχή των ιδρυµάτων 

INRIA (Γαλλία), ΙΤΕ (Ελλάδα) και EDW (Ιταλία). Βασικός στόχος του προγράµµατος 

ήταν να θέσει τις βάσεις ενός πλαισίου µεθοδολογίας και υποδοµής για τη γρήγορη 

ανάπτυξη και εύκολη διαχείριση δικτυακών πυλών για κοινότητες χρηστών που 

απαιτούν αποτελεσµατική αφοµοίωση και εξαγωγή της γνώσης, αλλά και για την 

αποδοτική απάντηση σε επερωτήσεις. Το σενάριο εφαρµογής που χρησιµοποιήθηκε 

αφορούσε εκπαιδευτικές πύλες για εσωτερικά δίκτυα ή το ∆ιαδίκτυο µε τη χρήση 

ενσωµατωµένων εξυπηρετητών γνώσης (corporate knowledge servers) και φορείς 

διαχείρισης γνώσης, όπως µουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες κτλ. Τα βασικά τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά της πρότασης αυτής ήταν η χρήση προτύπων του W3C για την 

περιγραφή (µε τη χρήση του RDF/S) και ανταλλαγή της πληροφορίας (µέσω XML). Η 

κυριότερη συµβολή του προγράµµατος είναι η πρόταση δηλωτικών γλωσσών για την 

αναδίφηση, πρόσκτηση και επερώτηση δεδοµένων. Συνέχεια του προγράµµατος 

αποτέλεσε το πρόγραµµα MESMUSES, που περιγράφεται στη συνέχεια. 
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DELOS – Network of Excellence on Digital Libraries 

Ιστοσελίδα: http://www.ercim.org/delos/ 
Συντονισµός: GEIE ERCIM 
Έναρξη: Ιανουάριος 2004 
∆ιάρκεια: 48 µήνες 

Το δίκτυο DELOS αποτέλεσε (2000-2002) και συνεχίζει να αποτελεί (2004-2007) ένα 

υποστηρικτικό µέτρο µε στόχο να προσφέρει ένα ανοικτό περιβάλλον για την ανάπτυξη 

µίας διεθνούς ατζέντα έρευνας για µελλοντικές ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα 

των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Το ∆ίκτυο απαρτίζει ένα σηµείο αναφοράς για όλα τα 

προγράµµατα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών που χρηµατοδοτήθηκαν από το 5P

ο
P Πλαίσιο 

Πρόγραµµα και διευκολύνει την ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας σε αυτό το 

πολυδιάστατο τοµέα, εγκαθιδρύοντας δίαυλο στενής επικοινωνίας µε κοινότητες που 

σχετίζονται µε το χώρο. Παρέχει ένα σύνολο από δεδοµένα για πειραµατισµό, 

διευκολύνει την διαλειτουργικότητά τους και παρέχει µηχανισµούς για την αξιολόγηση 

µοντέλων, τεχνικών και προσεγγίσεων και την ανταλλαγή συστατικών λογισµικού 

ανοικτού κώδικα. Έχοντας την οικονοµική υποστήριξη και από το 6P

ο
P Πλαίσιο 

Πρόγραµµα, στους στόχους του ∆ικτύου είναι να: (1) ορίσει ενοποιηµένες και 

περιεκτικές θεωρίες και πλαίσια για όλο τον κύκλο ζωής της πληροφορίας σε ψηφιακές 

βιβλιοθήκες και (2) να δηµιουργήσει διαλειτουργικές πολύγλωσσες υπηρεσίες και 

ολοκληρωµένη διαχείριση περιεχοµένου, που ποικίλει από ειδικό περιεχόµενο σε 

περιεχόµενο για το ευρύ κοινό.  

MESMUSES – Metaphors for Science Museums 

Ιστοσελίδα: http://aquarelle.inria.fr/mesmuses/cameo.html 
Συντονισµός: INRIA 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2001 
∆ιάρκεια: 18 µήνες 

Το πρόγραµµα MESMUSES χρηµατοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και για την υλοποίηση του συνέπραξαν ινστιτούτα και οργανισµοί από χώρες, όπως η 

Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Στόχο του προγράµµατος αποτέλεσε ο σχεδιασµός και ο 

πειραµατισµός µεταφορών (metaphors) για την οργάνωση, δόµηση και παρουσίαση της 

επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης που παρέχεται στο ευρύ κοινό από 

επιστηµονικά µουσεία. Οι µεταφορές αυτές κτίζονται πάνω σε χάρτες γνώσης 

(knowledge maps), οι οποίοι ορίζουν και συνδέουν παρεµφερή γειτνιάζοντα 

εννοιολογικά γνωσιακά πεδία. Οι χάρτες γνώσης επιτρέπουν τη δηµιουργία 

σηµασιολογικών πυλών µέσω των οποίων οι χρήστες θα µπορούν να εντοπίσουν εύκολα 

πληροφορία σχετικά µε τα τρέχοντα ενδιαφέροντά τους και από τις οποίες θα 

πλοηγούνται είτε µέσω προκαθορισµένων δροµολογίων είτε µέσω νέων µονοπατιών που 
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µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα πάνω στο χάρτη. Εποµένως, στους στόχους τους 

προγράµµατος µπορούµε να κατατάξουµε: (α) την εδραίωση και επικύρωση µίας 

µεθοδολογίας και ενός σχετικού εργαλείου για την χαρτογράφηση της επιστηµονικής 

γνώσης (Scientific Knowledge Cartography), (β) την επιλογή και τον πειραµατισµό µε 

εργαλεία για τη δηµιουργία «δροµολογίων» στο γνωσιακό χώρο, προκειµένου να 

προσανατολιστούν οι επισκέπτες µέσω πραγµατικών, φυσικών ή ιδεατών εκθέσεων, (γ) 

ο σχεδιασµός εργαλείων για τη διαχείριση και επαναχρησιµοποίηση των πληροφοριακών 

πόρων, (δ) σχεδιασµός µεθόδων εξατοµίκευσης για την παροχή διαφορετικών 

δροµολογίων στον ίδιο γνωσιακό τοµέα για όλες τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. 

Οι τεχνολογικές καινοτοµίες που επέφερε το πρόγραµµα MESMUSES συνίστανται στην 

αναπαράσταση γνώσης µε τη χρήση της γλώσσας RDF, την ολοκλήρωση θησαυρών µε 

µία οντολογία και την αναπαράσταση δυναµικών πηγών δεδοµένων µε XML.  

Scholnet - Developing a Digital Library Testbed to Support 
Networked Scholarly Communities 

Ιστοσελίδα: http://www.ercim.org/scholnet/index.html 
Συντονισµός: European Research Consortium for Informatics and 

Mathematics (ERCIM) 
Έναρξη: Νοέµβριος 2000 
∆ιάρκεια: 30 µήνες 

Το πρόγραµµα Scholnet στόχευε στην υλοποίηση µίας πλατφόρµας ψηφιακής 

βιβλιοθήκης για την υποστήριξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας ανάµεσα σε 

διασυνδεδεµένες ακαδηµαϊκές κοινότητες. Η βελτιωµένη αυτή υποδοµή ψηφιακής 

βιβλιοθήκης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικές κοινότητες χρηστών για τη 

δηµιουργία της δική τους ψηφιακής βιβλιοθήκης. Παράλληλα µε την υποστήριξη 

τυπικών διαδικασιών βιβλιοθήκης για την πρόσκτηση πληροφορίας, την περιγραφή, 

αρχειοθέτηση, πρόσβαση, αναζήτηση και κατανοµή της πληροφορίας, η δοµή αυτή 

παράσχει υποστήριξη για τύπους δεδοµένων διαφορετικούς από κείµενο (τεχνικών 

αναφορών, παραδοτέων προγραµµάτων, βίντεο από σεµινάρια, ηχογραφηµένα 

προγράµµατα επίδειξης κτλ), υποµνηµατισµό ψηφιακών αντικειµένων σε οποιαδήποτε 

µορφή από οµότιµους κριτικούς, συναδέλφους και σπουδαστές, πολύγλωσση αναζήτηση 

και ανάκτηση και εξατοµικευµένη διανοµή της πληροφορίας. Λόγω της κατανεµηµένης 

αρχιτεκτονικής, οποιοσδήποτε συµµετέχων οργανισµός µπορεί να διατηρήσει 

υποσύνολο της προαναφερθείσας λειτουργικότητας ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα 

υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων.  

  

  

ΓΓεερρµµααννίίαα    
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AMICITIA – Asset Management Integration of Cultural Heritage 
in the Interexchange between Archives 

Ιστοσελίδα: http://www.amicitia-project.net/ 
Συντονισµός: Tecmath AG 
Έναρξη: Οκτώβριος 2000 
∆ιάρκεια: 29 µήνες 

Το πρόγραµµα AMICITIA στόχευε στη δηµιουργία των βάσεων για µία αδιάκοπτη και 

βιώσιµη ψηφιακή διατήρηση και πρόσβαση σε τηλεοπτικό περιεχόµενο και βίντεο µέσω 

της κατασκευής ποικίλων σηµαντικών συστατικών, που επιτρέπουν σε ένα σύστηµα 

ψηφιακής αρχειοθέτησης να εξυπηρετεί όλους τους απαιτούµενους ρόλους για την 

απορρόφηση, διαχείριση, πρόσβαση και κατανοµή οπτικοακουστικού υλικού. Βάρος 

δόθηκε στην δυνατότητα αποµακρυσµένης και πολύγλωσσης πρόσβασης για αρχειακό 

υλικό αποθηκευµένο σε κατανεµηµένο περιβάλλον. Το σύστηµα σχεδιάστηκε να 

εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες επαγγελµατιών χρηστών (που σχετίζονται µε την 

διατήρηση, ποιότητα, ευελιξία στην πρόσβαση και χρηστικότητα) όσο και τις ανάγκες 

της πρόσβασης στο ευρύ κοινό (που σχετίζονται µε την απλότητα της χρήσης, την 

ασφάλεια και τη διαθεσιµότητα).  

CARMEN – Content Analysis Retrieval and Metadata: Effective 
Networking 

Ιστοσελίδα:http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen 
Συντονισµός: University of Oldenburg 
Έναρξη: Οκτώβριος 1999 
∆ιάρκεια: 29 µήνες 

Το CARMEN εστιάστηκε στην ανάλυση περιεχοµένου και για το λόγο αυτό ανάπτυξε 

νέα εργαλεία για την ανάκτηση περιεχοµένου. Στόχος του προγράµµατος ήταν να 

παράσχει οµοιογένεια και συνέπεια σε αποκεντρωµένα περιβάλλοντα πληροφορίας, τα 

οποία βασίζονται σε κατανεµηµένες αποθήκες δεδοµένων. Το πρόγραµµα προσέγγισε 

την ανάλυση περιεχοµένου µε την ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων σε τρεις τοµείς: 

µεταδεδοµένα, χειρισµός της ανοµοιογένειας και ανάκτηση για δοµηµένα έγγραφα και 

ετερογενείς τύπους δεδοµένων.  
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COLLATE – Collaboratory for Annotation, Indexing and Retrieval 
of Digitized Historical Archive Material   

Ιστοσελίδα: http://www.collate.de/ 
Συντονισµός: GMD - Forschungszentrum Informationstechnik Gmbh 
Έναρξη: Σεπτέµβριος 2000 
∆ιάρκεια: 36 µήνες 

Ο όρος “collaboratory” (µία µίξη των αγγλικών όρων «collaboration» (συνεργασία) 

και «laboratory» (εργαστήριο)) χρησιµοποιήθηκε για να ορίσει ένα ιδεατό κέντρο στο 

∆ιαδίκτυο, όπου οι ειδικοί και επαγγελµατίες έχουν στη διάθεση τους εργαλεία για την 

αλληλεπίδραση µε συναδέλφους, τη χρήση οργάνων, το διαµοιρασµό των δεδοµένων 

και υπολογιστικούς πόρους και την πρόσβαση σε πληροφορίες, π.χ ψηφιακές 

βιβλιοθήκες και αρχεία. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αρχειοθετήσουν και να 

υποµνηµατίσουν ψηφιακά αντικατάστατα ευπαθών πολιτισµικών πόρων και να 

δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον διασυνδέοντας τους ατοµικούς πόρους. Με τον τρόπο 

αυτό, οι ιστορικοί και οι ειδικοί του πεδίου µπορούν να παράσχουν και να µοιραστούν 

πολύτιµη πληροφορία σχετικά µε το πολιτιστικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον για 

να επιτρέψουν στους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα και να ερµηνεύσουν το 

ιστορικό υλικό. Η συλλογή για τον πειραµατισµό του προγράµµατος προήλθε από τρία 

µεγάλα ευρωπαϊκά ινστιτούτα και αρχεία φιλµ από τη Γερµανία, την Αυστρία και την 

Τσεχία. Μέλη αυτών των οργανισµών –ιστορικοί φιλµ και αρχειοθέτες – εργάστηκαν ως 

πιλοτικοί χρήστες εµπλουτίζοντας το COLLATE µε λεπτοµερή καταλογογράφηση της 

συλλογής εγγράφων, ευρετηριάζοντας περιεχόµενο και υποµνηµατίζοντας σχετικές 

υποσυλλογές. Το COLLATE αποτελείται από περίπου 20.000 ψηφιοποιηµένα έγγραφα 

που περιγράφουν διαδικασίες ευαισθησίας φιλµ συσχετιζόµενα µε ιστορικά φιλµ και 

εµπλουτισµένη τεκµηρίωση περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένου υλικού από τον τύπο, 

ψηφιοποιηµένες φωτογραφίες και τµήµατα φιλµ.  

DIEPER – Digitised European Periodicals 

Ιστοσελίδα: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dieper/  
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/1_projek-e.htm 
Συντονισµός: State and University Library of Lower Saxony 
∆ιάρκεια: 26 µήνες 

Συνέταιροι από δέκα ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένου και του 

πανεπιστηµιακού ιδρύµατος «University of Göttingen», ενώθηκαν για να 

δηµιουργήσουν ένα ιδεατό δίκτυο και ένα κεντρικό σηµείο πρόσβασης για να 

καταστήσουν προσβάσιµες περιοδικές εκδόσεις που έχουν ψηφιοποιηθεί αναδροµικά 

στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο. Παράλληλα, τα προγράµµατα ψηφιοποίησης του 

University of Göttingen έχουν καταστήσει διαθέσιµο υλικό από τη Συλλογή Asch 
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(σπάνια βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα) και ακαδηµαϊκές πηγές του 18P

ου
P και αρχών του 

19P

ου
P αιώνα (εγχειρίδια, επιτοµές και άλλες σηµαντικές πηγές). Το πρόγραµµα DIEPER 

είχε σαν σκοπό τη δηµιουργία ενός κεντρικού σηµείου πρόσβασης, όπου όλα τα 

ψηφιοποιηµένα περιοδικά από κάθε πηγή θα αρχειοθετούνταν και θα συνδέονταν µε 

αξιόπιστα και συγκεντρωτικά αρχεία αρθρογραφίας σε διαφορετικές περιοχές στην 

Ευρώπη. Τα αρχεία αυτά είναι προσπελάσιµα ισότιµα από άλλα σηµεία (π.χ. WWW 

σελίδες και βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων), αλλά το σηµείο πηγή είναι το µοναδικό 

µέρος, όπου θα ψηφιοποιούνται όλα τα σχετικά αρχεία. Επιπρόσθετα µια µηχανή 

αναζήτησης του σηµείου «πηγής» επιτρέπει την αναζήτηση άρθρων σε µορφή πλήρους 

κειµένου ή τουλάχιστον την αναζήτηση στους πίνακες περιεχοµένων των 

ψηφιοποιηµένων περιοδικών. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα συνεισέφεραν  αφενός 

στη δηµιουργία µιας εικονικής βιβλιοθήκης περιοδικών ψηφιοποιώντας µερικά περιοδικά 

και αφετέρου στην τεχνική πραγµατοποίηση της βέλτιστης on-line πρόσβασης και 

ανάκτησης δεδοµένων, ενώ την ίδια στιγµή κατέστησαν προσπελάσιµα όλα τα 

υπάρχοντα ψηφιακά περιοδικά.  

LEAF – Linking and Exploring Authority Files 

Ιστοσελίδα: http://www.crxnet.com/leaf/index.html 
Συντονισµός: Staatsbibliothek zu Berlin (Berlin State Library) 
Έναρξη: Μάρτιος 2001  
∆ιάρκεια: 3 έτη 

Το πρόγραµµα LEAF ανέπτυξε ένα µοντέλο αρχιτεκτονικής για ένα κατανεµηµένο 

σύστηµα αναζήτησης που συλλέγει πληροφορία για υπάρχουσες αρχές ονοµάτων. 

Στόχος του ήταν να εγκαταστήσει αυτόµατα ένα βασισµένο στις ανάγκες των χρηστών 

σύστηµα διαχείρισης ονοµάτων σε ένα συγκεκριµένο τοµέα άµεσα συσχετιζόµενο µε την 

πολιτισµική κληρονοµιά της Ευρώπης. Το σύστηµα που αναπτύχθηκε επιτρέπει τη 

φόρτωση αρχείων από τις κατανεµηµένες αρχές σε ένα κεντρικό σύστηµα και αυτόµατα 

συνδέει τις αρχές που αναφέρονται στην ίδια οντότητα. Τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος υλοποιήθηκαν επεκτείνοντας µία υπάρχουσα, πλήρως λειτουργική, 

διεθνή online δικτυακή υπηρεσία αναζήτησης και ανάκτησης OPAC, που παρέχει 

πληροφορία σχετικά µε σύγχρονα συγγράµµατα και επιστολές, την υπηρεσία MALVINE 

(βλέπε αντίστοιχο πρόγραµµα). 
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MALVINE – Manuscripts and Letters via Integrated Networks in 
Europe 

Ιστοσελίδα: http://www.malvine.org/malvine/eng/index.html 
Συντονισµός:  MALVINE Maintenance Agency in Staatsbibliothek zu 

Berlin 
Έναρξη: 1998 

Το πρόγραµµα MALVINE προσφέρει βελτιωµένη πρόσβαση σε ανοµοιογενή εκθέµατα 

από σύγχρονα χειρόγραφα και επιστολές που φυλάσσονται και έχουν καταχωριστεί σε 

καταλόγους Ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, αρχείων, κέντρων τεκµηρίωσης και µουσείων. Η 

ιδέα του MALVINE ήταν να δηµιουργήσει ένα δίκτυο από αυτά τα ιδρύµατα στην 

Ευρώπη, ένα δίκτυο που είναι ανεξάρτητο από ετερογενείς τεχνικές λύσεις και το οποίο 

είναι προσβάσιµο από όλο τον κόσµο ως µία οµοιογενή ενοποιηµένη βάση δεδοµένων. 

Με τον τρόπο αυτό, αν και το MALVINE αναζητεί πληροφορία σε τοπικά ιδρύµατα, ο 

ερευνητής έχει πρόσβαση σε ένα σύστηµα µε τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά 

µίας ενοποιηµένης βάσης δεδοµένων.  

∆∆ααννίίαα    

Art Index Denmark (KID) – The National Database on Art in 
Danish Museums 

Ιστοσελίδα: http://www.kid.dk/Root.asp 
Συντονισµός: Kunst Indeks Danmark 
Έναρξη: 1985 

Το πρόγραµµα Kunst Indeks Danmark (KID) αποτελεί τη βάση δεδοµένων σε 

εθνικό επίπεδο για έργα τέχνης που βρίσκονται σε µουσεία και συλλογές της ∆ανίας. Το 

KID ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί τµήµα της Εθνικής Κρατικής Υπηρεσίας Πολιτισµικής 

Κληρονοµιάς της ∆ανίας (National Cultural Heritage Agency). Μέχρι το Φεβρουάριο του 

2004 είχε καταχωρηθεί πληροφορία για περίπου 39.000 έργα τέχνης ∆ανών και 

διεθνών καλλιτεχνών βασισµένη σε δεδοµένα από µουσεία της χώρας.  
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ARTISTE – An Integrated Art Analysis and Navigation 
Environment 

Ιστοσελίδα: http://www.artisteweb.org/index1.html 
Συντονισµός: NCR Danmark A/S 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 32 µήνες 

Στόχο του προγράµµατος ARTISTE αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος 

πλοήγησης για την υποστήριξη της εργασίας επαγγελµατιών χρηστών στις καλές τέχνες, 

το οποίο θα εκµεταλλεύεται προηγµένες τεχνικές ανάλυσης του περιεχοµένου εικόνων, 

µεθόδους κατανεµηµένης πλοήγησης βασισµένη στην τεχνολογία των υπερσυνδέσµων 

και τεχνολογίες σχεσιακών αντικειµενοστραφών βάσεων δεδοµένων. Το περιβάλλον 

αναπτύχθηκε χρησιµοποιώντας υπάρχοντα πρότυπα µεταδεδοµένων και σχήµατα 

ευρετηριασµού. Με τον τρόπο αυτό, το ARTISTE προσφέρει στους παροχείς, εκδότες, 

διανοµείς και στους τελικούς χρήστες πληροφορίας εικόνων τέχνης, καθώς επίσης και 

στην αγορά πολυµεσικής πληροφορίας ως σύνολο, ένα πιο αποδοτικό σύστηµα για την 

αποθήκευση, κατηγοριοποίηση, σύνδεση και ανάκτηση εικόνων τέχνης. Το σύστηµα που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου µπορεί να αποτελέσει εργαλείο σε εφαρµογές, 

όπως στον εκδοτικό τοµέα, στη διαχείριση συλλογών και στη δια βίου εκπαίδευση. 

Danish Audio History – From the early days of sound recording up 
till the present day 

Ιστοσελίδα: http://www.kulturnet.dk/ 
Συντονισµός: State and University Library in Aarhus 
Έναρξη: 1996 

Το 1996 το ίδρυµα «State and University Library in Aarhus» εγκαινίασε τη δεύτερη 

έκδοση του δικτυακού προγράµµατος «Danish Audio History», στο οποίο συνέπραξαν 

και άλλα ιδρύµατα της ∆ανίας. Οικονοµική υποστήριξη δόθηκε από το Υπουργείο 

Πολιτισµού της ∆ανίας (Danish Ministry of Culture) ως τµήµα του προγράµµατος 

«KulturNet Denmark». Οι κύριοι στόχοι του προγράµµατος ήταν: να παρουσιαστούν 

πληροφορίες για τη µουσική ιστορία και παραδείγµατα στο ∆ιαδίκτυο, να παρασχεθούν 

δείγµατα συλλογών για εκπαιδευτικούς στόχους, να επιτευχθούν συµφωνίες µε τους 

ιδιοκτήτες πνευµατικών δικαιωµάτων και να δοκιµαστούν και χρησιµοποιηθούν µέθοδοι 

συµπίεσης και συστήµατα ECMS (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικών ∆ικαιωµάτων 

∆ηµιουργών - Electronic Copyright Management Systems). 
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Danish Composers on the Internet – Database Listing of 
contemporary Danish composers and their works 

Ιστοσελίδα: http://www.kulturnet.dk/ 
Συντονισµός: Danish Music Council and the Danish Music Information 

Centre  (MIC) 
Έναρξη: 2000 

Το πρόγραµµα «Composers on the Internet» δηµιουργήθηκε από τη σύµπραξη 

των ιδρυµάτων Danish Music Council και Danish Music Information Centre (MIC) µε 

στόχο να παράσχει πρόσβαση στο κοινό στη βάση δεδοµένων του MIC µε καταχωρήσεις 

σχετικά µε τη σύγχρονη µουσική της ∆ανίας. Από τον Ιούλιο του 2000 η βάση 

δεδοµένων περιείχε 13.000 έργα από 300 συνθέτες. Το πρόγραµµα περιείχε επίσης την 

ανάπτυξη µίας φιλικής προς το χρήστη διεπαφής και επιλογές αναζήτησης χρήσιµες 

τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε µαθητές και άλλους επαγγελµατίες. Η πληροφορία από 

τη βάση δεδοµένων συµπληρώνεται από περίπου 200 συνοπτικά προσωπικά πορτραίτα 

συνθετών, φωτογραφίες και σχετικές παραποµπές. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις 

επιλεγµένων πορτραίτων, οι βιογραφικές αναφορές είναι εκτενείς και συνοδεύονται από 

µουσικά παραδείγµατα.  

DEFF – Denmark’s Electronic Research Library 

Ιστοσελίδα: http://www.deff.dk/ 
Συντονισµός: Danish Ministry of Culture και Ministry of Science, 

Technology and Innovation 
Έναρξη: 1998 
∆ιάρκεια: 4 έτη 

Το εθνικό πρόγραµµα DEFF στόχευε να µετατρέψει τις βιβλιοθήκες από 

αυτοµατοποιηµένες, συµβατικές, συνεργατικές ατοµικές βιβλιοθήκες σε µία µεγάλη, 

συνδεδεµένη ηλεκτρονική δοµή που προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες 

πληροφόρησης. Το όραµα του DEFF ήταν να προσφέρει στον τελικό χρήστη: ένα 

µοναδικό σηµείο πρόσβασης, ένα ενοποιηµένο κωδικό πρόσβασης, µία κοινή διεπαφή 

χρήσης, π.χ µία δοµή παρουσίασης, ένα οµοιόµορφο και φιλικό προς το χρήστη 

σύστηµα ανάκτησης, απευθείας πρόσβαση σε ηλεκτρονικά µέσα και µία ενοποιηµένη 

υπηρεσία αίτησης. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί µικρότερα προγράµµατα σε περιοχές 

όπως πληροφορική, εκπαίδευση και έρευνα και ανάπτυξη. Ο κυριότερος στόχος αυτών 

των δραστηριοτήτων είναι να σχεδιάσουν νέους τρόπους για να βελτιώσουν την 

εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη στη ∆ανία µε τη χρήση πληροφορικής. 
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DMOL – Danish Museums online 

Ιστοσελίδα: http://www.dmol.dk/ 
Συντονισµός: KultureNet Denmark 

Το πρόγραµµα «Danish Museums on-line» υποστηρίζεται από την πρωτοβουλία 

KultureNet Denmark. Αποτελεί µία από κοινού δικτυακή πύλη για τα µουσεία της 

∆ανίας. Ως ένα βήµα µπροστά για την υλοποίηση ενός εθνικού ιδεατού µουσείου, το 

DMOL παρουσιάζει 10-15 καλλιτεχνήµατα ή έργα τέχνης από κάθε µουσείο. Η 

παρουσίαση αυτή δίνει µία αίσθηση της µεγάλης ποικιλίας των συλλογών σε περίπου 

150 νοµοθετηµένα ή κρατικά µουσεία της ∆ανίας.  

Eskimo Treasures 

Ιστοσελίδα: http://www.natmus.dk/skatkamre/ 
Συντονισµός: Nationalmuseet 
Έναρξη: 1997 

Το πρόγραµµα Eskimo Treasures αποτελεί το πρώτο βήµα του Εθνικού Μουσείου 

της ∆ανίας (National Museum of Denmark) να δηµοσιεύσει µία από τις βάσεις 

δεδοµένων του στο ∆ιαδίκτυο, έτσι ώστε να παράσχει πρόσβαση στην πληροφορία στο 

ευρύ κοινό.  

Flora Danica Online 

Ιστοσελίδα: http://www.pictures.dnlb.dk/Homepage/info03eng.html 
Συντονισµός: Danish National Library of Science and Medicine 
Έναρξη: 1997 
∆ιάρκεια: 12 µήνες 

Η ψηφιοποίηση του Flora Danica είναι µέρος του προγράµµατος KultureNet 

Denmark, που διεξάγεται από την βιβλιοθήκη «Danish National Library of Science and 

Medicine» (DNLB). Ο στόχος του προγράµµατος είναι να δηµοσιεύσει µέρος της 

φυσικής ιστορίας της ∆ανίας στο ∆ιαδίκτυο. Όλες οι 3240 καταγραφές είναι διαθέσιµες 

στο ∆ιαδίκτυο και δίνεται η δυνατότητα αναζήτηση και πλοήγησης σε αυτές.  

KulturNet Denmark 

Ιστοσελίδα: http://www.kulturnet.dk 
Συντονισµός: Danish Ministry of Culture 
Έναρξη: 1995 

Ξεκινώντας µε πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισµού της ∆ανίας (Danish Ministry 

of Culture) το 1995, το KulturNet Denmark (KND) αποτελεί µία ∆ικτυακή Πύλη για την 
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προβολή του πολιτισµού της ∆ανίας στο ∆ιαδίκτυο, η οποία έχει καταστεί µοντέλο για 

παρόµοιες εθνικές πρωτοβουλίες σε όλες τις Σκανδιναβικές ευρωπαϊκές χώρες, που 

στόχο έχουν την παροχή πρόσβασης στους πολίτες σε εκθέµατα δηµοσίων βιβλιοθηκών, 

µουσείων και αρχείων. Μέσω της πύλης του KulturNet Denmark, οι πολίτες έχουν 

πρόσβαση σε 74 δηµόσια πολιτισµικά ιδρύµατα της ∆ανίας και στις συλλογές τους που 

διοικούνται από το Υπουργείο Πολιτισµού. Το ΚulturNet Denmark παρέχει στους ∆ανούς 

πολίτες που ενδιαφέρονται για τον πολιτισµό ολοκληρωµένη πρόσβαση µέσω 

∆ιαδικτύου σε επίσηµες πολιτισµικές συλλογές της ∆ανίας χωρίς χρέωση. Ενηµερωµένο 

σε τακτή βάση, παρουσιάζει κριτικές για επιλεγµένους πολιτισµικούς ιστοτόπους 

δηµοσίων ιδρυµάτων της ∆ανίας που διοικούνται από το Υπουργείο Πολιτισµού. 

Επιπλέον, το πρόγραµµα ΚulturNet Denmark παρέχει πρόσβαση σε φιλική προς το 

χρήστη πληροφορία σχετικά µε τρέχοντα ή µελλοντικά πολιτισµικά γεγονότα, καθώς 

επίσης και δραστηριότητες επίσηµων πολιτισµικών ιδρυµάτων της ∆ανίας ή άλλων 

πολιτισµικών φορέων. Η ενηµέρωση αυτή γίνεται σε συνεργασία µε την εταιρεία 

KultuNaut και η πολιτισµική αυτή ατζέντα είναι διαθέσιµη µέσω WAP στους χρήστες 

κινητών τηλεφώνων. Ειδικότερα, τα «Πολιτισµικά Νέα» (Culture News) του 

προγράµµατος προσφέρουν σε εβδοµαδιαία βάση µία επιλογή από νέα, άρθρα και 

συνεντεύξεις, αλλά και απόψεις ειδικών σε συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τον 

πολιτισµό της ∆ανίας και τεχνολογίες πληροφορικής. 

Literaturnet – Aspects of Danish Literature represented on the 
Internet 

Ιστοσελίδα: http://www.litteraturnet.dk/ 
Συντονισµός: Danish Literature Centre 

Το πρόγραµµα Literaturnet  εγκαινιάστηκε από το ίδρυµα «Danish Literature 

Centre» µε στόχο να εγκαταστήσει ένα σύστηµα πρόσβασης σε όλες τις απόψεις της 

λογοτεχνίας της ∆ανίας. Αναπτύσσεται παράλληλα µε τα προφίλ των συγγραφέων του 

Κέντρου και αποτελεί µία συλλογική διεπαφή, µέσω της οποίας οι χρήστες µπορούν να 

συνδεθούν µε διάφορα συστήµατα. Ο ιστότοπος των προφίλ συγγραφέων, 

επονοµαζόµενος Danish Authors – ProfilesTP

75
PT, αποτελεί τη βάση του Literaturnet. 

Αποτελείται από περισσότερα από 100 προφίλ – το πιο εκτενές δίγλωσσο σηµείο 

πρόσβασης στη λογοτεχνία της ∆ανίας που υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο. Επιπλέον, το 

Literaturnet προσφέρει µία κατηγοριοποιηµένη ταξινόµηση συνδέσµων σχετικά µε τη 

λογοτεχνία της ∆ανίας.  

                                          

TP

75
PT HTUhttp://www.danlit.dk/UTHforfatterprofiler/ 
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n2art – A curated exhibition venue for net art in the Nordic region 

Ιστοσελίδα: http://n2art.nu/ 

Το n2art αποτελεί µία πλατφόρµα για την τέχνη του δικτύου (net art), µία έκθεση 

νέων µορφών τέχνης και αποτελεί το πρώτο κοινό σκανδιναβικό πρόγραµµα µεταξύ των 

εθνικών δικτύων πολιτισµού (National CultureNets). Στόχος του n2art είναι να 

δηµιουργήσει ένα χώρο έκθεσης για νέες µορφές τέχνης στην σκανδιναβική περιοχή. Τα 

εθνικά δίκτυα πολιτισµού λειτουργούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισµού σε 

διαφορετικές Σκανδιναβικές χώρες. Το n2art είναι ο πρώτος δηµόσια 

χρηµατοδοτούµενος ιστότοπος για σύγχρονες µορφές τέχνης στην περιοχή της 

Σκανδιναβίας.  

ΕΕλλλλάάδδαα  

ARCHEOGUIDE – Augmented Reality-based Cultural Heritage 
On-site Guide 

Ιστοσελίδα: http://archeoguide.intranet.gr/ 
Συντονισµός: Intracom  Hellenic Telecommunications and Electronics 

Industry 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 30 µήνες 

Το πρόγραµµα ARCHEOGUIDE είχε σκοπό να θέσει τις βάσεις για νέες προσεγγίσεις 

στην πρόσβαση στην πληροφορία σε ιστότοπους πολιτισµικής κληρονοµιάς µε ένα 

ελκυστικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο µέσω της ανάπτυξης ενός συστήµατος 

βασισµένου σε προχωρηµένες τεχνικές, συµπεριλαµβανοµένων π.χ τεχνικών 

επαυξηµένης πραγµατικότητας και τρισδιάστατης απεικόνισης. Το ARCHEOGUIDE 

προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός ευρύ φάσµατος χρηστών, που 

περιλαµβάνει επισκέπτες σε πολιτισµικούς χώρους, διαχειριστές πολιτισµικών 

ιστοτόπων, ερευνητές και δηµιουργούς περιεχοµένου. Οι επισκέπτες σε πολιτισµικούς 

χώρους εξοπλίζονται µε µία συσκευή Head-Mounted Display (HMD), ακουστικά, και 

εξοπλισµό κινητού υπολογισµού. Ένα σύστηµα εντοπισµού καθορίζει τη θέση του 

επισκέπτη στο χώρο και ανάλογα µε το προφίλ του χρήστη και τη θέση του, 

παρουσιάζεται οπτικοακουστική πληροφορία που τον κατευθύνει και του επιτρέπει να 

αποκτήσει περισσότερες γνώσεις για τον πολιτισµικό χώρο. Το σύστηµα δοκιµάστηκε σε 

έναν από τους πιο σηµαντικούς πολιτισµικούς χώρους της Ευρώπης, την Αρχαία 

Ολυµπία και ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ιδεατή ανακατασκευή των ερειπίων. 
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ARION – An Advanced Lightweight Architecture for Accessing 
Scientific Collections 

Ιστοσελίδα: http://dlforum.external.forth.gr:8080/ 
Συντονισµός: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Έναρξη: Ιανουάριος 2001 
∆ιάρκεια: 36 µήνες 

Το πρόγραµµα ARION στοχεύει στην παροχή µία νέας γενιάς υπηρεσιών ψηφιακής 

βιβλιοθήκης για την αναζήτηση και ανάκτηση ψηφιακών επιστηµονικών συλλογών που 

βρίσκονται σε ερευνητικούς και συµβουλευτικούς οργανισµούς. Οι συλλογές αυτές 

περιέχουν δεδοµένα, προγράµµατα και εργαλεία σε διάφορους επιστηµονικούς τοµείς 

και περιλαµβάνουν εφαρµογές για διαφορετικά πεδία γνώσης. Το ARION επεκτείνει τα 

ευρήµατα προηγούµενων ερευνών σε τοµείς, όπως η διαχείριση δικτυακών 

επιστηµονικών αποθηκών και επεκτείνει την εργασία των διεθνών προτύπων 

διαλειτουργικότητας να παράσχουν ένα σύστηµα συµπληρωµατικό σε υπάρχουσες 

επιστηµονικές πρακτικές σε αυτούς τους οργανισµούς. Το ARION αποτελεί ένα 

οµοσπονδιακό ανοικτό σύστηµα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε εθνικούς παροχείς 

δεδοµένων, επιστηµονικούς ερευνητές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις για να βεβαιωθεί 

ότι το πρόγραµµα ικανοποιεί τις ανάγκες τους.  

CLIO – Cultural Documentation System 

Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/isl/r-d-activities/clio.html 
Συντονισµός: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Έναρξη: 1996 
∆ιάρκεια: 30 µήνες  

Το CLIO αποτελεί ένα σύστηµα πολιτισµικής τεκµηρίωσης, το οποίο δηµιουργήθηκε 

ειδικά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της θεµατικής τεκµηρίωσης. Η ανάλυση 

απαιτήσεων για το σύστηµα CLIO έγινε σε στενή συνεργασία µε το Μουσείο Μπενάκη 

(Αθήνα) και στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (Ηράκλειο) υπό τη χρηµατοδότηση των 

προγραµµάτων STRIDE και ESPRIT. Το CLIO µπορεί να θεωρηθεί ως ένα «ευέλικτο» 

σύστηµα, µε την έννοια ότι είναι ένα σύστηµα γνώσης επικεντρωµένο στις ανάγκες των 

ερευνητών και εφόρων µουσείων, από το οποίο µπορούν να παραχθούν βάσεις 

δεδοµένων σταθερής δοµής και περιεχοµένου. Υποστηρίζει την εγγραφή και διαχείριση 

ενός εξελισσόµενου σώµατος γνώσης για συλλογές πολιτισµικών αγαθών. Τα 

εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήµατα και τα συστήµατα πληροφόρησης των 

επισκεπτών σε ένα µουσείο συνίστανται από κλειστές συλλογές πληροφορίας και 

επικεντρώνονται κυρίως στην παρουσίαση του διαθέσιµου υλικού. Σε αντίθεση µε αυτά, 

το CLIO επικεντρώνεται στην επεκτασιµότητα της γνώσης, την πολλαπλή 

αναπαράσταση, τη διαχείριση ανακριβούς και ελλιπούς πληροφορίας, τη διασύνδεση της 
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πληροφορίας, τον εντοπισµό ενηµερώσεων και την αποτελεσµατικότητα της πρόσβασης, 

παρά στην επεξεργασία της παρουσίασης του δοθέντος συνόλου δεδοµένων Η 

πληροφορία στο CLIO οργανώνεται ως µία βάση γνώσης σύµφωνα µε ένα ειδικά 

σχεδιασµένο σηµασιολογικό µοντέλο. Ο λειτουργικός πυρήνας του συστήµατος είναι το 

σύστηµα Semantic Index System (SIS), υλοποιηµένο από το Ινστιτούτο Πληροφορικής 

του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η πληροφορία παρουσιάζεται σε γραφική ή 

βασισµένη σε κείµενο µορφή. Για λόγους ανάκτησης, οι λογικές συνδέσεις ανάµεσα 

στους πόρους µπορούν να λάβουν µέρος στην επερώτηση σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 

και βάθος.  

Επικράτεια Πολιτισµού 

Ιστοσελίδα: http://www.culture.gr/ 
Συντονισµός: Υπουργείο Πολιτισµού 

Στην "Επικράτεια Πολιτισµού" µετέχουν όλες οι υπηρεσίες και όλοι οι φορείς του 

Υπουργείου Πολιτισµού, όλοι οι εποπτευόµενοι, επιχορηγούµενοι ή προγραµµατικώς 

συµβεβληµένοι µε το Υπουργείο Πολιτισµού οργανισµοί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και 

Β΄ βαθµού µε τους δικούς της πολιτιστικούς φορείς, οι Έλληνες δηµιουργοί, οι ιδιωτικοί 

πολιτιστικοί φορείς, τα πολιτιστικά ιδρύµατα και όλοι οι φορείς του πολιτιστικού 

εθελοντισµού, της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και του λαϊκού πολιτισµού. Η "Επικράτεια 

Πολιτισµού" απαρτίζεται από το σύνολο των δικτύων που έχουν ως επίκεντρο το 

Υπουργείο Πολιτισµού. Πρόκειται για εννέα δίκτυα, που κινούνται κατά βάση στο πεδίο 

του σύγχρονου πολιτισµού και για ένα δίκτυο φορέων πολιτιστικής οργάνωσης και 

διαχείρισης. Ο πυρήνας κάθε δικτύου αποτελείται από τους διάφορους φορείς, ενώ θα 

ενταχθούν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τους δικούς τους πολιτιστικούς 

φορείς, οι ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς κ.ο.κ. Τα δίκτυα της "Επικράτειας Πολιτισµού" 

είναι τα εξής: Θεατρικό ∆ίκτυο, Μουσικό ∆ίκτυο, Εικαστικό ∆ίκτυο, ∆ίκτυο Χορού, 

Κινηµατογραφικό ∆ίκτυο, Φωτογραφικό ∆ίκτυο, Λαογραφικό ∆ίκτυο, ∆ίκτυο Βιβλίου, 

∆ίκτυο Πολιτιστικής Οργάνωσης και διαχείρισης και ∆ίκτυο Αρχιτεκτονικής. Ο 

πολιτιστικός οδηγός cultureguide.gr είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό της "Επικράτειας 

Πολιτισµού" του Υπουργείου Πολιτισµού. Στο cultureguide.gr ο χρήστης µπορεί να βρει 

τις σπουδαιότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της ηµέρας, στοιχειοθετηµένες ανά 

κατηγορία και να  ενηµερωθεί όχι µόνο για τις προσεχείς εκδηλώσεις, αλλά και για όσες 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί, χρησιµοποιώντας τη µηχανή αναζήτησης.    
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MAESTOR – Structural documentation system for monuments and 
listed buildings of Crete 

Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/isl/r-d-activities/maestor.html 
Συντονισµός: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Έναρξη: 1996 
∆ιάρκεια: 25 µήνες  

Το πρόγραµµα MAESTOR υποστηρίζει την ανάπτυξη επιστηµονικών βάσεων γνώσης 

για µνηµεία και καταγεγραµµένα κτίσµατα µε έµφαση στη δοµική άποψη και παρέχει 

αυτόµατη σύνδεση µε συστήµατα χαρτογραφικής τεκµηρίωσης και υποβοηθούµενης 

από τον υπολογιστή σχεδίασης. Το σύστηµα που αναπτύχθηκε υποστηρίζει: (α) τη 

λεπτοµερή περιγραφή και συστηµατική καταγραφή βασικών και τεχνικών 

χαρακτηριστικών µνηµείων και καταγεγραµµένων κτιρίων, (β) την ταξινόµηση 

ιστορικών, δοµικών, τυπολογικών και µορφολογικών δεδοµένων και την τεκµηρίωση 

των µεταβολών, (γ) την πλήρη και συστηµατική τεκµηρίωση µορφολογικών και 

δοµικών χαρακτηριστικών (ιστορία, τυπολογία, µορφολογία, δοµική τυπολογία, υλικό, 

παθολογία κατασκευής) καταγεγραµµένων κτισµάτων, όπως αυτά περιγράφονται σε 

ιστορικές, αρχαιολογικές έρευνες και µελέτες συντήρησης και αποκατάστασης. 

Επιπλέον, το σύστηµα παρέχει στους χρήστες όψεις για σύγκριση, επικύρωση και 

έλεγχο των αλλαγών και δίνει τη δυνατότητα αυτόµατης σύνδεσης µε συστήµατα 

χαρτογραφικής τεκµηρίωσης και υποβοηθούµενης από τον υπολογιστή σχεδίασης, 

καθώς επίσης και µε συστήµατα διοικητικής τεκµηρίωσης. Εποµένως, το πληροφοριακό 

σύστηµα ΜΑΪΣΤΩΡ εξυπηρετεί την συστηµατική καταγραφή των βασικών και των 

ειδικών χαρακτηριστικών κτηρίων, κατά κύριο λόγο µνηµείων και διατηρητέων, την 

ταξινόµηση των ιστορικών, δοµικών, τυπολογικών και µορφολογικών τους στοιχείων 

και την τεκµηρίωση των επεµβάσεων. Συνδυάζει ένα µεγάλο πλούτο σύνθετων, πυκνά 

συσχετισµένων δεδοµένων µε πλήρη σχεδιαστική τεκµηρίωση, περιλαµβάνει ένα πολύ 

λεπτοµερές εννοιολογικό µοντέλο για την περιγραφή κτηρίων, το οποίο υποστηρίζει την 

ανάλυση συνόλων στα µέρη τους, την ιεραρχική τυπολογική οργάνωση µε 

κληρονόµηση ιδιοτήτων, την παράσταση χωρικών σχέσεων µεταξύ µερών ενός 

οικοδοµήµατος ή διαφορετικών οικοδοµηµάτων, καθώς επίσης την συσχέτιση και 

αµοιβαία παραποµπή µεταξύ πολλών στοιχείων. Η υλοποίηση του µοντέλου περιγραφής 

και η διαχείριση των δεδοµένων γίνονται µε το Semantic Index System (SIS), 

οντοκεντρικό σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων και µεταδεδοµένων τύπου 

σηµασιολογικού δικτύου, προϊόν του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Για την 

σχεδιαστική τεκµηρίωση χρησιµοποιείται το  AutoCAD. Στην ανάπτυξη του συστήµατος 

ΜΑΪΣΤΩΡ συνεργάσθηκαν η 13η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Αρχαιοτήτων, η 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 

του ΙΤΕ και ο Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας. 
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POLEMON – Coordinated informatics services for the 
documentation, management and promotion of cultural heritage 

Ιστοσελίδα: 
http://www.ics.forth.gr/isl/projects/projects_individual.jsp?ProjectID=20 
Συντονισµός: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Έναρξη: 1995 
∆ιάρκεια: 36 µήνες  

Βασικός στόχος του προγράµµατος Polemon υπήρξε η δηµιουργία ενός 

πληροφοριακού συστήµατος για το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων, καθώς και η δηµιουργία 

ενός Ολοκληρωµένου Μουσειακού Πληροφοριακού Συστήµατος σε εθνικό επίπεδο. Το 

πρόγραµµα Polemon χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα EPET II, υπό την αιγίδα της 

Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα πληροφοριακά συστήµατα για το 

Εθνικό Αρχείο Μνηµείων και τα µουσεία συµµετέχουν σε µία συµπληρωµατική σχέση. Η 

ανάγκη για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών συστηµάτων προέκυψε από το διαφορετικό 

βαθµό λεπτοµέρειας που καλείται να εξυπηρετήσει κάθε σύστηµα. Επιπρόσθετα, το 

Εθνικό Αρχείο Μνηµείων χειρίζεται πληροφορία συλλεγµένη και διαχειριζόµενη από 

ξεχωριστά, ανεξάρτητα και γεωγραφικά κατανεµηµένα τµήµατα ή περιφερειακές 

διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισµού. Από την άλλη πλευρά, ένα µουσείο συνήθως 

είναι ένα ολοκληρωµένο ίδρυµα µε το δικό του χαρακτήρα, στόχους και 

δραστηριότητες. Η τελική σύνθεση των δύο συστηµάτων συγκλίνει όσο αφορά την 

πληροφορία και τις λειτουργίες. Για την υλοποίηση και των δύο συστηµάτων 

χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα Semantic Index System (SIS).  

Εθνικό Αρχείο Μνηµείων: τα κυριότερα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του 

συστήµατος είναι: (α) συνδέει τα σταθερά και κινητά µνηµεία µε τις αλληλοσυσχετίσεις 

τους και µε χρονολογικό περιεχόµενο, (β) υποστηρίζει τη διοικητική τεκµηρίωση των 

µνηµείων και των αντικειµένων, (γ) είναι γεωγραφικά κατανεµηµένο, σύµφωνα µε το 

επίσηµο διοικητικό πρόγραµµα και την κατανοµή των τµηµάτων του Υπουργείου 

Πολιτισµού (η αρχειακή πληροφορία συλλέγεται και υπόκειται σε επεξεργασία από 

ειδικούς σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισµού  Υπουργείου 

Πολιτισµού είναι υπεύθυνες για το σχεδιασµό και το συντονισµό και ανακτούν δεδοµένα 

κυρίως για διοικητικούς λόγους), (δ) είναι σύµφωνο µε την τρέχουσα ελληνική 

νοµοθεσία στην αρχαιολογία, (ε) η αρχιτεκτονική του είναι αυτή του οµόσπονδου 

συστήµατος βάσεων δεδοµένων, (στ) συνδέεται µε ένα σύστηµα που υποστηρίζει τη 

σχεδιαστική τεκµηρίωση και συναφείς λειτουργίες, (ζ) µπορεί να συνδεθεί µε βάσεις 

πολιτισµικής τεκµηρίωσης, που είναι συµβατές µε αυτές του ολοκληρωµένου 

µουσειακού πληροφοριακού συστήµατος, η) µπορεί να συνδεθεί µε το Μουσειακό 

Πληροφοριακό Σύστηµα.  

Ολοκληρωµένο Μουσειακό Πληροφοριακό Σύστηµα: τα κυριότερα δοµικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι: (α) οι λειτουργίες που εκτελούνται 
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από το σύστηµα διαχείρισης συλλογών είναι συµβατές µε εκείνες που έχουν 

προδιαγραφεί από την Ένωση Μουσειακής Τεκµηρίωσης (Museum Documentation 

Association - MDA), (β) το πολιτισµικό σύστηµα τεκµηρίωσης υποστηρίζει την ανάπτυξη 

εξελισσόµενων βάσεων γνώσης µε ισχυρές εννοιολογικές συνδέσεις και βασίζεται σε ένα 

γενικό µοντέλο δεδοµένων για πολιτισµική πληροφορία παράλληλα µε παράγωγα 

µοντέλα δεδοµένων ειδικών για την εκπαιδευτική τεκµηρίωση των κυριότερων 

κατηγοριών καλλιτεχνηµάτων των συλλογών του Μουσείου Μπενάκη. Το µοντέλο αυτό 

είναι συµβατό µε το µοντέλο δεδοµένων CIDOC/ICOM (στην πραγµατικότητα είναι 

υποσύνολο αυτού), (γ) είναι δυνατή η ανάκτηση δεδοµένων όλων των τύπων από τις 

βάσεις πολιτισµικής και διαχειριστικής τεκµηρίωσης, ενώ για εκπαιδευτικούς και 

πληροφοριακούς λόγους εµφανίζεται πληροφορία σε προκαθορισµένα επίπεδα 

λεπτοµέρειας.  

TOURBOT – Interactive Museum Tele-presence through Robotic 
Avatars 

Ιστοσελίδα: http://www.ics.forth.gr/tourbot/index.html 
Συντονισµός: Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Στόχος του προγράµµατος ήταν να αναπτύξει ένα αλληλεπιδραστικό ροµπότ-οδηγό 

(TOUr-guide RoBOT) ικανό να παράσχει ατοµική πρόσβαση σε εκθέσεις µουσείων και 

πολιτισµική κληρονοµιά µέσω του ∆ιαδικτύου. Το TOURBOT θα λειτουργεί ως 

αντιπρόσωπος του χρήστη στο µουσείο δεχόµενο εντολές µέσω ∆ιαδικτύου που 

κατευθύνουν την κίνησή του στο περιβάλλοντα χώρο του µουσείου για την επίσκεψη 

συγκεκριµένων εκθεµάτων. Ως αποτέλεσµα αυτού, ο χρήστης απολαµβάνει µια 

εξατοµικευµένη τηλε-παρουσία στο µουσείο, έχοντας την δυνατότητα να επιλέξει τα 

εκθέµατα που θέλει να επισκεφτεί και τις συνθήκες για την καλύτερη παρουσίαση των 

εκθεµάτων (οπτική γωνία, απόσταση από το έκθεµα, ανάλυση κτλ). Επιπλέον, το 

TOURBOT είναι ικανό να καθοδηγήσει τους επισκέπτες του µουσείου (εντός του 

µουσείου) παρέχοντας είτε ατοµικές είτε οµαδικές ξεναγήσεις. Εποµένως, στους 

στόχους του προγράµµατος ήταν: (1) να αναπτύξει ένα ροµποτικό αντιπρόσωπο του 

χρήστη µε προηγµένες δυνατότητες πλοήγησης που µπορεί να κινηθεί (ηµι)αυτόνοµα 

στους χώρους του µουσείου, (2) να αναπτύξει κατάλληλες δικτυακές διεπαφές χρήσης 

που θα οπτικοποιούν την τηλε-παρουσία του αποµακρυσµένου χρήστη (µε άλλα λόγια, 

θα διευκολύνουν την παρατήρηση του χώρου µέσω του ροµπότ),  (3) να διευκολύνει 

την εξατοµικευµένη και ρεαλιστική παρατήρηση των εκθεµάτων µουσείων και (4) να 

δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να ξεναγηθούν µέσω ∆ικτύου στους χώρους ενός 

µουσείου.  
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ΗΗννωωµµέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο      

AGORA 

Ιστοσελίδα: http://hosted.ukoln.ac.uk/agora/ 
Συντονισµός: University of East Anglia 
Έναρξη: 1998 
∆ιάρκεια: 3 έτη 

Ο στόχος του Agora ήταν να εξερευνήσει θέµατα που άπτονται της κατανεµηµένης 

διαχείρισης πληροφοριών, βασισµένο σε µία πλατφόρµα ανοικτών προτύπων. Ο στόχος 

αυτός περιλάµβανε την ανάπτυξη της κλιµακοσιµότητας, τη βελτίωση της υποδοµής και 

εργαλεία για την επιτυχηµένη διασπορά της γνώσης σε όλη την κοινότητα.  

CEDARS – CURL Exemplars in Digital Archives 

Ιστοσελίδα: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/cedars/ 
                   http://www.leeds.ac.uk/cedars/ 
Συντονισµός: Consortium of University Research Libraries 
Έναρξη: Απρίλιος 1998 
∆ιάρκεια: 4 έτη 

Το Cedars αποτέλεσε ένα βρετανικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από το ίδρυµα 

JISC/CEI µέσω του Προγράµµατος Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών (eLib) και στόχευε στην 

προαγωγή της επίγνωσης της σηµαντικότητας της ψηφιακής διατήρησης, στη 

δηµιουργία στρατηγικών πλαισίων για πολιτικές διαχείρισης ψηφιακών συλλογών και 

στην προώθηση µεθόδων κατάλληλων για την µακροπρόθεσµη διατήρηση του 

ψηφιακού υλικού. Ο ευρύς στόχος του ήταν να εξερευνήσει θέµατα που άπτονται της 

διατήρησης του ψηφιακού υλικού, τα οποία εκτείνονται από την επιλογή και 

ψηφιοποίηση των αντικειµένων, στην µακροπρόθεσµη διατήρηση και την επαρκή 

περιγραφή τους και την τελική πρόσβαση σε αυτά. Συναφούς φιλοσοφίας είναι και το 

πρόγραµµα ψηφιακής διατήρησης CAMiLEONTP

76
PT. 

                                          

TP

76
PT http://www.si.umich.edu/CAMILEON/ 
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EPOCH - European Research Network on Excellence in 
Processing Open Cultural Heritage 

Ιστοσελίδα: http://www.epoch-net.org/ 
Συντονισµός: University of Brighton 
Έναρξη: Μάρτιος 2004 
∆ιάρκεια: 4 έτη 

Το πρόγραµµα EPOCH αποτελεί ένα δίκτυο εκατό περίπου ευρωπαϊκών πολιτιστικών 

ιδρυµάτων που ενώνουν τις δυνάµεις τους για να βελτιώσουν την ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στον 

τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στους συµµετέχοντες στο δίκτυο περιλαµβάνονται 

πανεπιστηµιακά τµήµατα, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικά ιδρύµατα, όπως µουσεία ή 

εθνικά γραφικά πολιτισµού, και εµπορικές επιχειρήσεις. Το EPOCH θα συνδυάσει την 

εµπειρία και τους πόρους τεχνολόγων, διαχειριστών και επαγγελµατιών πολιτισµού και 

ειδικών επικοινωνιών, οι οποίοι ασχολούνται µε την αποτελεσµατική εφαρµογή της 

ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχαιολογική έρευνα και την προβολή της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς σε µουσεία, µνηµεία και ιστορικούς τόπους. Το ∆ίκτυο θα προωθήσει την 

ολοκλήρωση των ερευνητικών προσπαθειών σε πέντε ζωτικούς τοµείς: (1) καταγραφή 

πεδίου και συλλογή δεδοµένων, (2) οργάνωση δεδοµένων, αρχές και πρότυπα, (3) 

αναδόµηση και οπτικοποίηση, (4) εκπαίδευση πάνω στην κληρονοµιά και την 

επικοινωνία, (5) σχεδιασµός για τη διατηρησιµότητα των πολιτιστικών προγραµµάτων. 

FISH Interoperability Toolkit 

Ιστοσελίδα: http://195.74.122.211/~fish/ 
Συντονισµός: Forum on Information Standards in Heritage 
Έναρξη: Μάρτιος 2004 
∆ιάρκεια: 12 µήνες 

Το πρόγραµµα FISH Interoperability Toolkit, χρηµατοδοτούµενο από τον 

οργανισµό «English Heritage and the National Trust», υλοποιείται από το φόρουµ 

Forum on Information Standards in HeritageTP

77
PT, µε στόχο να παράσχει βοήθεια στη 

διαδικασία ανταλλαγής πληροφορίας ανάµεσα σε µία ποικιλία πληροφοριακών 

συστηµάτων, που χρησιµοποιούνται για να καταγράψουν το ιστορικό περιβάλλον. 

                                          

TP

77
PT Το επίκεντρο δραστηριοποίησης του φόρουµ Forum on Information Standards in 

Heritage (FISH) είναι η πολιτιστική κληρονοµιά στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, 

χωρίς να αποκλείει συµµετοχές από άλλα ιδρύµατα και οργανισµούς εκτός των χωρών 

αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στον 

ιστότοπο http://www.fish-forum.info/. 
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Στόχος του προγράµµατος είναι να αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων από σχήµατα 

µορφής και πρωτόκολλα για δεδοµένα που φυλάσσονται σε ιστορικούς πληροφοριακούς 

πόρους. Τα εργαλεία αυτά θα επιτελέσουν επικουρικό έργο στην ανταλλαγή ψηφιακών 

δεδοµένων µεταξύ οργανισµών, στην παροχή δεδοµένων στο ευρύ κοινό, στην 

αρχειοθέτηση των ψηφιακών δεδοµένων, στη µεταφορά δεδοµένων σε νέα συστήµατα 

και στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων. Εποµένως, αυτό το πρόγραµµα ανάπτυξης 

φιλοδοξεί να παράσχει στην πολιτιστική κοινότητα την απαραίτητη υποδοµή κοινών 

προτύπων, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο ένα δίκτυο πληροφορίας ιστορικού 

περιεχοµένου και βελτιώνοντας την πρόσβαση στην πληροφορία για όλους.  

Harmony 

Ιστοσελίδα: http://metadata.net/harmony/index.html 
Συντονισµός: Institute for Learning and Research Technology 
Έναρξη: Ιούλιος 1999 
∆ιάρκεια: 36 µήνες 

Το πρόγραµµα Harmony αποτέλεσε µία διεθνή συνεργασία χρηµατοδοτούµενη από 

τους οργανισµούς DSTC, JISC και NSF. Στόχος του ήταν να εξερευνήσει ένα αριθµό 

σηµαντικών θεµάτων που αφορούν την περιγραφή πολύπλοκων πολυµεσικών πόρων σε 

ψηφιακές βιβλιοθήκες µέσω: (α) συνεργασίας µε κοινότητες µεταδεδοµένων για την 

ανάπτυξη και βελτίωση προτύπων µεταδεδοµένων που περιγράφουν πολυµεσικούς 

πόρους, (β) διερεύνησης ενός εννοιολογικού µοντέλου για τη διαλειτουργικότητα 

συγκεκριµένων ανά κοινότητα λεξιλογίων µεταδεδοµένων, το οποίο έχει τη δυνατότητα 

να αναπαραστήσει τις σύνθετες δοµικές και σηµασιολογικές σχέσεις που µπορούν να 

εµφανιστούν ανάµεσα σε πολυµεσικούς πόρους, (γ) διερεύνησης µηχανισµών για την 

έκφραση ενός τέτοιου εννοιολογικού µοντέλου, συµπεριλαµβανοµένων και 

τεχνολογιών, όπως XML και RDF και (δ) ανάπτυξης µηχανισµών για τη συσχέτιση 

διαφορετικών λεξιλογίων µε τη χρήση ενός τέτοιου εννοιολογικού µοντέλου.  

IMesh Toolkit – An architecture and toolkit for distributed subject 
gateways 

Ιστοσελίδα: http://www.imesh.org/toolkit/ 
Συντονισµός: Institute for Learning and Research Technology (ILRT), 

University of Bristol. 
Έναρξη: Σεπτέµβριος 1999  
∆ιάρκεια: 3 έτη 

Το τριετές πρόγραµµα IMesh Toolkit χρηµατοδοτήθηκε από την πρωτοβουλία 

«NSF/JISC International Digital Libraries Initiative». Βασίστηκε σε υπάρχον λογισµικό 

θεµατικών πυλών για να δηµιουργήσει ένα επαναχρησιµοποιήσιµο και επεκτάσιµο 

εργαλείο για παροχείς θεµατικών πυλών. Ταυτόχρονα, µία συµπληρωµατική µελέτη 
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προσέγγισε θέµατα σχετικά µε κατανεµηµένα, διεθνή περιβάλλοντα θεµατικών πυλών, 

συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων επαναχρησιµοποίησης και διαµοιρασµού 

µεταδεδοµένων.  

LIMBER - Language Independent Metadata Browsing of 
European Resources 

Ιστοσελίδα: http://www.limber.rl.ac.uk/ 
Συντονισµός: Council for the Central Laboratory of the Research 

Councils  
Έναρξη: Ιανουάριος 2000  
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης LIMBER στόχευε στην ανάπτυξη εργαλείων 

για την πολύγλωσση πρόσβαση σε δεδοµένα κατανεµηµένα στον παγκόσµιο ιστό, 

χρησιµοποιώντας µεταδεδοµένα και ένα πολύγλωσσο θησαυρό όρων από ένα 

ελεγχόµενο λεξιλόγιο. Για την υλοποίηση του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα 

RDF ως τεχνολογία για τον ορισµό µεταδεδοµένων και του πολύγλωσσου θησαυρού και 

το σύστηµα διαχείρισης πολύγλωσσων θησαυρών SIS του ΙΤΕ. Για την επίδειξη 

λειτουργίας του συστήµατος χρησιµοποιήθηκε το υπάρχον σύστηµα πρόσβασης 

δεδοµένων NESSTAR για τον τοµέα της κοινωνικής επιστήµης. Για το λόγο αυτό, το 

LIMBER χρησιµοποίησε το θησαυρό όρων Hasset, µε πεδίο αναφοράς την κοινωνική 

επιστήµη και υποστήριξη της Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής και Γερµανικής Γλώσσας.  

MODELS - MOving to Distributed Environments for Library 
Services 

Ιστοσελίδα: http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models/ 
Συντονισµός: UKOLN  

Το MODELS αποτέλεσε πρωτοβουλία του UKOLN υποστηριζόµενη από το Πρόγραµµα 

Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών (Electronic Libraries Programme) και τη Βρετανική 

Βιβλιοθήκη (British Library). Υποκινήθηκε από την αναγνωρισµένη ανάγκη για την 

ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη διαχείριση του ευρύ φάσµατος κατανεµηµένων 

ετερογενών πληροφοριακών πόρων και υπηρεσιών που προσφέρονται στις βιβλιοθήκες 

και στους χρήστες τους. Το MODELS αποτέλεσε ένα φόρουµ εντός του οποίου οι 

βρετανικές βιβλιοθήκες και οι κοινότητες χρηστών µπορούσαν να θέσουν τους 

προβληµατισµούς τους, να ασχοληθούν µε ζητήµατα σχεδιασµού και υλοποίησης, να 

συντονίσουν ενέργειες και να εργαστούν για τη διαµόρφωση µίας κοινής άποψης για τα 

προτιµώµενα συστήµατα και αρχιτεκτονικές λύσεις.  
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SCRAN - Scottish Cultural Resources Access Network 

Ιστοσελίδα: http://www.scran.ac.uk/ 
Συντονισµός: National Museums of Scotland 
Έναρξη: Νοέµβριος 1996 

Το SCRAN ξεκίνησε το 1996 βάσει µίας συνεργασίας τριών κύριων ιδρυµάτων της 

Σκοτίας, ήτοι των: National Museums of Scotland, Royal Commission on the Ancient 

and Historical Monuments of Scotland και Scottish Museums Council, µε το ίδρυµα 

«National Museums» να συντονίζει τη συνεργασία. Το πρόγραµµα SCRAN αποτελείται 

από δύο µέρη: το SCRAN είναι µία εταιρία περιορισµένη από εγγύηση και φιλανθρωπικό 

ίδρυµα, ενώ το SCRAN IT είναι µία εµπορική εταιρία, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο 

SCRAN. Ο στόχος του SCRAN, που τέθηκε στις αρχές του προγράµµατος, σε καθαρά 

ποσοτικούς όρους ήταν ένα εκατοµµύριο ψηφιακές εγγραφές καλλιτεχνηµάτων, κτιρίων 

και χώρων ενδιαφέροντος, µε 120.000 από τα πιο σηµαντικά να έχουν συσχετιστεί µε 

πολυµεσικούς πόρους, όπως βίντεο, ήχων, κινούµενα σχέδια, γραφικά και αντικείµενα 

εικονικής πραγµατικότητας  και συγκεκριµένα φωτογραφικές εικόνες.  

ΙΙρρλλααννδδίίαα    

Breaking the Silence – Voicing the Experience of “Staying-at-
home” in an Emigrant Society 

Ιστοσελίδα: 
http://migration.ucc.ie/oralarchive/testing/breaking/index.html 
Συντονισµός: Irish Centre For Migration Studies   

Το πρόγραµµα Breaking the Silence εξερεύνησε τον κοινωνικό αντίκτυπο της 

µετανάστευσης στην Ιρλανδική κοινωνία, αναπτύσσοντας ένα on-line προφορικό αρχείο 

βασισµένο σε συνεντεύξεις πάνω σε επιλεγµένα θέµατα. Το πρόγραµµα αποτελεί µέρος 

µία τριµερούς µελέτης για τη µετανάστευση και την Ιρλανδική ζωή, που διεξήχθη µε τη 

σύµπραξη των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων University of North London και New York 

University. Συνέλεξε αναµνήσεις από τις δεκαετίες του 1940 και του 1950, παίρνοντας 

συνεντεύξεις από άτοµα που έµειναν στην Ιρλανδία εκείνες τις δεκαετίες, όταν το κύµα 

µετανάστευσης ήταν σε έξαρση. Το πρόγραµµα «Breaking the Silence» δηµιούργησε µε 

αυτό τον τρόπο ένα εθνικό αρχείο ψηφιακά ηχογραφηµένων συνεντεύξεων και το 

διέθεσε στο ευρύ κοινό µε απευθείας πρόσβαση µέσω δικτύου.  



153                       ∆ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση 

 

ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

 

CHILDE – Children’s Historical Literature Disseminated 
throughout Europe 

Ιστοσελίδα: http://www.bookchilde.org/ 
Συντονισµός: Buckinghamshire County Council Library Service 
Έναρξη: Νοέµβριος 2000  
∆ιάρκεια: 2 έτη 

Το πρόγραµµα CHILDE χρησιµοποίησε τεχνολογία δικτύου για να επιτρέψει ευρύτερη 

και ανοικτή πρόσβαση σε κάθε συλλογή ευρωπαϊκής παιδικής λογοτεχνίας του 19P

ου
P 

αιώνα. Ο στόχος δεν ήταν µόνο να αναπτύξει µία ψηφιοποιηµένη συλλογή ιστορικής 

ευρωπαϊκής, παιδικής λογοτεχνίας και εικονογραφήσεων, αλλά και ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα βασισµένο στη συλλογή και ένα σώµα γνώσης και εµπειρίας για τη 

συντήρηση και διατήρηση της παιδικής λογοτεχνίας. Το πρόγραµµα αυτό αποτέλεσε τη 

βάση για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για την ιστορική παιδική 

λογοτεχνία. 

Text and Image 

Ιστοσελίδα: http://www.ucc.ie/textandimage/ 
Συντονισµός: Documents of Ireland, Department of Ancient Classics, 

University College Cork 

Το πρόγραµµα Text and Image στόχευε να θέσει τις βάσεις ενός ηλεκτρονικού 

αρχείου εικόνων σε όλα τα µέσα που έχουν δηµιουργηθεί στην Ιρλανδία και τη 

Βρετανία από τον 6P

ο
P έως τον 12P

ο
P αιώνα, µε συγκεκριµένη εστίαση στις σχέσεις ανάµεσα 

στα κείµενα και τις εικόνες. Το πρώτο τµήµα του προγράµµατος είχε σχέση µε τη 

δηµιουργία µίας εικονογραφηµένης και υποµνηµατισµένης βάσης δεδοµένων της 

εικονογραφικής γλυπτικής του νησιωτικού κόσµου. Μακροπρόθεσµα, στόχος του 

προγράµµατος ήταν να επεκταθεί σε ένα αρχείο (ηλεκτρονικό και φωτογραφικό) 

εικονογραφικών εικόνων σε όλα τα µέσα (χειρόγραφα, προϊόντα µεταλλοτεχνίας, 

γλυπτά, πίνακες κτλ) που παρήχθησαν στην Βρετανία και την Ιρλανδία κατά τη διάρκεια 

των αρχών του Μεσαίωνα.  

Tracing Ireland’s Lost Archeology  

Ιστοσελίδα: http://doi.ucc.ie/archcoll.html 
Συντονισµός: University College Cork 

Αυτοµατοποιώντας και συσχετίζοντας εγγραφές αρχαιοσυλλεκτών µε µουσειακές 

καταχωρήσεις, το πρόγραµµα Tracing Ireland’s Lost Archeology είχε ως στόχο να 

επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα αγνώστου προελεύσεως καλλιτεχνηµάτων σε 

Ιρλανδικές εθνικές συλλογές και να ανιχνεύσει αντικείµενα ιρλανδικής προελεύσεως σε 
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µουσεία στο εξωτερικό. Στους στόχους του προγράµµατος ήταν  να δηµιουργηθεί 

επίσης µία βάση δεδοµένων αρχαιοσυλλεκτών και εµπόρων.  

ΙΙσσππααννίίαα    

Clásicos Tavera 

Ιστοσελίδα: http://www.lib.uchicago.edu/e/su/hist/taveratitles.html 
            

http://www.tavera.com/tavera/contenidos/areas/bibliotecas/clasicos.htm 
Συντονισµός: Biblioteca Nacional και Fundación Histórica Tavera 
Έναρξη: 1996 
∆ιάρκεια: 4 έτη 

Το Clásicos Tavera αποτέλεσε πρόγραµµα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ισπανίας 

(Biblioteca Nacional) σε συνεργασία µε το ίδρυµα «Fundación Histórica Tavera». 

Περιλάµβανε το ψηφιοποιηµένο κείµενο κλασσικών έργων στην ιστορία της Ισπανίας σε 

κάθε τοµέα γνώσης. Περίπου 4.000 τίτλοι ψηφιοποιήθηκαν µέσα σε τέσσερα χρόνια. Το 

Clásicos Tavera περιλάµβανε δύο συµπληρωµατικές περιοχές: πηγές γενικής 

πληροφόρησης και ειδικά θέµατα.  Η πρώτη περιοχή περιλάµβανε συλλογές 

χειρογράφων, αρχεία ειδικών, διατριβές, βιβλιογραφίες κτλ, ενώ η δεύτερη καλύπτει 

αποικιακή και συνταγµατική νοµοθεσία, γενεαλογία, χαρτογραφία, αρχιτεκτονική, 

ιατρική, επιστήµη και ιστορία της λογοτεχνίας στην Ιβηρική χερσόνησο.  

COVAX – Contemporary Culture Virtual Archive in XML 

Ιστοσελίδα: http://www.covax.org/ 
Συντονισµός: Residencia de Estudiantes 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Κυριότερος στόχος του COVAX ήταν να δοκιµάσει τη χρήση της XML για να 

συνδυάσει περιγραφές εγγράφων και ψηφιοποιηµένα πολιτισµικά έγγραφα για την 

κατασκευή ενός καθολικού συστήµατος αναζήτησης και ανάκτησης ηλεκτρονικών 

πόρων µέσω ∆ιαδικτύου, ανεξαρτήτως της θέσης τους. Στόχος του COVAX ήταν να 

αναλύσει και να προδιαγράψει τις τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται για την 

πρόσβαση µέσω ∆ιαδικτύου σε οµοιόµορφα κωδικοποιηµένες περιγραφές εγγράφων 

από αρχεία, βιβλιοθήκες και µουσειακές συλλογές βασισµένες στην εφαρµογή της 

SGML/XML. Στα πλαίσια του προγράµµατος αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο που 

συµπεριλάµβανε δείγµατα από όλους τους διαφορετικούς τύπους εγγράφων για την 

κατασκευή ενός συστήµατος αναζήτησης και ανάκτησης πληροφορίας. Το πρόγραµµα 

βασίστηκε στην υπόθεση εργασίας ότι στις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα µουσεία ένας 
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µεγάλος αριθµός από περιγραφές θα µπορούσε να γίνει διαθέσιµος στο ∆ιαδίκτυο 

µετατρέποντας υπάρχουσες εγγραφές σε νέες βάσει εγγράφων SGML/XML DTD. 

Memoria Hispanica 

Ιστοσελίδα: http://www.bne.es/index_eng.html 
Συντονισµός: Biblioteca Nacional of Spain 
Έναρξη: 1995  

Το Memoria Hispanica αποτέλεσε το κυριότερο πρόγραµµα ψηφιοποίησης της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ισπανίας (Biblioteca Nacional of Spain). Το πρόγραµµα 

αφορούσε τη ψηφιοποίηση µοναδικών έργων, αντικειµένων εξαιρετικής σπανιότητας και 

άλλους θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, βιβλία που διαβάζονται περισσότερο από 

τους αναγνώστες (µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δικαιώµατα) και τόµους που είναι 

περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά. Οι σαρωµένες εικόνες σχετίζονται µε αντίστοιχες 

βιβλιογραφικές περιγραφές στη βάση δεδοµένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ARIADNA, 

και είναι διαθέσιµες για απευθείας πρόσβαση.  

  

ΙΙττααλλίίαα    

AGAMEMNON - Pictures from the Past: A Wireless Network of 
Magic Digital Cameras and Palmtops for Archaeological Travels 
Through the Time 

Ιστοσελίδα: http://services.txt.it/agamemnon/project.htm 
Συντονισµός: TXT e-Solutions Spa 
Έναρξη: Ιανουάριος 2004 
∆ιάρκεια: 30 µήνες 

Το πρόγραµµα AGAMEMNON χρηµατοδοτείται από το 6P

ο
P Πλαίσιο Πρόγραµµα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την υλοποίησή του συµµετέχουν 6 διεθνείς οργανισµοί. 

Το πρόγραµµα θα οδηγήσει στην ανάπτυξη µίας προχωρηµένης εφαρµογής για κινητά 

τρίτης γενιάς, η οποία θα δίνει µία νέα διάσταση στις επισκέψεις τόσο σε 

αρχαιολογικούς χώρους όσο και σε µουσεία. Η ιδέα του προγράµµατος είναι η 

κατασκευή ενός συστήµατος ικανού να αναγνωρίζει φωτογραφίες µνηµείων που 

παίρνουν οι επισκέπτες µε τις επί του κινητού κάµερες και να τους παράσχει 

εµπλουτισµένη και προσωπική πληροφορία για τα συγκεκριµένα µνηµεία. Ταυτόχρονα, 

το σύστηµα θα συµβάλλει στη βελτιστοποίηση του µονοπατιού που ακολουθούν οι 

επισκέπτες στον αρχαιολογικό χώρο και στη διατήρηση του χώρου στέλνοντας τέτοιες 

εικόνες στους φύλακες του χώρου.  
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BRICKS - Building Resources for Integrated Cultural Knowledge 
Services 

Ιστοσελίδα: http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/bricks.htm 
Συντονισµός: Engineering – Ingegneria Informatica – S.P.A  
Έναρξη: Ιανουάριος 2004  
∆ιάρκεια: 42 µήνες 

Το πρόγραµµα BRICKS στοχεύει στη δηµιουργία των οργανωτικών και τεχνολογικών 

βάσεων µίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης βασισµένης στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Μνήµη 

(European Digital Memory). Μία «ψηφιακή βιβλιοθήκη» σε αυτά τα συµφραζόµενα 

αναφέρεται σε ένα δικτυωµένο σύστηµα υπηρεσιών πάνω σε καθολικά διαθέσιµες 

συλλογές πολυµεσικών ψηφιακών εγγράφων. Στόχος του BRICKS είναι ο ορισµός, η 

ανάπτυξη και η διατήρηση ενός χώρου  προσανατολισµένου στους χρήστες και τις 

υπηρεσίες για το διαµοιρασµό γνώσης και πόρων στον τοµέα της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς.  

Για να πετύχει αυτό το φιλόδοξο στόχο, το BRICKS πρέπει να προάγει τη διαθέσιµη 

τεχνογνωσία µε τους ακόλουθους τρόπους: (α) να υιοθετήσει µία «υπηρεσιο-κεντρική» 

προσέγγιση που επικεντρώνεται στη σωστή επιπρόσθετη αξία για το χρήστη σε αντίθεση 

µε τις παραδοσιακές «περιεχοµενο-κεντρικές» προσεγγίσεις, (β) να βασιστεί σε µία 

ανοικτή κατανεµηµένη δοµή, έτσι ώστε να µειώσει το κόστος της ανάπτυξης και της 

εφαρµογής νέων υπηρεσιών µεγιστοποιώντας παράλληλα την επαναχρησιµοποίηση 

υπαρχόντων αποτελεσµάτων και να µειώσει τα κόστη συντήρησης εξαλείφοντας την 

ανάγκη για µία κεντρική οργανωτική και/ή τεχνική υποδοµή, (γ) να θεωρήσει τη 

σηµασιολογία ως µία εξελικτική διαδικασία που πηγάζει από τοπικές αλληλεπιδράσεις και 

συµφωνίες, έτσι ώστε να υπερνικηθούν γλωσσολογικά και οντολογικά εµπόδια και να 

δηµιουργηθεί ένας κοινός χώρος γνώσης.  

ECHO - European Chronicles Online 

Ιστοσελίδα: http://pc-erato2.iei.pi.cnr.it/echo/ 
Συντονισµός: CNR-IEI 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2000  
∆ιάρκεια: 38 µήνες 

Το πρόγραµµα ECHO στόχευε στην ανάπτυξη µίας υπηρεσίας ψηφιακής βιβλιοθήκης 

για ιστορικά φιλµ που ανήκουν σε µεγάλα εθνικά οπτικοακουστικά αρχεία. Ανέπτυξε µία 

ανοικτή αρχιτεκτονική για υπηρεσίες κατανεµηµένων αρχείων ψηφιακών φιλµ, η οποία 

υποστηρίζει την επεκτασιµότητα και τη διαλειτουργικότητα. Στους στόχους του 

προγράµµατος συγκαταλέγονταν: (α) η βελτίωση της προσβασιµότητας και ανάκτησης 

αρχείων από µεγάλα ιστορικά οπτικοακουστικά αρχεία, (β) η χρήση και χρησιµότητα 

παγκοσµίως κατανεµηµένων δικτυακών συλλογών φιλµ και (γ) η βελτίωση της 
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διαλειτουργικότητας (συµπεριλαµβανοµένης και της διαλειτουργικότητας µεταξύ 

γλωσσών) και η ολοκλήρωση ψηφιακών συλλογών φιλµ και υπηρεσιών. 

MINERVAPLUS - Ministerial NETWORK for Valorising Activities 
in digitization PLUS 

Ιστοσελίδα: http://www.minervaeurope.org/whatis/minervaplus.htm 
Συντονισµός: Ministerio per i Beni e le Attivita Culturali 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2004  
∆ιάρκεια: 18 µήνες 

Από το Φεβρουάριο του 2004, το πρόγραµµα Minerva επεκτάθηκε στην πρωτοβουλία 

MinervaPLUS, που έχει ήδη επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

χρηµατοδότηση από το 6o Πλαίσιο Πρόγραµµα. Το MinervaPLUS στοχεύει στην 

επέκταση του υπάρχοντος θεµατικού δικτύου των αρµοδίων Ευρωπαϊκών Υπουργείων 

για το συντονισµό και τον εναρµονισµό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην 

ψηφιοποίηση του πολιτιστικού και επιστηµονικού περιεχοµένου, τη δηµιουργία µιας 

κοινής Ευρωπαϊκής πλατφόρµας και την προώθηση των συστάσεων και των οδηγιών για 

τη ψηφιοποίηση, τα µεταδεδοµένα, τη µακροπρόθεσµη δυνατότητα πρόσβασης και τη 

διατήρηση. Ξεκινά από την ανάγκη για την επέκταση των καλών αποτελεσµάτων που 

ήδη έχουν επιτευχθεί από το παρόν δίκτυο, και ανοίγει το δρόµο – προετοιµάζει το 

έδαφος για την πλήρη ενσωµάτωση νέων χωρών στην υπάρχουσα Ευρωπαϊκή γενική 

πορεία. Στοχεύει στο συντονισµό των εθνικών προγραµµάτων και η προσέγγισή του 

βασίζεται ισχυρά στην αρχή της ενσωµάτωσης των εθνικών δραστηριοτήτων 

ψηφιοποίησης.  

Το σχέδιο δράσης του MinervaPLUS περιλαµβάνει µεταξύ άλλων δραστηριότητες, 

όπως: (α) την οργάνωση οµάδων εργασίας για την προδιαγραφή ενός πολιτικού και 

τεχνικού πλαισίου για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων ψηφιοποίησης του πολιτιστικού 

και επιστηµονικού περιεχοµένου, (β) την οµαλή υιοθέτηση των αρχών του Lund από τα 

κράτη µέλη της ΕΕ και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µε στόχο την ενίσχυση του 

αντίκτυπου της πρωτοβουλίας eEurope, (γ) την υποστήριξη και ενίσχυση της 

συνεργασίας σε επίπεδο επιστηµονικής έρευνας, ενθαρρύνοντας τις κοινές ηµερήσιες 

διατάξεις και τα προγράµµατα, (δ) την προώθηση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 

µε τις Εθνικές Πολιτικές που αφορούν την ψηφιοποίηση και (ε) την υλοποίηση του 

υπάρχοντος πλαισίου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση (benchmarking) των 

έργων ψηφιοποίησης, ικανό να συγκρίνει και να βελτιώσει την ποιότητα των εθνικών 

προσεγγίσεων και να προωθήσει τη βέλτιστη πρακτική σε όλη την Ευρώπη.  
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OpenHeritage – Enabling the European Culture Economy  

Ιστοσελίδα: http://www.spacespa.it/openheritage/ 
Συντονισµός: Space S.p.a. 
Έναρξη: Ιανουάριος 2001  
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το πρόγραµµα OpenHeritage αποτέλεσε ένα ερευνητικό πρόγραµµα υπό τη 

χρηµατοδότηση του 5P

ου
P Πλαισίου Προγράµµατος, που στόχο είχε τη δηµιουργία µίας 

δοµής τεχνολογίας και µίας υπηρεσίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

πληροφοριακούς πόρους και συλλογές που φυλάσσονται σε περιφερειακά µουσεία και 

χώρους τέχνης. Στους στόχους του προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη και επικύρωση: (α) 

δυναµικών µοντέλων τοπικών συστηµάτων πολιτισµικής κληρονοµιάς, (β) µίας 

καινοτόµου λύσης για τη διαχείριση συλλογών, (γ) τοπικών υποδοµών (Κέντρων 

Υπηρεσιών) για τη διαχείριση τοπικών δικτύων οργανισµών πολιτισµικής κληρονοµιάς 

και (4) µίας καθολικής πύλης που φέρνει σε επαφή κοινότητες χρηστών µε Β2Β 

υπηρεσίες για την εµπορία ποιοτικών µέσων.  

RENAISSANCE – A Virtual Journey in a Renaissance Court 

Ιστοσελίδα: http://renaissance.iridon.com/ 
                    http://www.cultivate-int.org/issue3/renaissance/ 
Συντονισµός: Giunti Multimedia SRL  
Έναρξη: 2000 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το Virtual Renaissance Court αποτέλεσε ένα πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης, 

που στόχο είχε την ανάπτυξη µίας νέας γενιάς εκπαιδευτικών εφαρµογών που 

υποστηρίζουν: υψηλής ποιότητας γραφικό περιβάλλον, συνεργατικά δικτυακά 

περιβάλλοντα, επιστηµονικά επικυρωµένο περιεχόµενο και καινοτόµα παιδαγωγική 

προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιβαλλόντων ιστορικού 

ενδιαφέροντος, ενώ χρησιµοποιείται ελκυστική διεπαφή χρήσης ενός παιχνιδιού που 

στόχο είχε να διδάξει ιστορία. Το πρόγραµµα ανέπτυξε ένα πρωτότυπο που αναπαράγει 

τη ζωή σε µία αναγεννησιακή αυλή, µία τρισδιάστατη διαδικτυακή εφαρµογή, όπου οι 

χρήστες µπορούν να παίξουν το ρόλο διαφορετικών αυλικών στην ίδια αυλή.  
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Safeguard of Cultural Heritage 

Ιστοσελίδα: http://www.culturalheritage.cnr.it 
Συντονισµός: Università Internazionale dell'Arte, Firenze 
Έναρξη: 1997 
∆ιάρκεια: 5 έτη 

Το πρόγραµµα Safeguard of Cultural Heritage αποτέλεσε µία από τις µεγαλύτερες 

εθνικές πρωτοβουλίες στον ευρωπαϊκό χώρο στον τοµέα της πολιτισµικής κληρονοµιάς. 

Το πρόγραµµα προτάθηκε και οργανώθηκε από το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας της 

Ιταλίας (National Research Council (CNR)), το οποίο αποτελεί ένα κρατικό οργανισµό µε 

πρωτεύοντα ρόλο στο χώρο της έρευνας που διεξάγεται στην Ιταλία. Στους στόχους του 

προγράµµατος ήταν να εφαρµόσει στον τοµέα της πολιτισµικής κληρονοµιάς 

τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικούς τοµείς ή να αναπτύξει νέα 

επιστηµονικά εργαλεία κατάλληλα για συγκεκριµένα πεδία της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς. Το πρόγραµµα δεν ήταν µόνο ερευνητικό, καθώς τα αποτελέσµατα έπρεπε 

να γίνουν αποδεκτά από κρατικές αρχές (σε εθνικό, περιφερειακό και δηµοτικό 

επίπεδο), οι οποίες φέρουν την ευθύνη για τη χρήση των αποτελεσµάτων ή των 

προϊόντων του προγράµµατος. Το πρόγραµµα αποτελούνταν από πέντε 

υποπρογράµµατα που ασχολούνταν αντίστοιχα µε τον καθορισµό του περιεχοµένου της 

πολιτισµικής κληρονοµιάς, της αποκατάστασής του, της συντήρησής του, της 

βιολογικής διαφορετικότητας και της οργάνωσης, διαχείρισης και προβολής 

πολιτισµικών οργανισµών.   

ΛΛοουυξξεεµµββοούύρργγοο    

SCHEMAS – Forum for Metadata Schema Implementers 

Ιστοσελίδα: http://www.schemas-forum.org/ 
Συντονισµός: Subsidy & Technologie Consultants - 

PriceWaterHouseCoopers  
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το πρόγραµµα SCHEMAS πρόσφερε ένα φόρουµ για τους σχεδιαστές σχηµάτων 

µεταδεδοµένων, οι οποίοι εµπλέκονται στην ανάπτυξη προγραµµάτων υπό την αιγίδα 

του IST Προγράµµατος και εθνικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη. Το πρόγραµµα 

ενηµερώνει τους δηµιουργούς σχηµάτων σχετικά µε την κατάσταση και τη σωστή χρήση 

νέων και ανερχόµενων προτύπων µεταδεδοµένων. Υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη 

οδηγιών καλής πρακτικής για τη χρήση των προτύπων σε τοπικές υλοποιήσεις και 

εξερεύνησε πώς οι αποθήκες µεταδεδοµένων µπορούν να υποστηρίξουν αυτούς τους 

σκοπούς. Στα πλαίσια του προγράµµατος αναπτύχθηκε µία πολύγλωσση RDF αποθήκη, 
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και επίκεντρο του προγράµµατος ήταν να εξηγήσει και να τεκµηριώσει στους σχεδιαστές 

συστηµάτων πώς να χρησιµοποιούν RDF σχήµατα για να συνδέσουν τοπικά 

σχεδιαζόµενα σχήµατα (σε οποιαδήποτε γλώσσα) µε τα πρότυπα στα οποία βασίζονται 

(στα Αγγλικά). 

ΝΝοορρββηηγγίίαα    

CultureNet Norway 

Ιστοσελίδα: http://kulturnett.no/ 
Συντονισµός: Ministry of Culture and Church Affairs 
Έναρξη: 1999 

Το CultureNet Norway αποτελεί µία κρατικά χρηµατοδοτούµενη, πολλαπλών 

σκοπών πύλη για πολιτισµικά ιδρύµατα και γεγονότα στη Νορβηγία. ∆ηµιουργήθηκε 

σύµφωνα µε τις συστάσεις που έγιναν από το Υπουργείο Πολιτισµικών Σχέσεων 

(Ministry of Cultural Affairs) σε µία αναφορά του 1997 πάνω σε θέµατα τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας στον πολιτισµικό τοµέα και αποτελεί την επίσηµη πύλη 

της Νορβηγίας σε θέµατα πολιτισµού στο ∆ιαδίκτυο. Το CultureNet δοµείται πάνω σε 

τέσσερα δίκτυα: Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Τέχνη και Μουσεία. Οι υπηρεσίες του 

συµπεριλαµβάνουν µία εκτεταµένη βάση δεδοµένων που περιέχει συνδέσµους σε 

διάφορους νορβηγικούς πολιτιστικούς ιστοτόπους, ένα πολιτιστικό ηµερολόγιο για 

γεγονότα σε όλη τη χώρα και ένα online περιοδικό για τον πολιτισµό. Τον Ιανουάριο 

του 2003, το πρόγραµµα CultureNet έγινε µέρος της αρχής «Norwegian Archive, 

Library and Museum Authority», που ασχολείται µε τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες και τα 

µουσεία της Νορβηγίας. 

Netting Local History in Norway – An ALM Project 

Ιστοσελίδα: http://www.cultivate-int.org/issue3/history/ 
http://samson.bibtils.no/Tilskudd/prosjekter/skjerm/index.htm 
Συντονισµός: Norwegian Directorate for Public Libraries 
Έναρξη: Αύγουστος 1999 

Το Netting Local History αποτελεί µία πρωτοβουλία που ακολούθησε την απαίτηση 

της Νορβηγικής Κυβέρνησης για µία στενότερη συνεργασία ανάµεσα σε αρχεία, 

βιβλιοθήκες και µουσεία. Αυτό το πρόγραµµα – δίκτυο, ξεκίνησε και οργανώθηκε από το 

Νορβηγικό ∆ιευθυντήριο για τις ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες (Norwegian Directorate for Public 

Libraries) και καλύπτει επτά τοπικά προγράµµατα µε διαφορετικούς στόχους και 

δραστηριότητες. Βασικός στόχος του ήταν να αναπτύξει τη συνεργασία στον τοµέα των 

µουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων και να πειραµατιστεί µε µία οργάνωση δικτύου για 

την ανάπτυξη των δηµόσιων βιβλιοθηκών, που στόχο είχε τη βελτίωση της δηµόσιας 

πρόσβασης σε εγγραφές τοπικής ιστορίας χρησιµοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες. 
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ΟΝΕ 

Ιστοσελίδα: http://www.dbc.dk/ONE/oneweb.index.html 
Συντονισµός: Danish Bibliographic Centre 
Έναρξη: 1997 

Το ONE αποτέλεσε ένα πρόγραµµα συνεργασίας συνχρηµατοδοτούµενο από το 

Πρόγραµµα Βιβλιοθηκών (Libraries Programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο 

συµµετείχαν 15 οργανισµοί σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος του ONE ήταν να 

παράσχει στους χρήστες βιβλιοθηκών καλύτερους τρόπους πρόσβασης στους 

καταλόγους των βιβλιοθηκών και σε εθνικούς καταλόγους και να παρακινήσει/ 

διευκολύνει τη δικτύωση µεταξύ βιβλιοθηκών στην Ευρώπη.  

ΟΟλλλλααννδδίίαα    

EVA – European Visual Archive 

Ιστοσελίδα: http://www.eva-eu.org 
Συντονισµός: Digipolis 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2003 
∆ιάρκεια: 18 µήνες 

Το πρόγραµµα EVA στόχευε στη διερεύνηση θεµάτων που άπτονται της βελτιωµένης 

πρόσβασης σε ιστορικές φωτογραφικές συλλογές. Τα θέµατα αυτά περιλαµβάνουν: 

δικαιώµατα δηµιουργών, διαδικασίες επιλογής, έρευνες χρηστών, τεχνικές 

ψηφιοποίησης, πρότυπα περιγραφής, πολιτικές τιµολόγησης και συστήµατα διαχείρισης 

ψηφιακής πληροφορίας. Βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας, δηµιουργήθηκε ένα 

βασισµένο στο ∆ιαδίκτυο πληροφοριακό σύστηµα, που περιέχει περιγραφές και 

ψηφιακές εικόνες που ανήκουν σε δύο αρχεία πόλεων, ήτοι τα «London Metropolitan 

Archives» και «City Archives of Antwerp». 

Projects of the Koninklijke Bibliotheek, National Library of the 
Netherlands 

Ιστοσελίδα: http://www.kb.nl/hrd/digi/digitalisering-en.html 
Συντονισµός: Koninklijke Bibliotheek 

Η βιβλιοθήκη Koninklijke Bibliotheek, η οποία αποτελεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ολλανδίας, έχει αναπτύξει ένα σύνολο προγραµµάτων που σχετίζονται µε την 

πολιτισµική κληρονοµιά της χώρας. Επιγραµµατικά αναφέρουµε:  

• 1997-1998: Atlas Van der Hagen en Atlas Beudeker, σε συνεργασία µε 
την Βρετανική Βιβλιοθήκη (British Library) 

• 1998-1999: Φωτισµένα Μεσαιωνικά Ψηφιοποιηµένα Χειρόγραφα 
(Medieval Illuminated Manuscripts Digitised), σε συνεργασία µε το τµήµα 
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«Department of Computer & Humanities» του πανεπιστηµιακού 
ιδρύµατος «Utrecht University»  

• 1998-1999: Ψηφιοποίηση ασπρόµαυρων και έγχρωµων µικροφίλµ 
(Digitisation of black & white and colour microfilms)  

• 1999-2001: Ψηφιακός Ιστορικός Άτλας (Digital Historical Atlas), σε 
συνεργασία µε το ίδρυµα Rijksmusem στο Άµστερνταµ.  

NEDLIB – Networked European Deposit Library 

Ιστοσελίδα: http://www.kb.nl/coop/nedlib/ 
Συντονισµός: Koninklijke Bibliotheek 
Έναρξη: 1998 

Το πρόγραµµα NEDLIB ξεκίνησε το 1998 µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος 

Τηλεµατικών Εφαρµογών (Telematics Application Programme) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στόχευε στην ανάπτυξη ενός κοινού αρχιτεκτονικού πλαισίου και βασικών 

εργαλείων για την κατασκευή συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρονικών εκδόσεων 

(DSEP). Το πρόγραµµα προσέγγισε βασικά τεχνολογικά θέµατα που αντιµετωπίζουν 

εθνικές βιβλιοθήκες, οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία επέκτασης του αποθέµατός 

τους σε ψηφιακό υλικό.  

PULMAN Network of Excellence 

Ιστοσελίδα: http://www.pulmanweb.org/ 
Συντονισµός: Stad Antwerpen 
Έναρξη: Μάιος 2001 
∆ιάρκεια: 24 µήνες 

Το ∆ίκτυο Αριστείας PULMAN ξεκίνησε το 2001 στα πλαίσια του προγράµµατος 

έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µία «Φιλική προς το Χρήστη Κοινωνία της 

Πληροφορίας» (User-Friendly Information Society). Οι δηµόσιες βιβλιοθήκες της 

Ευρώπης και οι πολιτισµικοί οργανισµοί παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας e-Europe. Το ∆ίκτυο PULMAN παρακίνησε και προώθησε το διαµοιρασµό 

πολιτικών και πρακτικών για την ψηφιακή εποχή σε δηµόσιες βιβλιοθήκες και 

πολιτισµικούς οργανισµούς, οι οποίοι λειτουργούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Η αρχική συµµετοχή µελών του ∆ικτύου PULMAN ανήλθε σε αντιπροσώπους από 26 

ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραµµα PULMAN-XT (2000-2003) αποτέλεσε συνέχεια του 

αρχικού προγράµµατος, δίνοντας προτεραιότητα στη Ρωσία και στην Τουρκία ως 

πλήρεις συνεργάτες. Επιπλέον, διέδωσε τα πλεονεκτήµατα του αρχικού προγράµµατος 

σε 8 ακόµα χώρες: Αλβανία, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Μολδαβία, Ουκρανία και Γιουγκοσλαβία 

(Σερβία και Μαυροβούνιο).  
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RENARDUS – Academic Subject Gateway Service Europe 

Ιστοσελίδα: http://www.renardus.org/ 
Συντονισµός: Koninklijke Bibliotheek (National Library of the 

Netherlands) 
Έναρξη: Ιανουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 30 µήνες 

Το Renardus αποτέλεσε ένα πρόγραµµα συνεργασίας µε στόχο τη βελτίωση της 

πρόσβασης ακαδηµαϊκών χρηστών σε ένα εύρος υπηρεσιών πληροφόρησης που 

υπάρχουν στο ∆ιαδίκτυο σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραµµα βελτίωσε την πρόσβαση σε 

υπάρχουσες ευρωπαϊκές συλλογές πολιτισµικών και επιστηµονικών πόρων, οι οποίες 

είναι προσβάσιµες µέσω ∆ιαδικτύου µέσω µία κοινής διεπαφής χρήσης. Η συνεργατική 

αυτή προσέγγιση είχε επιπτώσεις σε οργανωτικά, τεχνικά πρότυπα και πρότυπα 

µεταδεδοµένων. Το Renardus επιτρέπει στο χρήστη του ∆ιαδικτύου να αναζητήσει 

διαδικτυακούς πόρους από θεµατικές πύλες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, επιλεγµένους 

σύµφωνα µε ποιοτικά κριτήρια και περιγραφόµενους µε λεπτοµέρεια. Μέσω του 

συστήµατος που αναπτύχθηκε, ο χρήστης µπορεί να ανακαλύψει ατοµικούς πόρους και 

συλλογές αναζητώντας και φυλλοµετρώντας αυτές τις περιγραφές (µεταδεδοµένα) και 

όχι το πλήρες περιεχόµενο των πόρων. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Renardus είναι 

η επιλογή της αναζήτησης βάσει θέµατος µέσω ιεραρχίας θεµάτων και η δυνατότητα 

ταυτόχρονης πρόσβασης σε µία ή περισσότερες σχετικές υποσυλλογές των 

συµµετεχόντων θεµατικών πυλών.  

SEPIA – Safeguarding European Photographic Images for Access 

Ιστοσελίδα: http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/ 
Συντονισµός: European Commission on Preservation and Access 
Έναρξη: Νοέµβριος 2000 
∆ιάρκεια: 3 έτη 

Το πρόγραµµα SEPIA στόχο είχε να προωθήσει την επίγνωση της ανάγκης 

διατήρησης φωτογραφικών συλλογών, παρέχοντας εκπαίδευση σε επαγγελµατίες που 

εµπλέκονται στη διατήρηση και ψηφιοποίηση φωτογραφικών συλλογών και 

αναπτύσσοντας ένα συνολικό πλαίσιο για µελλοντικά προγράµµατα στο χώρο της 

διατήρησης και πρόσβασης σε φωτογραφικό υλικό. Η επιτυχία του SEPIA ενθάρρυνε 

τους συνεργάτες του προγράµµατος να συνεχίσουν το πρόγραµµα για ακόµα 3 έτη 

(Νοέµβριος 2000-Οκτώβριος 2003), ονοµάζοντας τη συνέχεια του προγράµµατος 

SEPIA II. Επί του παρόντος, το πρόγραµµα αριθµεί 19 ιδρύµατα σε 11 χώρες.  
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ΠΠοορρττοογγααλλίίαα    

CALIMERA - Cultural Applications: Local Institutions Mediating 
Electronic Resource Access 

Ιστοσελίδα: http://www.calimera.org/default.aspx 
Συντονισµός: Camara Municipal de Lisboa 
Έναρξη: ∆εκέµβριος 2003 
∆ιάρκεια: 18 µήνες 

Το CALIMERA βασίζεται στα επιτεύγµατα του ∆ικτύου Αριστείας PULMAN που 

περιγράψαµε παραπάνω, το οποίο έχει ήδη θέσει τις βάσεις για την προώθηση τεχνικών 

καλής πρακτικής σε τοπικά ιδρύµατα σε όλη την Ευρώπη και θα παράσχει το υπόβαθρο 

για την ατζέντα θεµάτων του CALIMERA. Το πρόγραµµα θα παρακολουθήσει και θα 

επιλέξει τεχνικές ανάπτυξης και λύσεις από προγράµµατα της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, εθνικές έρευνες και τη βιοµηχανία, οι οποίες είναι κατάλληλες για 

εφαρµογές σε τοπικά πολιτισµικά ιδρύµατα. Επίσης, στους στόχους του προγράµµατος 

είναι να διασφαλίσει ότι τα τοπικά πολιτισµικά ιδρύµατα θα ευεργετηθούν από τους 

στόχους του προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης IST 2002-2006, αναπτύσσοντας τη 

δυναµικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους και συµµετέχοντας ενεργά σε 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.  

Past Signs and Present Memories – Euro Pre-Art 

Ιστοσελίδα: http://europreart.net/index.htm 
Συντονισµός: IPT Tomar 

Το πρόγραµµα Past Signs and Present Memories στόχευε στην εγκατάσταση µίας 

βάσης δεδοµένων τεκµηρίωσης Ευρωπαϊκής προϊστορικής τέχνης, 

συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, για να παράσχει τη βάση ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

µονάδων αφιερωµένων σε αυτό τον τοµέα. Σκοπός του ήταν να βελτιώσει τις 

µεθοδολογίες και τεχνικές απογραφής, αποθήκευσης δεδοµένων, δικτύωσης και 

προσβασιµότητας/διάχυσης µέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας. Επιπλέον στους στόχους του προγράµµατος συγκαταλέγεται η προσπάθεια 

για βελτίωση της ενηµέρωσης του ευρωπαϊκού πληθυσµού για τη διαφορετικότητα και 

τον πλούτο της Ευρωπαϊκής Προϊστορικής Τέχνης, ως την παλαιότερη µορφή 

καλλιτεχνικής έκφρασης της ανθρωπότητας. Το πρόγραµµα εστιάστηκε σε επιλεγµένες 

οµάδες, από την τέχνη πάνω στην πέτρα ως την κινητή τέχνη, από την Παλαιολιθική 

Εποχή στην Εποχή του Σιδήρου και από παλιές, αποθηκευµένες εγγραφές σε σύγχρονες 

µελέτες στο συγκεκριµένο πεδίο. 
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GEIRA – Multimedia Information Services on the Scientific and 
Cultural Heritage in North Portugal 

Ιστοσελίδα: http://www.geira.pt/ 

Στους στόχους του προγράµµατος GEIRA ήταν να προωθήσει την πορτογαλική 

επιστηµονική και πολιτισµική κληρονοµιά και την προσεκτική χρήση του φυσικού 

περιβάλλοντος. Στον κατάλογο των θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκε το πρόγραµµα 

συµπεριλαµβάνονται τα: παρατηρητήριο της επιστήµης και της τεχνολογίας στην 

ανώτερη εκπαίδευση, online κατάλογοι και πρόσβαση σε τεκµηριωµένη κληρονοµιά σε 

βιβλιοθήκες και αρχεία και πολυθεµατικός χαρακτηρισµός της φυσικής κληρονοµιάς 

(αρχαιολογία, βιολογία και γεωλογία). 

Vidion - An On-Line Archive for Video 

Ιστοσελίδα: http://newton.inescu.pt/projects/vidion/ 
Συντονισµός: Inesc-Porto 
Έναρξη: Απρίλιος 1997 
∆ιάρκεια: 27 µήνες 

Το Vidion ήταν ένα εθνικό πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν δηµόσιοι εθνικοί 

τηλεοπτικοί οργανισµοί, το ερευνητικό ίδρυµα INESC και το Europarque, που είναι 

υπεύθυνο για ένα επιστηµονικό κέντρο. Ασχολήθηκε µε την µετατροπή, αποκατάσταση 

και συντήρηση µίας οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης µε περισσότερα από 400.000 

έγγραφα, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 300.000 ώρες βίντεο. Το Vidion 

πρότεινε µία στρατηγική για την µετεξέλιξη στο ψηφιακό χώρο του συνόλου των 

τηλεοπτικών αρχείων και ανέπτυξε ένα αρχείο που χρησιµοποιείται για τις υπηρεσίες 

ειδήσεων των τηλεοπτικών οργανισµών.  

ΣΣοουυηηδδίίαα    

CulturNet Sweden 

Ιστοσελίδα: http://www.kultur.nu 
Συντονισµός: Swedish National Council for Cultural Affairs 
Έναρξη: 1997  
∆ιάρκεια: 3 έτη 

Το CultureNet Sweden αποτέλεσε πρωτοβουλία της Σουηδικής Κυβέρνησης για να 

αυξήσει την προσβασιµότητα στον Σουηδικό πολιτισµό µέσω του ∆ιαδικτύου. Το 

CultureNet Sweden ξεκίνησε αρχικά ως ένα τριετές πρόγραµµα για τα έτη 1997-1999 

και τώρα αποτελεί ευθύνη του Σουηδικού Εθνικού Συµβουλίου για Πολιτισµικά Θέµατα 

(Swedish National Council for Cultural Affairs). Το CultureNet Sweden είναι η ιδεατή 

πύλη σε όλη τη Σουηδική πολιτιστική ζωή, µε ένα πλούσιο δίκτυο συνδέσµων σε 
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πολλούς ιστοτόπους και πολιτιστικές εκδηλώσεις όλων των ειδών. Στο CultureΝet 

Sweden µπορεί κάποιος να βρει κλασσική λογοτεχνία παράλληλα µε κόµικς,  και 

µουσική τόσο από τους περασµένους αιώνες όσο και από καινοτόµα ερασιτεχνικά 

µουσικά συγκροτήµατα. Το CultureNet Sweden αποτελεί ένα κέντρο πρωτοπόρο στη 

χρήση τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας στον τοµέα του πολιτισµού και 

διατηρεί στενή σχέση µε σουηδικούς πολιτισµικούς ιστοτόπους.  

DERAL – Distance Education in Rural Areas via Libraries 

Ιστοσελίδα: http://www.iol.ie/resource/dublincitylibrary/projects-
deral.htm 

                   http://www.cordis.lu/libraries/en/projects/deral.html 
Συντονισµός: Kalmar Lans Bibliotek 
Έναρξη: Μάιος 1998 
∆ιάρκεια: 27 µήνες 

Το πρόγραµµα DERAL χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα  «Telematics 

for Libraries» και ενθάρρυνε δηµόσιες βιβλιοθήκες να παίξουν ένα σηµαντικό ρόλο στη 

µεταφορά πληροφορίας, γνώσης και εκπαίδευσης σε χρήστες που έχουν δυσκολίες να 

ακολουθήσουν µαθήµατα σε παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι κυριότεροι στόχοι 

του προγράµµατος ήταν: (α) να εκµεταλλευτεί ένα από τα πιο σηµαντικά ιδρύµατα στην 

Ευρώπη - τη δηµόσια βιβλιοθήκη- ως µεσίτη πληροφορίας, µέσω του οποίου τα 

πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας της πληροφορίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (β) να τονίσει τη σηµαντικότητα της 

δηµόσιας βιβλιοθήκης και του προσωπικού της στη µελλοντική κοινωνία της 

πληροφορίας και (γ) να παράσχει µία πύλη πόρων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

στον Παγκόσµιο Ιστό.  

ETB – The European Schools Treasury Browser 

Ιστοσελίδα: http://www.eun.org/portal/index-en.cfm 
                   http://etb.eun.org/etb/index.html 
Συντονισµός: Kommittén för europeiska skoldatanätet, Ministry of 

Education and Science 
Έναρξη: Φεβρουάριος 2000 
∆ιάρκεια: 26 µήνες 

Το ETB αποτελεί τη διαδικτυακή υποδοµή εκπαιδευτικών πόρων του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Σχολείων (European SchoolNet) για σχολεία στην Ευρώπη. Συνδέει 

υπάρχουσες εθνικές, τοπικές ή εξειδικευµένες αποθήκες δεδοµένων, ενθαρρύνοντας 

νέες online εκδόσεις και παρέχοντας ένα αξιόπιστο επίπεδο ποιότητας και δοµής. Στους 

στόχους του προγράµµατος ήταν να δηµιουργήσει ένα σύνολο δράσεων εναρµόνισης: 
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ένα δυναµικό δίκτυο µεταδεδοµένων, πύλες σε υπάρχοντα συστήµατα εκπαίδευσης 

βασισµένων στην τεχνολογία των µεταδεδοµένων, µία πολύγλωσση ταξινόµηση 

εκπαιδευτικών θεµάτων, ένα ευφυές εργαλείο για την επεξεργασία µεταδεδοµένων από 

εκπαιδευτικούς, συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και αποθήκες µεταδεδοµένων µε 

δυνατότητα αναζήτησης. Στα πλαίσια του προγράµµατος αναπτύχθηκε ένας 

πολύγλωσσος θησαυρός σε εννέα γλώσσες (∆ανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 

Ελληνικά, Εβραϊκά, Ιταλικά, Ισπανικά και Σουηδικά), ο οποίος εξασφαλίζει τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο της γλώσσας ευρετηριασµού, παρέχει µία συστηµατική 

εµφάνιση των περιγραφικών πεδίων και επιτρέπει τον ευρετηριασµό και την αναζήτηση 

µε το συνδυασµό πολλών περιγραφικών πεδίων. 

Kulturarw3 

Ιστοσελίδα: http://kulturarw3.kb.se/html/kulturarw3.eng.html 
                   http://www.kb.se/kw3/ENG/Default.htm 
Συντονισµός: Royal Library, National Library of Sweden 
Έναρξη: Σεπτέµβριος 1995 

Το Kulturarw3 αποτελεί πρόγραµµα της Βασιλικής, Εθνική Βιβλιοθήκης της 

Σουηδίας (Royal Library, National Library of Sweden) που ασχολήθηκε µε την 

αρχειοθέτηση και µακροπρόθεσµη διατήρηση ηλεκτρονικών εγγράφων. Στόχος του 

προγράµµατος ήταν να δοκιµάσει µεθόδους συλλογής, διατήρησης και παροχής 

πρόσβασης σε σουηδικά ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία είναι διαθέσιµα online µε τέτοιο 

τρόπο που µπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν τυπωθεί. Μέσω αυτού του προγράµµατος, 

η βιβλιοθήκη δηµιούργησε µία συλλογή σουηδικών ηλεκτρονικών εκδόσεων.  

LCSH – Library of Congress Subject Headings 

Ιστοσελίδα: http://www.kb.se/Bus/lcsheng.htm 
Συντονισµός: Royal Library 
Έναρξη: Οκτώβριος 2000 
∆ιάρκεια: 1 έτος 

Η Βασιλική Βιβλιοθήκη (Royal Library) ανέπτυξε σε συνεργασία µε τη Βιβλιοθήκη του 

Κογκρέσου (Library of Congress) ένα πρόγραµµα για την προσαρµογή των Σουηδικών 

θεµατικών πεδίων στα θεµατικά πεδία και τις οδηγίες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου 

(Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Στη συνεργασία έλαβαν επίσης µέρος 

οι βιβλιοθήκες Stockholm University Library και Uppsala University Library. Η βάση 

δεδοµένων Svenska ämnesord, που καταγράφει τα σουηδικά θεµατικά πεδία, 

µεταφράστηκε και προσαρµόστηκε στα θεµατικά πεδία LCSH. Στους στόχους του 

προγράµµατος συγκαταλέγονταν η βελτίωση της ποιότητας των θεµατικών πεδίων 

LIBRIS, η διευκόλυνση και η προώθηση θεµάτων που σχετίζονται µε τα θεµατικά πεδία 

και η συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
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RUNEBERG 

Ιστοσελίδα: http://www.lysator.liu.se/runeberg/ 
Συντονισµός: LYSATOR at Linköping University 

Το πρόγραµµα RUNEBERG έχει σαν στόχο τη δηµοσίευση δωρεάν ηλεκτρονικών 

εκδόσεων παλαιών (εκτός δικαιωµάτων) βιβλίων από τη Σουηδία και άλλες 

Σκανδιναβικές χώρες στο ∆ιαδίκτυο. Ο κατάλογος της Σκανδιναβικής Λογοτεχνίας στο 

∆ιαδίκτυο αριθµεί από το 1992 περισσότερους από 200 τίτλους, οι περισσότεροι από 

τους οποίους είναι Σουηδικοί. Το πρόγραµµα Runeberg βασίστηκε στην εθελοντική 

συνεργασία µε εκατοντάδες εθελοντές από όλο τον κόσµο.  

ΦΦιιλλααννδδίίαα    

ELEKTRA – Electronic publishing and network access to 
publications  

Ιστοσελίδα: http://www.lib.helsinki.fi/elektra/english.html 
Συντονισµός: Helsinki University Library και Kopiosto 

Το πρόγραµµα ELEKTRA αποτελεί ένα πρόγραµµα συνεργασίας βιβλιοθηκών, 

εκδοτών και οργανισµών διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που 

συµµετέχουν στο στρατηγικό πρόγραµµα «Παιδεία, Εκπαίδευση και Έρευνα στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Παιδείας της Φιλανδίας. Στόχος του 

ELEKTRA είναι να βελτιώσει τόσο τις υπηρεσίες όσο και τις τεχνικές και συµβατικές 

συνθήκες της ηλεκτρονικής τυπογραφίας, αλλά και να υποστηρίξει την πρόσβαση στις 

ηλεκτρονικές εκδόσεις της χώρας. Το υλικό του Elektra µπορεί να προσπελαστεί από τη 

φιλανδική εθνική βάση δεδοµένων άρθρων Arto και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυστηρά 

από ιδρύµατα που έχουν πληρώσει κάποια συνδροµή, όπως φιλανδικές δηµόσιες 

βιβλιοθήκες, όλα τα επαγγελµατικά γυµνάσια και τα περισσότερα πανεπιστήµια. Επί του 

παρόντος, το υλικό του Elektra αποτελείται από περίπου 9.000 άρθρα πλήρους κειµένου 

(κυρίως σε pdf µορφή) από περίπου 30 επιστηµονικά περιοδικά. Επιπλέον, υπάρχουν 57 

ακαδηµαϊκές διατριβές.  

EVA- Acquisition and archiving of electronic network publications  

Ιστοσελίδα: http://www.lib.helsinki.fi/eva/english.html 
Συντονισµός: Helsinki University Library 
Έναρξη: Ιούνιος  1997 
∆ιάρκεια: 18 µήνες 

Όπως και το πρόγραµµα ELECTRA, το πρόγραµµα EVA αποτέλεσε µία συνεργασία 

βιβλιοθηκών, εκδοτών και οργανισµών ειδικών που συµµετέχουν στο στρατηγικό 

πρόγραµµα «Παιδεία, Εκπαίδευση και Έρευνα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του 
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Φιλανδικού Υπουργείου Παιδείας. Κεντρικός στόχος του προγράµµατος ήταν να 

δηµιουργήσει µεθόδους και εργαλεία για τη συλλογή, καταγραφή και αρχειοθέτηση 

ηλεκτρονικών εκδόσεων που διατίθενται µέσω ∆ιαδικτύου και να διερευνήσει τις 

συνθήκες για την µακροπρόθεσµη συντήρηση αυτών των εκδόσεων από τις 

βιβλιοθήκες.  

The Finish Virtual Library Project  

Ιστοσελίδα: http://www.linkkitalo.fi/ 
Συντονισµός: Jyväskylä University Library 
Έναρξη: Μάιος 1996 

Το πρόγραµµα Finnish Virtual Library είναι µία θεµατική πύλη, η οποία ταξινοµεί 

βάσει ειδικών πεδίων και περιγράφει πόρους του ∆ιαδικτύου. Οι πόροι είναι υψηλής 

ποιότητας και οι περιγραφές συντάσσονται από ειδικούς. Στο σύνολο, η βιβλιοθήκη 

περιλαµβάνει 13.000 αναφορές που περιγράφουν πόρους του ∆ιαδικτύου, οι οποίοι 

καλύπτουν 56 θεµατικά πεδία. Το φθινόπωρο του 2004, το πρόγραµµα Finnish Virtual 

Library µετονοµάστηκε σε «Science linkhouse». Το Science linkhouse αποτελεί µία 

υπηρεσία ανάκτησης πληροφορίας, µία θεµατική πύλη µε συλλογές διαδικτυακών 

πόρων σε συγκεκριµένα θέµατα. Η ιδέα που υποκινεί το πρόγραµµα είναι ότι ο 

αναζητών πληροφορία δεν χρειάζεται να αναζητήσει όλο το ∆ιαδίκτυο µε µία µηχανή 

αναζήτησης, αλλά µπορεί να βρει σχετικούς πόρους σε µία επιλεγµένη συλλογή. Το 

Science linkhouse  συνδέεται µε την υπηρεσία Renardus, µία δικτυακή πύλη για πύλες 

ακαδηµαϊκού περιεχοµένου στην Ευρώπη και συντηρείται από ειδικούς της πληροφορίας 

σε Φιλανδικούς  οργανισµούς υπηρεσιών πληροφορίας.  

FinElib- The National Electronic Library  

Ιστοσελίδα: http://www.lib.helsinki.fi/finelib/english/index.html 
Συντονισµός: National Library of Finland  

Η Εθνική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (National Electronic Library) ξεκίνησε µε 

χρηµατοδότηση του Φιλανδικού Υπουργείου Παιδείας, που στόχο έχει την υποστήριξη 

της εκπαίδευσης και της έρευνας στη Φιλανδία. Από τις αρχές του 2000, το πρόγραµµα 

διεξάγεται υπό την εποπτεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Φιλανδίας (National Library of 

Finland). Το FinELib αποτελεί µία συνεργασία αποτελούµενη από µέλη από 

πανεπιστήµια, πολυτεχνικές σχολές, ερευνητικά ινστιτούτα και επαρχιακές βιβλιοθήκες. 

Αποκτά υλικό για έρευνα, µόρφωση και µελέτες και είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση 

νέου υλικού και αποδοτικότερων τρόπων για τη διάθεση του υλικού. Το FinELib κατέχει 

Φιλανδικό και ξένο ηλεκτρονικό υλικό, όπως επιστηµονικά περιοδικά και βάσεις 

αναφορών για ειδικά θεµατικά πεδία. Στόχος του είναι να παράσχει υλικό που 

εξυπηρετεί όσο το δυνατό περισσότερους επιστηµονικούς κλάδους. Στις προθέσεις του 

επίσης είναι να προσφέρει ένα πιο αποτελεσµατικό τρόπο αναζήτησης υλικού από το 
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∆ίκτυο και να παράσχει πρόσβαση στο ευρύ κοινό για πληροφορία που διακινείται σε 

αυτό. 

Publiclibraries.fi 

Ιστοσελίδα: http://www.libraries.fi/ 
Συντονισµός: Helsinki City Library 
Έναρξη: 1995 

Το πρόγραµµα Publiclibraries.fi (πλέον libraries.fi) παράσχει πρόσβαση στις 

Φιλανδικές Υπηρεσίες ∆ικτυακής Βιβλιοθήκης (Finnish Networked Library Services) 

µέσω µίας διεπαφής χρήστη. Η πύλη λειτουργεί ως σηµείο εκκίνησης ειδικά για χρήστες 

που αναζητούν πληροφορία για βιβλιοθήκες, τον πολιτισµό και υπηρεσίες 

πληροφόρησης. Το «Finnish Networked Library Services» αποτελεί τµήµα της 

Βιβλιοθήκης της Πόλης του Ελσίνκι (Helsinki City Library), της κεντρικής βιβλιοθήκης 

για τις δηµόσιες βιβλιοθήκες της Φιλανδίας, και χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο 

Παιδείας της χώρας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Τεχνικές προδιαγραφές για την 
διαλειτουργικότητα 
Το παράρτηµα αυτό παρουσιάζει τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από το 

Ελληνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Π∆Η∆ [Π∆Η∆] 

και οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται στα συστήµατα πληροφορικής του ∆ηµοσίου. Οι 

προδιαγραφές αυτές χωρίζονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 

1. Προδιαγραφές ∆ιασυνδεσιµότητας 

2. Προδιαγραφές Ολοκλήρωσης και ∆ιαµόρφωσης ∆εδοµένων 

3. Προδιαγραφές ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Μεταδεδοµένων  

4. Προδιαγραφές Πρόσβασης Πληροφοριών 

και αποτελούν ένα υπόβαθρο για την ανάπτυξη και διασύνδεση πολιτισµικών 

πληροφοριακών συστηµάτων. Οι προδιαγραφές αυτές δεν έχουν σκοπό να επιβάλλουν 

συγκεκριµένα εργαλεία ή προϊόντα υλοποίησης, αλλά στοχεύουν στην επιλογή ανοικτών 

προτύπων και τεχνολογιών.  

Προδιαγραφές διασυνδεσιµότητας 
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Hypertext 
transfer 
protocols 

HTTP v1.1 (RFC 2616). RFC 2616, Upgrade mechanism in HTTP/1.1 
to initiate Transport Layer Security (TLS) over an existing TCP 
Connection 

2 E-mail 
transport 

E-mail products that support interfaces that conform to the 
SMTP/MIME for message transfer. This includes RFC 2821; RFC 
2822; RFC 2045; RFC 2046; RFC 2646; RFC 2047; RFC 2231; RFC 
2048; RFC 3023; RFC 2049. 
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3 E-mail security S/MIME V3 messaging security εκτός αν υπάρχουν πολύ 
συγκεκριµένες απαιτήσεις ασφαλείας (RFC 2630; RFC 2631; RFC 
2632 και RFC 2633) 

4 Mailbox access POP3 for remote mailbox access (RFC 1939; RFC 1957; RFC 2449). 
Εναλλακτικά IMAP. 

5 Directory LDAP V3 

6 Domain name 
services, DNS 

DNS (RFC 1035) 

7 File transfer 
protocols, FTP 

FTP (RFC 959) (with restart and recovery) and HTTP (RFC 2616) for 
file transfer. 

8 Newsgroup 
services 

NNTP (RFC 977), πιθανοί περιορισµοί για λόγους ασφαλείας 

9 LAN/WAN 
internetworking 

IPv4 (RFC 791) –IPv6 (µελλοντικά) 

10 Security IP security IP-SEC (RFC2402/2404), IP encapsulation security ESP 
(RFC2406), Transport security SSL v3/TLS (RFC2246), Encryption – 
3DES, AES, Blowfish Signing – RSA, DSA, Key Transport – RSA, 
DSA, Hashing – SHA-1, MD5 

11 Transport TCP (RFC 793), UDP (RFC 768) 

12 Web Enabled 
services 

Απαίτηση  

13  Web Service 
request 
delivery 

SOAP v1.2 Simple Object Access Protocol, όπως ορίζεται από το 
W3C. 

14 Web Service 
request 
registry 

UDDI v3.0 specification Universal Description, Discovery, 
Integration, όπως ορίζεται από το UDDI Project. 

15 Web service 
description 
language 

WSDL 1.1, Web Service Description Language, όπως ορίζεται από το 
W3C 

Προδιαγραφές ολοκλήρωσης και διαµόρφωσης δεδοµένων 
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Data Integration 
Metadata/ 
Metadata 
Language 

XML (Extensible Markup Language), όπως ορίζεται από το W3C 

2 Data Integration 
Metadata 
definition 

XML Schema, όπως ορίζεται από το W3C: XML Schema Part 1 
(Structures), XML Schema Part 2 (Datatypes) 

3 Data 
transformation  

XSL (Extensible Stylesheet Language), XSL Transformation 
(XSLT), όπως ορίζονται από το W3C   
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4 Data Modeling 
and Description 
Language 

UML (Unified Modeling Language)  

(HTUwww.omg.org/gettingstarted/specsandprods.htmUTH), RDF 
(Resource Description Framework), όπως ορίζεται από το W3C 

5 Data definition 
and schema 
standardization 
process 

Η µεθοδολογία θα οριστεί από το φορέα συντήρησης  

(*Στον πολιτισµικό τοµέα, προτείνεται η υιοθέτηση του 
πολιτιστικού προτύπου CIDOC/CRM.) 

6 Minimum 
interoperable 
character set 

Transformation Format – 8 bit UTF-8 (RFC 2279) 

7 XML signatures XML – Signature Syntax and Processing (XMLsig), όπως ορίζεται 
από το W3C (HTUwww.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-
20020212/UTH) 

8 XML encryption XML – Encryption Syntax and Processing (XMLenc), όπως ορίζεται 
από το W3C (HTUwww.w3.org/TR/xmlenc-coreUTH) 

9 XML signature 
and encryption 

Decryption transform for XML Signature, όπως ορίζεται από το 
W3C (HTUwww.w3.org/TR/xmlenc-decryptUTH)  

10 XML Key 
management 
where a PKI 
environment is 
used 

XML – Key Management Specification (XKMS 2.0), όπως ορίζεται 
από το W3C (HTUwww.w3.org/TR/xkms2/UTH) 

11 XML security 
mark-up 

(SAML), όπως ορίζεται από το OASIS (HTUwww.oasis-
open.org/committees/security/index.htmlUTH), όταν 
χρησιµοποιείται περιβάλλον PKI 

12 XML based forms HTUwww.w3.org/TR/xfor/UTH 

* Προσθήκη επί του Π∆Η∆ στα πλαίσια του παρόντος οδηγού 

 
 

 

 

Προδιαγραφές διαχείρισης περιεχοµένου και µεταδεδοµένων 
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Content 
management 
metadata 
definition 

Θα πρέπει να οριστεί βάσει της υλοποίησης του κεντρικού XML 
registry 
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2 Content 
management 
metadata 
elements and 
refinements 

Εφαρµογή του Dublin Core 

(*Όπως έχουµε αναφέρει στα πλαίσια του παρόντος οδηγού, έχει 
αναπτυχθεί ένα σύνολο προτύπων µεταδεδοµένων, που αφορούν 
τις διαφορετικές εκφάνσεις του ψηφιακού πολιτιστικού 
αποθέµατος. Προτείνεται η χρήση του καταλληλότερου προτύπου 
δεδοµένων και για κάθε περίπτωση (βλέπε παράγραφο ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ∆ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ του οδηγού )) 

3 Subject Element, 
category 
refinement 

Government Category List 

(* Στον πολιτισµικό τοµέα, µπορούν να εφαρµοστούν ένα σύνολο 
σωµάτων γνώσης, που εµπερικλείουν τη σηµασιολογία του 
πολιτισµικού πεδίου, π.χ ο θησαυρός ΑΑΤ (βλέπε αντίστοιχη 
παράγραφο του παρόντος οδηγού)) 

4 Data Definition Θα πρέπει να οριστεί βάσει της υλοποίησης της κεντρικής XML 
αποθήκης δεδοµένων. 

 (*Όλα τα λογικά σχήµατα δεδοµένων συνίσταται να καταρτίζονται 
βάσει του εννοιολογικού µοντέλου αναφοράς ICOM/CIDOC 
Conceptual Reference Model, σχέδιο προτύπου ISO/Cd 21127) 

* Προσθήκη επί του Π∆Η∆ στα πλαίσια του παρόντος οδηγού 

Προδιαγραφές πρόσβασης πληροφοριών 
Α/Α ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – DTV INTERNET 

1 Hypertext 
interchange 
formats 

HTML v3.2 

2 Document file 
types 

Plain/Formatted Text Hypertext documents 

3 Spreadsheet file 
types 

Hypertext documents 

4 Presentation file 
types 

Hypertext documents 

5 Character sets 
and alphabets 

ISO/IEC 10646 – 1:2000 (UNICODE), Transformation Format for 
16 planes of group 00 (UTF-16) 

6 Graphical/still 
image information 
exchange 
specifications 

Portable Network Graphics (.png) 

Joint Photographic Experts Group /ISO 10918 (.jpg) 

Graphics Interchange Format (.gif) 

7 Scripting ECMA 262 Script 

8 Format MHEG-5 

9 Content 
movement 

MHP Multimedia Home Platform ETSI TS 102 812 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ/ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Hypertext interchange 
formats 

Those parts of HTML v4.01 and XHTML v1.0 commonly 
implemented by Netscape Navigator v4.7 or later, and MS 
Internet Explorer v5 or later, plus their interoperable 
extensions 

2 Document file types Plain/Formatted Text as (.txt) files, Hypertext documents as 
(.html) files, Adobe Acrobat as (.pdf) minimum viewer 
version 4, Microsoft Word Viewer/reader (.doc), minimum 
support Word97 format, Rich Text Format as (.rtf) files 

3 Spreadsheet file types Hypertext documents as (.html) files, delimited file as (.csv) 
files 

4 Presentation file types Hypertext documents as (.html) files, Adobe Acrobat as 
(.pdf) 

5 Character sets and 
alphabets 

ISO/IEC 10646 – 1:2000 (UNICODE), Transformation 
Format for 16 planes of group 00 (UTF-16) 

6 Graphical/still image 
information exchange 
specifications 

Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic 
Experts Group /ISO 10918 (.jpg), Graphics Interchange 
Format (.gif) 

For images that will not tolerate information loss, use Tag 
Image File Format (.tif). When highly compressed imaging 
is required, use Enhanced Compressed Wavelet (.ecw) 

7 Scripting ECMA 262 Script 

8 Vector Graphics Scalable Vector Graphics (.svg), Vector Markup Language 
(vml) 

9 Moving image and 
audio/visual 
information exchange 

Moving Picture Experts Group (.mpg), MPEG-1/ISO 11172. 
Conversion is provided by most mainstream packages 

10 Audio/video streaming 
data 

Real Audio/ real video (.ra, .ram, .rm, .rmm), Shockwave 
(.swf), Windows media formats (.asf, .wma, .wmv), Apple 
QuickTime (.avi, .mov, .qt), Waveform Audio File Format 
(.wav), MP3, H263 

11 Animation Macromedia Flash (.swf). Apple Quicktime (.avi, .mov, .qt), 
Macromedia ShockWave (.swf) 

12 Extended Programming Java Virtual Machine – for browser enhancements as a 
minimum conforming to the Java TM, Virtual Machine 
Specification issue 1. 

13 General purpose files 
and compression 

File types (.zip), (.gz), (.tgz), (.tar) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

1  WAP specifications Όπως ορίζεται από το WAP Forum: 
HTUwww.wapforum.org/what/technical.htmUTH 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 

1 Hypertext interchange 
formats 

HTML v3.2 
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2 Document file types Plain/Formatted Text as (.txt) files, Hypertext documents 
as (.html) files 

3 Spreadsheet file types Hypertext documents as (.html) files 

4 Presentation file types Hypertext documents as (.html) files 

5 Character sets and 
alphabets 

ISO/IEC 10646 – 1:2000 (UNICODE), Transformation 
Format for 16 planes of group 00 (UTF-16) 

6 Graphical/still image 
information exchange 
specifications 

Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic 
Experts Group /ISO 10918 (.jpg), Graphics Interchange 
Format (.gif) 

7 Scripting ECMA 262 Script 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – PDA ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

1 Hypertext interchange 
formats 

HTML v3.2 

2 Document file types Plain/Formatted Text as (.txt) files, Rich Text Format as 
(.rtf) files, Hypertext documents as (.html) files 

3 Spreadsheet file types Hypertext documents as (.html) files 

4 Presentation file types Hypertext documents as (.html) files 

5 Character sets and 
alphabets 

ISO/IEC 10646 – 1:2000 (UNICODE), Transformation 
Format for 16 planes of group 00 (UTF-16) 

6 Graphical/still image 
information exchange 
specifications 

Portable Network Graphics (.png) 

Joint Photographic Experts Group /ISO 10918 (.jpg) 

Graphics Interchange Format (.gif) 

7 Scripting ECMA 262 Script 
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