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Εξζλιξη του Διαδικτφου

 Γριγορθ ανάπτυξθ του Διαδικτφου 

 Μεγάλοσ αρικμόσ πλθροφοριακϊν πθγϊν

 Αυτονομία πθγϊν

 Ετερογζνεια ςε ποικίλα επίπεδα

 Επίπεδο ςυςτιματοσ

 Επίπεδο ςφνταξθσ

 Επίπεδο ςχθμάτων

 Επίπεδο ςθμαςιολογίασ

Προβλιματα ςτθν πρόςβαςθ
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Διαλειτουργικότητα

 Αντιμετϊπιςθ τθσ ετερογζνειασ μζςω τθσ Διαλειτουργικότητασ

(Interoperability)

 Επίτευξθ Διαλειτουργικότθτασ

 Σφνολο διαδικαςιϊν που διαςφαλίηουν ότι τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα διαχειρίηονται τισ πθγζσ τουσ με τρόπο που υποςτθρίηει τθν 

εκ νζου χριςθ (reuse) και ανταλλαγι (exchange) των δεδομζνων  εντόσ 

και εκτόσ ενόσ ςυςτιματοσ
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Μεταδεδομζνα (1/2)

 Προςδιορίηουν και ταυτίηουν πθγζσ / αντικείμενα

 Στόχοσ τουσ να καλφψουν ποικίλα επίπεδα περιγραφισ, ανάγκεσ 

τεκμθρίωςθσ και πρόςβαςθσ

 Περιγραφι και τεκμθρίωςθ ποικίλλων τφπων υλικοφ: δθμιουργία 

και χριςθ ςυγκεκριμζνων ςχθμάτων περιγραφισ ςε εκνικό και 

διεκνζσ επίπεδο

 GILS, GovML, AGLS, eGMS κτλ για κυβερνθτικι πλθροφορία (ενεργά αρχεία)

 Encoded Archival Description για τα ανενεργά (και θμι-ενεργά) αρχεία

 Διάφορα MARC για ποικίλου τφπου υλικό που διατίκεται από βιβλιοκθκονομικά 

ςυςτιματα
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Μεταδεδομζνα (2/2)

 Μεγάλοσ αρικμόσ μεταδεδομζνων αξιοποιείται ςτο χϊρο των 
Πολιτιςτικών Ιδρυμάτων (Memory Institutions), όπωσ είναι τα 
αρχεία, οι βιβλιοκικεσ και τα μουςεία

 Ποικίλοι τφπου τεκμθρίων (μουςειακά αντικείμενα και ςυλλογζσ, 
αρχεία, θλεκτρονικό υλικό κτλ)

 Ανάγκθ για Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομζνων (Metadata 
Interoperability)

 Η ςυμβατότθτα ανάμεςα ςε δφο ι περιςςότερα ςχιματα 
μεταδεδομζνων

 Η ικανότθτα ενόσ ςυςτιματοσ να ςυςχετίηει τθν εννοιολογικι (και όχι 
μόνο) πλευρά ενόσ ςχιματοσ μεταδεδομζνων με ζνα άλλο ςχιμα

 Ψθφιακζσ Βιβλιοκικεσ: ανάγκθ για ενοποιθμζνθ πρόςβαςθ, 
π.χ. Europeana
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Διαλειτουργικότητα Μεταδεδομζνων

 Τα μεταδεδομζνα υλοποιοφνται μερικζσ φορζσ με τρόπο που 
δεν τα κακιςτά διαλειτουργικά

 Ζλλειψθ πολιτικισ καταλογογράφθςθσ

 “T“There are nearly as many types of metadata as there are digital here are nearly as many types of metadata as there are digital 
collections”collections” (C. Blanchi, J.  Petrone. Distributed Interoperable
Metadata Registry. D-Lib Magazine, 7(12), December 2001.)

 Μθ ςαφείσ οριςμοί τθσ ςθμαςιολογίασ των πεδίων (π.χ. πεδία με 
ευρεία και αςαφι ςθμαςιολογία, πεδία με υπό-πεδία με μθ ςχετικι 
ςθμαςιολογία με αυτιν του πεδίου που περιλαμβάνονται )

 Λανκαςμζνθ χριςθ πεδίων (μερικζσ φορζσ παρατθρείται ςτα 
αποκετιρια)
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Μζθοδοι αντιμετώπιςησ προβλημάτων 
διαλειτουργικότητασ (1/4)

 Συςχετίςεισ (Crosswalks): 
Μία ςυςχζτιςθ ορίηεται μζςω 

τθσ αντιςτοίχθςθσ (mapping) των 

πεδίων ενόσ ςχιματοσ 

μεταδεδομζνων με τα πεδία ενόσ 

άλλου ςχιματοσ μεταδεδομζνων

 Ιδανικό για περιοριςμζνο αρικμό 

ςχθμάτων μεταδεδομζνων και 

κυρίωσ για κάλυψθ «τοπικϊν» 

αναγκϊν (π.χ. Μετατροπι 

μεταδεδομζνων ςε MARC για 

διάκεςθ μζςω OPAC)

MODS MARC 21

<title> with no 
<titleInfo> type attribute

245 $a with ind1=1

<subTitle> 245 $b

<partNumber> 245 $n

<partName> 245 $p

<nonSort></nonSort>

ind2=number of 
characters in content; 

ind2=0 if <nonSort> 
not present 
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Μζθοδοι αντιμετώπιςησ προβλημάτων 
διαλειτουργικότητασ (2/4)

 Προφίλ Εφαρμογήσ (Application Profiles)

 Αποτελείται από πεδία, τα οποία προζρχονται από ζνα ι περιςςότερα 
ςχιματα μεταδεδομζνων, ςυνδυαςμζνα ςε ζνα νζο περιγραφικό 
ςχιμα μεταδεδομζνων για να καλφψουν τοπικζσ ανάγκεσ

 Συνικωσ το Dublin Core είναι θ βάςθ ενόσ AP

 Βαςίηεται ςτθ χριςθ των χώρων ονομάτων (namespaces)

 Πρζπει να ςυνοδεφεται από αναλυτικι τεκμθρίωςθ τθσ ςφνκεςισ του 
και τθσ χριςθσ των πεδίων που «δανείηεται» από άλλα ςχιματα



Μζθοδοι αντιμετώπιςησ προβλημάτων 
διαλειτουργικότητασ (3/4)

 Σχήμα Εναλλαγήσ (Switching Schema)

 Ζνα ςχιμα μεταδεδομζνων, το οποίο αξιοποιείται ωσ μθχανιςμόσ 
μετατροπισ ανάμεςα ςε ςχιματα μεταδεδομζνων

 Κάκε ςχιμα μεταδεδομζνων αντιςτοιχεί τα πεδία του ςτα πεδία του 
Σχιματοσ Εναλλαγισ 

 Πρζπει να είναι αρκετά ευρφ ςθμαςιολογικά για να δζχεται 
αντιςτοιχίςεισ από πολλά ςχιματα μεταδεδομζνων
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Μζθοδοι αντιμετώπιςησ προβλημάτων 
διαλειτουργικότητασ (4/4)

 Ολοκλήρωςη δεδομζνων με τη χρήςη Οντολογιών

(Ontology-based Integration)

 Οντολογίεσ: βαςικόσ μθχανιςμόσ διαλειτουργικότθτασ, εκφράηουν 

ςθμαςιολογία με τυποποιθμζνο τρόπο

 Οντολογίεσ  ςυγκεκριμζνων θεματικών χώρων (Domain Ontologies): Ορίηουν τισ 

ζννοιεσ και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ ςε ζνα κεματικό χϊρο: λειτουργοφν ωσ 

«ομπρζλα» όρων και ςθμαςιϊν, εκφράηοντασ τισ κοινζσ τουσ ζννοιεσ

 CIDOC CRM, ABC Ontology, FRBRoo κτλ
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Αρχειακά μεταδεδομζνα / Βιβλιογραφικά 
μεταδεδομζνα

 Χρθςιμοποιοφνται από πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ (αρχεία, μουςεία, 
βιβλιοκικεσ)

 Δφο από τα πλζον χρθςιμοποιοφμενα

 Encoded Archival Description (EAD)

 Metadata Object Description Schema (MODS)

 Συςχετίςεισ

 Μζκοδοσ κατάλλθλθ για επίτευξθ διαλειτουργικότθτασ ανάμεςα ςε μικρό 
αρικμό ςχθμάτων
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Αρχείο

 Αρχείο είναι το ςφνολο των τεκμθρίων ανεξαρτιτωσ 
χρονολογίασ, ςχιματοσ και φλθσ που ζχει δεχκεί ι 
παραγάγει οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 
οποιοςδιποτε οργανιςμόσ, δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ, ςτα 
πλαίςια των δραςτθριοτιτων του.
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Αρχειακή περιγραφή

 Εργαλεία ζρευνασ (Finding aids): Πλθροφοριακό εργαλείο το οποίο 
περιλαμβάνει μεταδεδομζνα για τθν ταφτιςθ, διαχείριςθ, ερμθνεία ενόσ 
αρχείου και εξθγοφν το περιβάλλον δθμιουργίασ του

 International Standard  for Archival Description (G): ICA, 1θ ζκδοςθ: 1994,
2θ ζκδοςθ: 2000

 Διεκνζσ Πρότυπο Αρχειακισ Περιγραφισ (Γ): ελλθνικι μετάφραςθ του 
ISAD (G)

 Στόχοσ 

 Οριςμόσ και ζλεγχοσ του περιεχομζνου περιεχομζνου και τθσ δομήσδομήσ του εργαλείου ζρευνασ

 Ιεραρχικι / πολφ-επίπεδθ δομι

 Επίπεδο περιγραφισ από το γενικό ςτο ειδικό (π.χ. αρχείο – υπό-αρχείο –
ςειρά)

 Κλθρονομικότθτα τθσ πλθροφορίασ 1313



Ενδεικτική δομή αρχείου (ISAD (G))

14

Αρχείο

Υπό-αρχείο Υπό-αρχείο Φάκελοσ Σειρά

Σειρά Σειρά

Υπό-ςειρά

Υπό-ςειρά

Φάκελοσ

Τεκμήριο

Φάκελοσ

Τεκμήριο

14



ISAD (G) - Κανόνεσ Περιγραφήσ ςε 
πολλαπλά επίπεδα (1/2)

1. Περιγραφι από το γενικό ςτο ειδικό

 Στο επίπεδο του αρχείου δίνονται πλθροφορίεσ που αφοροφν το 
αρχείο ωσ ςφνολο. Στα επόμενα επίπεδα δίνουμε πλθροφορίεσ για τα 
μζρθ που περιγράφονται. Οι περιγραφζσ πρζπει να είναι ςε μία 
ιεραρχικι ςχζςθ.

2. Πλθροφορίεσ που αφοροφν το επίπεδο περιγραφισ

 Παρζχονται πλθροφορίεσ για το επίπεδο που περιγράφεται, π.χ. δε 
δίνονται πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο ενόσ αρχείου όταν θ 
ενότθτα περιγραφισ δεν είναι το αρχείο
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ISAD (G) - Κανόνεσ Περιγραφήσ ςε 
πολλαπλά επίπεδα (2/2)

3. Σφνδεςθ περιγραφϊν

 Συνδζουμε κάκε περιγραφι με τθν ανϊτερι τθσ ενότθτα 
περιγραφισ και προςδιορίηουμε το επίπεδο περιγραφισ

4. Αποφυγι επανάλθψθσ πλθροφοριϊν

 Δεν επαναλαμβάνουμε ςε ζνα κατϊτερο επίπεδο περιγραφισ 
πλθροφορίεσ που ζχουν ιδθ δοκεί ςε ζνα ανϊτερο επίπεδο
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EAD

 Διεκνζσ XML πρότυπο για τθ δθμιουργία θλεκτρονικϊν εργαλείων 

ζρευνασ

 Οριςμόσ και ζλεγχοσ τθσ ιεραρχίασ 

 Προςδιοριςμόσ περιεχομζνου και περιβάλλοντοσ παραγωγισ

 Ευρετθρίαςθ και ανάκτθςθ τθσ πλθροφορίασ

 Διάκεςθ εργαλείων ζρευνασ ςτο Διαδίκτυο

 Δθμιουργία ομοιόμορφων βάςεων δεδομζνων

 EAD version 2002: θ νζα ζκδοςθ

 Η ανάπτυξθ του EAD ξεκίνθςε από τισ ΗΠΑ. Σιμερα υποςτθρίηεται από:

Society of American Archivists (http://www.archivists.org/) και United 

States Library of Congress (http://www.loc.gov/ead/)
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Δομή του EAD

<ead>
<eadheader>
<frontmatter>
<archdesc level=“fonds”>

<did>
<accessrestrict>
<acqinfo>
<bioghist>
<scopecontent>
<controlaccess>
<separatedmaterial>
<userestrict>
<dsc>

<c01 level=“ …”>
<c02 level=“ …” >
<c02 level=“ …” >

<c03 level=“ …” >
<c04 level=“ …” >
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Metadata Object Description Schema 
(MODS)

 Ανικει ςτα βιβλιογραφικά μεταδεδομζνα

 Αξιοποιείται για διάφορεσ ανάγκεσ τεκμθρίωςθσ ςε 

ςυςτιματα ψθφιακϊν ι / και βιβλιογραφικϊν καταλόγων

 Βαςιςμζνο ςτο ςχιμα μεταδεδομζνων MARC21

 XML ςχιμα

 Πιο απλό από τα MARC αλλά ςυμβατό με αυτά, πιο περίπλοκο 

από το DC

 Ετικζτεσ με φιλικζσ προσ το χριςτθ ονομαςίεσ
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Metadata Object Description Schema (MODS) –
Πλεονεκτήματα χρήςησ

 Δυνατότθτα περιγραφισ ψθφιακϊν αντικειμζνων 

 Δυνατότθτα κωδικοποίθςθσ ςτθ λογικι των MARC

 Χριςθ ςυγκεκριμζνων κανόνων καταλογογράφθςθσ μθ 
υποχρεωτικι

 Συμβατό με AACR2 και κωδικοποίθςθ ποικίλων τφπων υλικοφ

 Κωδικοποίθςθ ςυςτατικϊν μερϊν μίασ ενότθτασ περιγραφισ και 
τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ

 Λόγω τθσ XML είναι ικανό να αναπαραςτιςει ιεραρχικζσ δομζσ 
(π.χ. ςχζςεισ γονζα - παιδιοφ)

 Ιδιότθτα τθσ αναδρομισ (μία MODS εγγραφι μπορεί να 
περιλαμβάνει επιπλζον MODS εγγραφζσ και αυτζσ με τθ ςειρά 
τουσ επιπλζον εγγραφζσ κτλ)
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MODS - Στοιχεία

Στοιχεία  ρίηασ

 mods

 modsCollection

Στοιχεία ανωτζρου επιπζδου του MODS (όλα ςτο ίδιο επίπεδο κάτω 
από το ςτοιχείο ρίηασ)
 titleInfo

 name

 typeOfResource

 genre

 originInfo

 language

 physicalDescription

 abstract

 tableOfContents

 targetAudience

 note
 subject
 classification
 relatedItem
 identifier
 location
 accessConditions
 part
 extension
 recordInfo



Τι θα εξετάςουμε και τι θα προτείνουμε

1. Εξζταςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ λογικι τθσ αρχειακισ 
περιγραφισ και τθσ περιγραφισ μζςα από βιβλιογραφικά 
μεταδεδομζνα

2. Πρόταςθ ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςτο EAD και το MODS μζςω
i. Σθμαςιολογικισ αντιςτοίχθςθσ των EAD κόμβων προσ τουσ κόμβουσ 

του MODS

ii. Τεχνικισ αντιςτοίχιςθσ τθσ ιεραρχικισ δομισ του EAD ςτο MODS, για 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ διατιρθςθσ των πλθροφοριϊν που εκφράηονται 
μζςα από τθν ιεραρχία του EAD ςτο MODS

iii.Τεχνικισ για τθ διατιρθςθ ςτο MODS των πλθροφοριϊν που 
αφοροφν τα ςυςτατικά μζρθ ενόσ αρχείου και δε δίνονται ςτο 
επίπεδο περιγραφισ τουσ, αλλά ςε ανϊτερα επίπεδα τθσ ιεραρχικισ 
δομισ (από τα οποία και κλθρονομοφνται)
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Το EAD και η ςχζςη του με τα βιβλιογραφικά 
μεταδεδομζνα (1/5)

 Αρχειακι περιγραφι: εκτόσ από τθν EAD κωδικοποίθςθ, 

αξιοποιοφνται και άλλα ςχιματα, όπωσ τα βιβλιογραφικά 

μεταδεδομζνα

 Κοινι πρακτικι, πριν και μετά τθ δθμιουργία του EAD, θ οποία 

προϊκθςε τον κοινό ςτόχο του ελζγχου και τθσ διάχυςθσ τθσ 

πλθροφορίασ των αρχειονόμων και των βιβλιοκθκονόμων

 MARC Format for Archives and Manuscript Control (AMC)
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Το EAD και η ςχζςη του με τα βιβλιογραφικά 
μεταδεδομζνα (2/5)

 MARC εγγραφι: ςυνοδεφει άριςτα τθν αρχειακι περιγραφι, όμωσ 

δεν είναι κατάλλθλθ για μία πλιρωσ τεκμθριωμζνθ αρχειακι 

περιγραφι

 Υπάρχει ςε ζνα επίπεδο

 Δεν μπορεί να τεκμθριϊςει τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα τθσ αρχειακισ

 Μολονότι υπάρχει θ δυνατότθτα διλωςθσ ςχζςεων (π.χ. πατζρα – γονιοφ), 

ζνα αρχείο μπορεί να εμπεριζχει ιδιαίτερα μεγάλο αρικμό ςχζςεων και 

ενοτιτων περιγραφισ που δφςκολα μπορεί να διαχειριςτεί
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Το EAD και η ςχζςη του με τα βιβλιογραφικά 
μεταδεδομζνα (3/5)

 EAD

 Δίνει τθν ακριβι εικόνα του αρχείου

 Ο χριςτθσ μπορεί να δει το αρχείο ωσ ςφνολο και παράλλθλα να 

ςυλλάβει τθν (πολφπλοκθ) εςωτερικι του ταξινόμθςθ

 MARCs

 Δίνει μία οριηόντια άποψθ τθσ περιγραφισ

 Οι ςχζςεισ δθλϊνονται από το ειδικό ςτο γενικό (ςε αντίκεςθ με τουσ 

κανόνεσ  τθσ αρχειακισ περιγραφισ)

 Επιτρζπονται οι ςχζςεισ από το γενικό ςτο ειδικό, όμωσ το μικοσ τθσ 

εγγραφισ που ορίηεται από τθ διάταξθ ISO2709 προκαλεί τεχνικζσ 

δυςκολίεσ
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Το EAD και η ςχζςη του με τα βιβλιογραφικά 
μεταδεδομζνα (4/5)

 EAD και MARC αλλθλοςυμπλθρϊνονται, αλλά δεν μπορεί το 

MARC να αντικαταςτιςει το EAD

 Συνφπαρξθ επικυμθτι

 EAD: τεκμθρίωςθ ιεραρχικϊν ςχζςεων πολλϊν ενοτιτων περιγραφισ, 

παρουςίαςθ ςτο χριςτθ του περιεχομζνου και του περιβάλλοντοσ 

δθμιουργίασ, πλοιγθςθ ςτισ πολφπλοκεσ ιεραρχικζσ ςχζςεισ

 MARC: αναλυτικι τεκμθρίωςθ ςε επίπεδο τεκμθρίου (π.χ. ικανό να 

δϊςει πλιρθσ πλθροφορίεσ για ζνα χάρτθ μζςω των πεδίων που 

παρζχει)
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Το EAD και η ςχζςη του με τα βιβλιογραφικά 
μεταδεδομζνα (5/5)

 MODS 

 Ξεπερνά αδυναμίεσ των MARC για τθν τεκμθρίωςθ των 

ιεραρχικϊν ςχζςεων

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ ιεραρχικϊν ςχζςεων όπωσ και τα MARCs

 Ιδιότθτα τθσ αναδρομισ: μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά 

αντικείμενα περιγραφισ και τισ ιεραρχικζσ τουσ ςχζςεισ ςε μία 

εγγραφι

 Δεν υπάρχει ο περιοριςμόσ του μικουσ τθσ εγγραφισ 
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Ανάγκη για οριςμό ςυςχετίςεων ανάμεςα ςτο 
EAD και ςτο MODS

 Λόγοι οικονομίασ και χρθςτικότθτασ για τθ χριςθ MODS ςτθν 

αρχειακι περιγραφι

 Πολιτιςτικά Ιδρφματα αξιοποιοφν τα βιβλιοκθκονομικά ςυςτιματα

 “Crossover” ςχιμα μεταδεδομζνων για XML εφαρμογζσ που αξιοποιοφν 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ βιβλιοκθκονομικισ καταλογογράφθςθσ και άλλα 

ςχιματα μεταδεδομζνων

 Ιδανικό για αναλυτικι περιγραφι, π.χ. ενόσ χάρτθ, μίασ παρτιτοφρασ κτλ

 Περιπτϊςεισ που ζνα αντικείμενο είναι κομμάτι ενόσ αρχείου, αλλά μπορεί να ανικει 

και ςε μία ςυλλογι (π.χ. ψθφιακι ςυλλογι φωτογραφιϊν μίασ βιβλιοκικθσ)

 Ικανό να περιγράψει ιεραρχικζσ ςχζςεισ (<relatedItem>, με το γνϊριςμα 

type=“constituent” Ή “host”)

 Και οι δφο βαςικζσ οντότθτεσ του EAD (EAD Header και Archival DescriptionArchival Description) 

μποροφν να περιγραφοφν ςτο MODS
28



Σημαςιολογική αντιςτοίχηςη των πεδίων του 
EAD ςτο MODS (1/3)

 Μελζτθ των ςτοιχείων και γνωριςμάτων του EAD

 Μελζτθ των ςτοιχείων και γνωριςμάτων του MODS

 Οριςμόσ αντιςτοιχίςεων ανάμεςα ςτα ςθμαςιολογικά 

αντίςτοιχα μονοπάτια κόμβων

 Δθμιουργία παραδειγμάτων για τον ζλεγχο τθσ 

ςθμαςιολογικισ ορκότθτασ τθσ αντιςτοίχθςθσ

 Σχεδόν όλα τα μονοπάτια του EAD αντιςτοιχοφνται ςτο 

MODS (εκτόσ από το <container>)
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Σημαςιολογική αντιςτοίχηςη των πεδίων του 
EAD ςτο MODS (2/3)

EAD path MODS path 

<did>/<unittitle> <titleInfo>/<title> 

<did>/<unitdate> <originInfo>/<dateCreated> 

<did>/<langmaterial>/<language> <language>/<languageTerm> 

<did>/<unitid> <identifier> 

<did>/<physdesc> <physicalDescription> 

<did>/<physdesc>/<extent> <physicalDescription>/<extent> 

<did>/<physdesc>/<dimensions> <physicalDescription>/<extent> 

<did>/<origination><persname> 
<name type = 
“personal”>/<namePart> 

<did>/<origination><corpname> 
<name type = 
“corporate”>/<namePart> 

<did>/<repository> <location>/<physicalLocation> 
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Σημαςιολογική αντιςτοίχηςη των πεδίων 
του EAD ςτο MODS (3/3)

31

EAD Path MODS Path 

<accessrestrict>  <accessCondition  type=“restrictionOnAccess”>  

<appraisal> <note type=“action”>  

<processinfo>  <note type=“action”>  

<relatedmaterial>  <note type=“relatedmaterial”>  

<userrestrict>  <accessCondition  type=“useAndReproduction”>  

 



Αντιςτοίχηςη τησ δομήσ του EAD ςτο MODS
(1/2)

 <relatedItem>: Πλθροφορίεσ για άλλεσ πθγζσ ςχετικζσ με τθν 
περιγραφόμενθ, μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα πεδία που διακζτει μία 
MODS εγγραφι

 Γνϊριςμα “type”: Ορίηει τθ φφςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ ςχετικι πθγι και 
τθν περιγραφόμενθ πθγι

 <relatedItem type=“constituent”>: για τθ διλωςθ ςχζςεων πατζρα – παιδιοφ 
(δυνατότθτα για πλοφςια αναλυτικι τεκμθρίωςθ)

 <relatedItem type=“host”>: για τθ διλωςθ ςχζςεων παιδιοφ – πατζρα 
(δυνατότθτα για τεκμθρίωςθ του γενικότερου πλαιςίου δθμιουργίασ)

 Το MODS είναι ικανό να «μεταφζρει» και τθν κλθρονομικότθτα τθσ 
περιγραφισ ανάμεςα ςτα ιεραρχικά επίπεδα τθσ αρχειακισ περιγραφισ

 <relatedItem>

 XML ςφνταξθ: δομι δζνδρου
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Αντιςτοίχηςη τησ δομήσ του EAD ςτο MODS
(2/2)

 Βαςικό κζμα πολιτικισ και ςυςτιματοσ: Μζςα ςτο 
<relatedItem> κα περιλαμβάνει ολόκλθρθ/εσ τθν/τισ 
εγγραφι/εγγραφζσ τθσ ςχετικισ πθγισ

 Το MODS επιτρζπει τθ δθμιουργία ςυνδζςμων ανάμεςα ςε 
εγγραφζσ

 <relatedItem xlink:href=“URI of the related resource”>

 <relatedItem>/<identifier>URI of the related 
resource</identifier>/</relatedItem>
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Παράδειγμα: ζνα EAD ζγγραφο
1. <ead>
2.    <eadheader>...</eadheader>
3.    <archdesc level=“fonds”>
4.      <did>
5.        <unitid countrycode=“GR” repositorycode=“IU”>ARC.14</unitid>
6.        <unittitle>Ionian University Archive</unittitle>
7.           ...
8.      </did>
9.       ...
10.     <dsc>
11.       <c01 level=“series”>
12.         <did>
13.          <unitid countrycode=“GR” repositorycode=“IU”>ARC.14/1</unitid>
14.          <unittitle>Research Committee Archives</unittitle>
15.           ...
16.         </did>
17.           ...
18.          <c02 level=“item”>
19.            <did>
20.               <unittitle>Funding Guidelines - 2006</unittitle>
21.               <unitid countrycode=“GR" repositorycode=“IU”>ARC.14/1a</unitid>
22.            </did>
23.              ...
24.          </c02>
25.       </c01>
26.     </dsc>
27.  </archdesc>
28.</ead>
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Μζθοδοι αντιςτοίχηςησ τησ δομήσ: δημιουργία 
μίασ MODS εγγραφήσ

 Δθμιουργία μίασ MODS ζγγραφισ για κάκε EAD ζγγραφο

 Μζςα ςε αυτιν, περιλαμβάνονται και περιγράφονται το αρχείο 
(<archdesc level =“fonds”>) και όλα τα ςυςτατικά μζρθ του (<dsc>) 

 Οι ςχζςεισ του αρχείου και των ςυςτατικϊν μερϊν του δθλϊνονται 
μζςω του MODS κόμβου <relatedItem type=“constituent”>
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MODS παραγόμενο ςφμφωνα με την πρώτη μζθοδο
1.  <mods>
2.    <titleInfo>
3.       <title>Ionian University Archive</title>
4.    </titleInfo>
5.    <identifier>GR-IU-ARC.14</identifier>
6.    <physicalDescription>
7.      ...
8.       <note type=“organization”>fonds</note>
9.    </physicalDescription>
10      ...
11.   <relatedItem type=“constituent”>
12.      <titleInfo>
13.         <title>Research Committee Archives</title>
14.      </titleInfo>
15.      <physicalDescription>
16.          ...
17.         <note type=“organization”>series</note>
18.      </physicalDescription>
19.      <identifier>GR-IU-ARC.14/1</identifier>
20.      <relatedItem type=“constituent”>
21.         <titleInfo>
22.            <title>Funding Guidelines - 2006</title>
23.         </titleInfo>
24.         <physicalDescription>
25.            <note type=“organization”>item</note>
26.         </physicalDescription>
27.        <identifier>GR-IU-ARC.14/1a</identifier>
28.      </relatedItem>
29.   </relatedItem>
30. </mods>
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Μζθοδοι αντιςτοίχηςησ τησ δομήσ: δημιουργία 
ανεξάρτητων MODS εγγραφών

 Δθμιουργία μεμονωμζνων MODS εγγραφϊν για τθν 
παρουςίαςθ ενόσ αρχείου και των ςυςτατικϊν μερϊν του 
(<dsc>)

 Μία MODS εγγραφι για κάκε ενότθτα περιγραφισ, π.χ. αρχείο, υπό-
αρχείο, αρχειακι ςειρά, τεκμιριο κτλ

 Συνδζονται μζςω του <relatedItem type=“host” Ή “constituent” 
xlink:href=“URI”> για τθν αναπαράςταςθ των μεταξφ τουσ ςχζςεων 
και τθσ ιεραρχικισ δομισ
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MODS παραγόμενα ςφμφωνα με τη δεφτερη μζθοδο: 
η περιγραφή του αρχείου

f1.  <mods>

f2.    <titleInfo>

f3.       <title>Ionian University Archive</title>

f4.    </titleInfo>

f5.    <identifier>GR-IU-ARC.14</identifier>

f6.    <physicalDescription>

f7.      ...

f8.       <note type=“organization”>fonds</note>

f9.    </physicalDescription>

f10      ...

f11.   <relatedItem xlink:href=“URI of the MODS record representing the archival series” 
type=“constituent”/>

f12. </mods>
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MODS παραγόμενα ςφμφωνα με τη δεφτερη μζθοδο: 
η περιγραφή τησ αρχειακήσ ςειράσ

s1. <mods>

s2.   <titleInfo>

s3.      <title>Research Committee Archives</title>

s4.   </titleInfo>

s5.   <physicalDescription>

s6.       ...

s7.       <note type=“organization”>series</note>

s8.   </physicalDescription>

s9.   <identifier>GR-IU-ARC.14/1</identifier>

s10.  <relatedItem xlink:href=“URI of the MODS record representing

the archival item”  type=“constituent”/>

s11.  <relatedItem xlink:href=“URI of the MODS record representing

the archive” type=“host”/>

s12. </mods>
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MODS παραγόμενα ςφμφωνα με τη δεφτερη μζθοδο: 
η περιγραφή ενόσ τεκμηρίου

i1. <mods>

i2.    <titleInfo>

i3.       <title>Funding Guidelines - 2006</title>

i4.    </titleInfo>

i5.    <physicalDescription>

i6.       <note type="organization">item</note>

i7.    </physicalDescription>

i8.    <identifier>GR-IU-ARC.14/1a</identifier>

i9.    <relatedItem xlink:href=“URI of the MODS record representing

the archival series” type=“host”/>

i10. </mods>
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Περιπτώςεισ καταλληλότητασ μεθόδων (1/2)

 Δθμιουργία μίασ MODS εγγραφισ

 Ολοκλθρωμζνθ απεικόνιςθ των περιγραφόμενων οντοτιτων προσ το 
χριςτθ

 Ενδεχομζνωσ καλφτερθ επιλογι για ανταλλαγι εγγραφϊν, εφόςον 
δίνεται ςε μία εγγραφι όλθ θ αρχειακι περιγραφι

 Δθμιουργία ανεξάρτθτων εγγραφϊν

 Μποροφν να «κλθκοφν» από άλλεσ εγγραφζσ του ίδιου ι άλλου 
ςχιματοσ μεταδεδομζνων ςε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα

 Ευκολότερθ ενθμζρωςθ των πλθροφοριϊν, π.χ. θ αλλαγι ςε μία 
ανεξάρτθτθ ζγγραφθ γίνεται αλλαγι ςε όςεσ εγγραφζσ τθν καλοφν
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Περιπτώςεισ καταλληλότητασ μεθόδων (2/2)

 Εξειδικευμζνεσ περιπτϊςεισ πολιτικισ 

 Για τθν περιγραφι ενόσ τεκμθρίου που ανικει ςτο αρχείο, αλλά και ςε μία 
άλλθ ςυλλογι (π.χ. ψθφιακι ςυλλογι φωτογραφιϊν)

 Π.χ. μία φωτογραφία θ δθμιουργία ανεξάρτθτθσ εγγραφισ και ςφνδεςισ τθσ με 
τθν εγγραφι του ςυνόλου είναι θ καλφτερθ λφςθ

 Στο “DLF Aquifer Implementation Guidelines for Shareable MODS Records” 
αναφζρεται ότι θ ςυλλογι μεταδεδομζνων γίνεται δυςκολότερθ όταν 
υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ ςυνδζςμων και MODS εγγραφζσ με πολλζσ 
αναδρομικζσ ςχζςεισ
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Δανειςμόσ κόμβων - Κληρονομικότητα τησ 
πληροφορίασ (1/3)

 EAD + XML ςφνταξι του: επιτρζπουν τθν κλθρονομικότθτα των 
πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτα ιεραρχικά επίπεδα

 Κανόνασ ΔΙΠΑΠ (Γ): «Αποφυγι επανάλθψθσ πλθροφοριϊν» 
(εφόςον κλθρονομοφνται)

Αν δε λθφκοφν υπόψθ κατά τθ μετατροπι από το EAD ςτο 
MODS, κα χακοφν πλθροφορίεσ
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Δανειςμόσ κόμβων - Κληρονομικότητα τησ 
πληροφορίασ (2/3)

 Μζκοδοσ 1θ: MODS εγγραφζσ που ενςωματϊνουν τθν 

ιδιότθτα τθσ κλθρονομικότθτασ

 Λόγω τθσ XML ςφνταξθσ του MODS ςυμπεραίνουμε ότι οι κόμβοι , οι 

οποίοι προζρχονται από αντιςτοίχιςθ των κόμβων του EAD που 

ζχουν τθν ιδιότθτα να κλθρονομοφν τθν πλθροφορία, ζχουν επίςθσ 

αυτι τθν ιδιότθτα ςτο MODS

 Μζςω τθσ “host” εγγραφισ «δανείηονται» οι πλθροφορίεσ που 

λείπουν

 Επιλογι πολιτικισ από το χριςτθ για το ποιοι κόμβοι 

κλθρονομοφνται
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Δανειςμόσ κόμβων - Κληρονομικότητα τησ 
πληροφορίασ (3/3)

 Μζκοδοσ 2θ: Δθμιουργία αυτοτελϊν και ολοκλθρωμζνων 
πλθροφοριακά MODS εγγραφϊν

 Οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ του EAD περνοφν ςτισ MODS εγγραφζσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ δθμιουργίασ τουσ

 Πριν τη φάςη τησ μετατροπήσ, το EAD ζγγραφο περνάει ςε μία ενδιάμεςη 
φάςη. Στο ενδιάμεςο EAD ζγγραφο κάκε ςυςτατικό μζροσ τθσ αρχειακισ 
περιγραφισ (αρχείο, υπό-αρχείο κτλ) ζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ του αρχικοφ 
EAD που ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με αυτό. Πιο αναλυτικά, ςε αυτό το 
EAD “διαδίδονται”όλα τα ςτοιχεία που ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ 
κλθρονομικότθτασ ςτα κατϊτερα επίπεδα περιγραφισ από τα οποία 
απουςιάηουν. Από αυτό ςτθ ςυνζχεια δθμιουργοφνται οι MODS εγγραφζσ.

 Κατά τη διάρκεια τησ μετατροπήσ, όταν δομείται ςε MODS ζνα ςυςτατικό 
μζροσ του EAD, κάκε φορά που λείπει ζνα ςτοιχείο το οποίο κλθρονομείται 
ςτα πλαίςια του EAD εγγράφου, ενεργοποιείται ζνασ μηχανιςμόσ 
«δανειςμού» από το ανϊτερο επίπεδο περιγραφισ
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Συμπεράςματα

 MODS

 Κατάλλθλο για τεκμθρίωςθ ποικίλων τφπου υλικοφ 

 Κάλυψε πλιρωσ τθ ςθμαςιολογία του EAD και τθσ αρχειακισ περιγραφισ

 Αναγκαία θ μετατροπι ανάμεςα ςε ζνα πιο ειδικό ςχιμα προσ ζνα 
πιο ευρφ ςθμαςιολογικά ςχιμα ςτο πλαίςιο των ψθφιακϊν 
βιβλιοκθκϊν

 Απαραίτθτθ θ επιλογι ςυγκεκριμζνων πολιτικών υλοποίηςησ ςε 
όλα τα επίπεδα, προκειμζνου να είναι εφικτζσ οι μετατροπζσ και θ 
Διαλειτουργικότθτα

 Κοινοί κανόνεσ καταλογογράφθςθσ

 Επιλογι διεκνϊν προτφπων περιεχομζνου, π.χ. κθςαυροί, κεματικζσ 
επικεφαλίδεσ
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Η παρουςίαςη αυτή βρίςκεται...

http://www.ionio.gr/~boudouri/ead2mods-
20091119.pdf
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