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Περίληψη 
 
Παρέχουµε ένα δυναµικό µηχανισµό αντικατάστασης µη υποστηριζόµενων Σηµείων 
Πρόσβασης από τις Ζ39.50 πηγές. Η αντικατάσταση αυτή βασίζεται στη σηµασιολογική 
συσχέτιση των Σηµείων Πρόσβασης που εξάγεται έµµεσα από τα µεταδεδοµένα που ορίζουν 
το κάθε ένα από αυτά. Με το µηχανισµό αυτό αποφεύγονται οι αποτυχηµένες ή οι ασυνεπείς 
επερωτήσεις και βελτιώνεται η απόδοση στα περιβάλλοντα µετα-αναζήτησης των Ζ39.50 
πηγών. Η λειτουργικότητα αυτή παρέχεται ως ελεύθερη υπηρεσία, για συγκεκριµένες 
Ελληνικές και επιλεγµένες Ζ39.50 πηγές, από τη διεύθυνση http://dlib.ionio.gr/zSAPN. 
 
 
Εισαγωγή 
 
Για την αντιµετώπιση της πληθώρας και ποικιλοµορφίας των διαθέσιµων πηγών 
πληροφόρησης µια κοινή πρακτική αποτελεί η δηµιουργία και χρήση περιβαλλόντων µετα-
αναζήτησης. Η υλοποίηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος προϋποθέτει την ύπαρξη των 
πρωταρχικών πηγών και ταυτόχρονα τη συνεχή και απρόσκοπτη διάθεσή τους µέσα από 
σαφώς καθορισµένες και σταθερές διαδικασίες και µεθόδους διάθεσης.  
 
Ο βαθµός απόδοσης ενός τέτοιου περιβάλλοντος καθορίζεται από τη δυνατότητα που έχει να 
αναζητήσει ταυτόχρονα πολλές πηγές και επιπλέον την επιτυχία του σχετικά µε την 
ανάκληση/ακρίβεια (recall/precision) κατά την αναζήτηση, χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες 
µεθόδους και διαδικασίες αναζήτησης των υφισταµένων πηγών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 
προβλήµατα αυτά έχουν ήδη τεθεί και αντιµετωπισθεί, µε περισσότερη ή λιγότερη επιτυχία, 
κατά την υλοποίηση συστηµάτων ενιαίας αναζήτησης και ολοκλήρωσης πληροφοριών 
(information integration), συλλογικών καταλόγων (εικονικών ή φυσικών), συγκοµιδής 
πληροφοριών (information harvesting) κλπ. 
 
Στην προσέγγιση των παραπάνω προβληµάτων είναι πλέον δεδοµένη η αναγκαιότητα και η 
εφαρµογή αφενός κοινών κανόνων, προτύπων και πολιτικών υλοποίησης στις διαδικασίες 
που αφορούν τη δηµιουργία των πηγών, και αφετέρου η διάθεσή τους µε κοινά πρωτοκόλλα 
και µεθόδους υλοποίησης. Ειδικότερα, η δεδοµένη καθολική χρήση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 
στο χώρο των βιβλιοθηκών το καθιστά ένα βασικό ρυθµιστή απόδοσης στα περιβάλλοντα 
µετα-αναζήτησης που υλοποιούνται. 
 
Οι αποτυχηµένες ή οι ασυνεπείς απαντήσεις είναι ένα κυρίαρχο πρόβληµα που δηµιουργούν 
οι διαφορετικές υλοποιήσεις του Ζ39.50 πρωτοκόλλου. Οι αποτυχηµένες ή οι ασυνεπείς 



απαντήσεις προκύπτουν όταν µια Ζ39.50 πηγή δεν υποστηρίζει ένα Σηµείο Πρόσβασης στις 
επερωτήσεις που δέχεται. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, στο εργαστήριο 
ψηφιακών βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικής δηµοσίευσης του Τµήµατος Aρχειονοµίας και 
Bιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, έχουµε υλοποιήσει ένα σύστηµα που 
αντικαθιστά τα µη υποστηριζόµενα Σηµεία Πρόσβασης µε άλλα που υποστηρίζει η Ζ39.50 
πηγή. Η αντικατάσταση αυτή βασίζεται στη σηµασιολογία που µπορεί να εξαχθεί έµµεσα από 
τη σχετική γνώση των µετα-δεδοµένων δηµιουργίας και των χαρακτηριστικών αναζήτησης 
της κάθε πηγής.  
 
 
Σηµείο Πρόσβασης  
 
Σε έναν κατάλογο ή σε µία βάση δεδοµένων ως σηµείο πρόσβασης µπορεί να θεωρηθεί 
οποιοδήποτε µέρος της κάθε εγγραφής µε το οποίο µπορούµε να αναζητήσουµε, είτε ακόµα 
και να ταυτίσουµε, τις οντότητες που περιγράφονται. Ένα όνοµα, µία θεµατική επικεφαλίδα, 
ένας ταξινοµικός αριθµός είναι µερικά παραδείγµατα σηµείων πρόσβασης. Σε ένα 
πληροφοριακό σύστηµα όµως, αυτά τα σηµεία πρόσβασης οµαδοποιούνται µε βάση κάποια 
κριτήρια, δηµιουργώντας έτσι τα πεδία (ή ευρετήρια) τα οποία µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε στις επερωτήσεις µας κατά τις διαδικασίες αναζήτησης. Είναι αρκετά 
συνηθισµένο στα περιβάλλοντα των πληροφοριακών συστηµάτων τα πεδία αναζήτησης να 
αναφέρονται και αυτά ως Σηµεία Πρόσβασης.  
 
Κάθε πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικά κριτήρια επιλογής και 
οµαδοποίησης των σηµείων πρόσβασης καθορίζοντας µε αυτό το τρόπο τη σηµασιολογία του 
πεδίου  αναζήτησης. Κατά συνέπεια, ένα πληροφοριακό σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιεί τα 
σηµεία πρόσβασης που δηµιουργήθηκαν από τον κύριο τίτλο και τον παράλληλο τίτλο κάθε 
εγγραφής και να δηµιουργεί το πεδίο αναζήτησης του τίτλου. Κάποιο άλλο σύστηµα, για το 
πεδίο αναζήτησης του τίτλου, µπορεί να χρησιµοποιεί µόνο το σηµείο πρόσβασης του κύριου 
τίτλου από κάθε εγγραφή. Συχνά, µολονότι χρησιµοποιούνται τα ίδια σηµεία πρόσβασης 
κατά την επιλογή και οµαδοποίηση τους από διαφορετικά πληροφοριακά συστήµατα οι 
ονοµασίες των πεδίων αναζήτησης µπορεί να διαφέρουν.  
 
Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά, ο όρος Σηµείο 
Πρόσβασης θα είναι αυτός όπως ορίζεται στο περιβάλλον των πληροφοριακών συστηµάτων. 
Θα εννοούνται, δηλαδή, τα πεδία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε επερωτήσεις 
κατά τις διαδικασίες αναζήτησης και τα οποία προκύπτουν από την οµαδοποίηση των 
σηµείων πρόσβασης και όχι τα ίδια τα σηµεία πρόσβασης.  
 
 
Το πρωτόκολλο Ζ39.50 και τα Σηµεία Πρόσβασης του Bib-1 
 
Το Z39.50 [1, 3] είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο 
θα επικοινωνήσουν δύο διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα, µε βάση την αρχιτεκτονική 
Client/Server, µε απώτερο σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας 
επικοινωνίας, διαφορετικές πληροφοριακές πηγές (targets), που διατίθενται από αντίστοιχους 
Z-servers, µπορούν να αναζητηθούν ταυτόχρονα από έναν Z-client (origin). Ουσιαστικά, το 
πρωτόκολλο θέτει τις βάσεις για τη λύση στο πρόβληµα διαλειτουργικότητας που υπάρχει 
ανάµεσα στις διαφορετικές πηγές λόγω ασυµβατότητας ή/και ανοµοιογένειας των δεδοµένων 
τους. 
 



Με βάση το πρωτόκολλο Z39.50, ο client στέλνει την ερώτηση και οι servers αναλαµβάνουν 
την αποκωδικοποίηση και την εκτέλεσή της. Κάθε ερώτηµα µπορεί να συνοδεύεται από 
σειρά χαρακτηριστικών, τα οποία το προσδιορίζουν και το επεξηγούν. Το πιο βασικό, και 
ουσιαστικά υποχρεωτικό, χαρακτηριστικό κάθε ερωτήµατος είναι το πεδίο ή τα πεδία στα 
οποία θα πρέπει να διεξαχθεί η αναζήτηση (use attribute ή Access Point attribute Type). Το 
χαρακτηριστικό αυτό µας προσδιορίζει τα Σηµεία Πρόσβασης µε τα οποία θα γίνει ο έλεγχος 
ταύτισης του όρου αναζήτησης.  
 
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που στέλνει ο client (σύµφωνα µε το Bib-1) ανήκουν σε 5 
κατηγορίες, κάθε µία από τις οποίες µπορεί να πάρει διάφορες τιµές. Οι κατηγορίες είναι οι 
εξής: relation = σχέση, truncation = αποκοπή, structure = δοµή, position = θέση και 
completeness = πληρότητα. Κάθε µία από τις κατηγορίες περιέχει µία σειρά από τιµές οι 
οποίες ορίζονται στο Bib-1 attribute set. Είναι προφανές ότι η πληθώρα αυτή των 
χαρακτηριστικών αυξάνει την δυνατότητα αλλά και την πολυπλοκότητα της επικοινωνίας και 
οξύνει τα προβλήµατα διαλειτουργικότητας µεταξύ των συστηµάτων. Η παρούσα εργασία 
αναφέρεται µόνο στα προβλήµατα που προκύπτουν από τη µη υποστήριξη των Σηµείων 
Πρόσβασης. Μια εµπεριστατωµένη περιγραφή για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από 
τις διαφορετικές υλοποιήσεις των υπολοίπων χαρακτηριστικών γίνεται στο [7]. 
 
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο, υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι απάντησης όταν η πηγή δεν 
υποστηρίζει κάποιο από τα χαρακτηριστικά της επερώτησης. Ο πρώτος τρόπος απάντησης 
δίνει τη δυνατότητα στην πηγή να απορρίψει την επερώτηση και να στείλει το κατάλληλο 
διαγνωστικό µήνυµα λάθους (αποτυχηµένη επερώτηση). Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης, 
παρότι δε λαµβάνει απάντηση, ενηµερώνεται για το ότι το σύστηµα δεν υποστηρίζει το 
χαρακτηριστικό της επερώτησής του. Βέβαια, σε ένα περιβάλλον όπου η επερώτηση 
υποβάλλεται ταυτόχρονα σε πολλές πηγές είναι αρκετά πιθανό ο χρήστης να λάβει µόνο 
διαγνωστικά µηνύµατα λάθους, ή να µη δει ή ξεχωρίσει τα µηνύµατα αυτά ανάµεσα σε 
αποτελέσµατα άλλων πηγών. Ο δεύτερος τρόπος απάντησης δίνει τη δυνατότητα στην πηγή 
να αντικαταστήσει αυθαίρετα το µη υποστηριζόµενο χαρακτηριστικό µε κάποιο άλλο που 
υποστηρίζει (ασυνεπής απάντηση). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα λάβει απάντηση 
χωρίς να γνωρίζει πώς προήλθε και το σπουδαιότερο, δε θα ενηµερωθεί για το ότι έγινε η 
αντικατάσταση. Το πλεονέκτηµα στην περίπτωση αυτή, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µη 
έµπειρων χρηστών που αναζητούν ταυτόχρονα πολλές πηγές, είναι ότι ο χρήστης θα λάβει 
τουλάχιστον κάποια σχετική απάντηση και δε θα αποτραπεί από την έρευνά του. 
 
Σε σχέση µε την υποστήριξη του χαρακτηριστικού του Σηµείου Πρόσβασης, τα περισσότερα 
συστήµατα διεθνώς υλοποιούν την πρώτη προσέγγιση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
MELVYL, COPAC, Library and Archives Canada, κλπ. Το σύστηµα της Library of 
Congress, αντίθετα, είναι ένα από τα συστήµατα που έχουν υλοποιήσει τη δεύτερη 
προσέγγιση. Συνεπώς, σε περίπτωση που κάνουµε π.χ. την επερώτηση µε το σηµείο 
πρόσβασης Author-Title-Subject = ‘Shakespeare’, δε θα µας ενηµερώσει ότι δεν το 
υποστηρίζει

1 αλλά θα µας απαντήσει ότι βρήκε περισσότερες από 10.000 περιπτώσεις. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι πιθανότατα γίνεται αντικατάσταση από το σύστηµα του σηµείου 
πρόσβασης που ορίστηκε κατά την επερώτηση µε το Any. Αυτό προκύπτει και από την 
παρατήρηση ότι η αναζήτηση µε αυτό το σηµείο πρόσβασης το οποίο υποστηρίζεται (Any) 
δίνει τα ίδια αποτελέσµατα. Στην Ελλάδα, όλες οι πηγές που ελέγχθηκαν υλοποιούν την 
πρώτη προσέγγιση απορρίπτοντας την επερώτηση µε αποστολή διαγνωστικού µηνύµατος 
λάθους.  

                                                 
1 http://www.loc.gov/z3950/lcserver.html 



 
Στατιστικές µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις του 
πρωτοκόλλου Ζ39.50 και ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των Ζ39.50 πηγών τόσο 
µειώνεται ο αριθµός των κοινών χαρακτηριστικών αναζήτησης. Ειδικότερα, αποτελέσµατα 
που δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της IndexData2 και αφορούν στα δέκα περισσότερο 
υποστηριζόµενα Σηµεία Πρόσβασης από τις περιγραφές 3.018 πηγών, δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει ένα Σηµείο Πρόσβασης που να υποστηρίζεται από το σύνολο των 1.697 πηγών που 
υλοποιούν την υπηρεσία αναζήτησης (search service). Το Σηµείο Πρόσβασης που 
υποστηρίζεται από τις περισσότερες πηγές είναι το Title (use attribute 4) και το υποστηρίζουν 
1.591 ή 93,75%, επόµενο είναι το Subject Heading (use attribute 21) που το υποστηρίζουν 
1.555 ή 91,63%, και ακολουθείται από το Author (use attribute 1003) που το υποστηρίζουν 
1.549 ή 91,28%. 
 
Σε αντίστοιχη έρευνα, ελέγχου των Σηµείων Πρόσβασης, που κάναµε σε δείγµα 24 Ζ39.50 
πηγών στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα µόνο Σηµείο Πρόσβασης που το 
υποστηρίζουν όλες οι πηγές, το Author (use attribute 1003). Στη συνέχεια ακολουθούν τα 
Subject Heading (use attribute 21) και Title (use attribute 4) κάθε ένα από τα οποία 
υποστηρίζεται από 23 διαφορετικές πηγές. Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η 
κατάσταση στην Ελλάδα εµφανίζεται καλύτερη από τη διεθνή που δείχνουν τα στατιστικά 
της IndexData, παρά το ότι η σειρά των Σηµείων Πρόσβασης είναι διαφορετική. Για τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά αναζήτησης (π.χ. δοµή, αποκοπή, κλπ), εκτός από το Σηµείο 
Πρόσβασης, δεν υπάρχει αντίστοιχα ο ίδιος βαθµός υποστήριξης και ισχύουν αυτά που 
περιγράφονται στο [7]. Τέλος, πληροφοριακά αναφέρουµε ότι στο δείγµα της Ελλάδας ο 
µέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων Σηµείων Πρόσβασης είναι 37 και ο ελάχιστος είναι 7.  
 
Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι όσο αυξάνεται ο αριθµός των πηγών τόσο αυξάνεται και 
η πιθανότητα για αποτυχηµένη επερώτηση ή ασυνεπή απάντηση. Το πρόβληµα είναι ακόµα 
εντονότερο σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να γίνουν πιο συγκεκριµένες επερωτήσεις, 
π.χ. Author-name conference ή use attribute 1006, και να χρησιµοποιηθούν πιο συγκεκριµένα 
Σηµεία Πρόσβασης εκτός από τα τρία που αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. 
Όπως ήδη αναφέραµε, µε δεδοµένο ότι όλες οι Ελληνικές Ζ39.50 πηγές απορρίπτουν την 
επερώτηση στέλνοντας διαγνωστικό µήνυµα όταν δεν υποστηρίζουν ένα Σηµείο Πρόσβασης, 
ασυνεπείς απαντήσεις θα προκύψουν µόνο σε περιπτώσεις συνδυασµού τους µε άλλες 
διεθνείς πηγές.  
 
 
Σηµασιολογική συσχέτιση Σηµείων Πρόσβασης  
 
Η σηµασιολογία του κάθε Σηµείου Πρόσβασης έχει ορισθεί στο [2], το οποίο εκφράζει την 
αµοιβαία συναίνεση µεταξύ των µελών της οµάδας Z39.50 Implementors Group (ZIG). Για 
τον προσδιορισµό της σηµασιολογίας, δηλαδή ποιο θα είναι το σύνολο της πληροφορίας που 
θα επιλεχθεί, έχουν χρησιµοποιηθεί οι ετικέτες των πεδίων του MARC Bibliographic 
προτύπου. Για παράδειγµα, ο ορισµός της σηµασιολογίας του Σηµείου Πρόσβασης Author-
name-Personal (ή use = 1004) καθορίζει ότι το Σηµείο Πρόσβασης θα δηµιουργηθεί από το 
σύνολο των δεδοµένων µε τις MARC ετικέτες πεδίων {100, 400, 700, 800}.  
 
Βασισµένοι στις σχέσεις υποσυνόλων των Σηµείων Πρόσβασης, όπως αυτές προκύπτουν από 
την προκαθορισµένη σηµασιολογία των Bib-1 σηµείων πρόσβασης του πρωτοκόλλου Ζ39.50, 

                                                 
2 http://targettest.indexdata.com/stats.html. Τελευταία ηµεροµηνία πρόσβασης 23 Αυγούστου 2007 



αποδώσαµε τις µεταξύ τους σηµασιολογικές συσχετίσεις και τις περιγράφουµε µε την 
γλώσσα RDF Schema [6] (εικόνα 1).  
 
Θεωρούµε ένα Σηµείο Πρόσβασης υποσύνολο ενός άλλου εάν το σύνολο των πεδίων που 
ορίζονται για να το δηµιουργήσουν είναι υποσύνολο των πεδίων που ορίζονται για να 
δηµιουργήσουν το άλλο. Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε το Σηµείο Πρόσβασης Author-
name το οποίο, σύµφωνα µε τον ορισµό του στο [2], δηµιουργείται από τα δεδοµένα των 
πεδίων που ορίζουν το σύνολο {100, 110, 111, 400, 410, 411, 700, 710, 711, 800, 810, 811}, 
και ακόµα, το Σηµείο Πρόσβασης Author-name-personal το οποίο δηµιουργείται από τα 
δεδοµένα των πεδίων που ορίζουν το σύνολο {100, 400, 700, 800}. Κατά συνέπεια, το 
Σηµείο Πρόσβασης Author-name- personal θεωρείται ως υποσύνολο του Author-name.  
 
Η εικόνα 1 δείχνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα από τον RDFS γράφο της σηµασιολογικής 
συσχέτισης των Bib-1 Σηµείων Πρόσβασης του Ζ39.50 πρωτοκόλλου. Η πλήρης περιγραφή 
της µεθόδου για τη δηµιουργία του γράφου είναι στο [4, 5], ενώ ο πλήρης γράφος σε διάταξη 
dot και εικόνα του βρίσκεται στη διεύθυνση http://dlib.ionio.gr/lab/graph.htm. 
 

Subject

Author–Title-Subject

Name-personal

Author-name

Name-corporate

Name-conference Author-name-personal

Name-editor

Name

…

Author-name-corporate

… Title-spine

Name-geographic

…

Title-added-title-page

Any

Title

Subject-name-personal

Author-name-conference

Title-abbreviated

Title-expanded

…

 
Εικόνα 1. Απλοποιηµένο αντιπροσωπευτικό δείγµα από τον RDF Schema γράφο της σηµασιολογικής 

συσχέτισης των Bib-1 Σηµείων Πρόσβασης του Ζ39.50 πρωτοκόλλου. 
 
 
Αντικατάσταση µη υποστηριζόµενων Σηµείων Πρόσβασης 
 
Με δεδοµένα τα προβλήµατα που τίθενται στην περίπτωση που µια πηγή δεν υποστηρίζει ένα 
Σηµείο Πρόσβασης, καθώς επίσης το ότι είναι σχεδόν αδύνατον όλες οι πηγές να 
υποστηρίζουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, το ερώτηµα που τίθεται είναι: Πώς θα 
µπορούσε µία µηχανή µετα-αναζήτησης να αντικαταστήσει το µη υποστηριζόµενο Σηµείο 
Πρόσβασης µε κάποια άλλα, έτσι ώστε η σηµασιολογία τους να είναι αρκετά 
κοντά/συγγενική, αν όχι ίδια, µε αυτή που έχει το µη υποστηριζόµενο Σηµείο Πρόσβασης;  
 
Η προσέγγισή µας στο πρόβληµα αυτό γίνεται χρησιµοποιώντας τη θέση κάθε Σηµείου 
Πρόσβασης στο σηµασιολογικό γράφο συσχετίσεων των Σηµείων Πρόσβασης. Για 
παράδειγµα, ένα Σηµείο Πρόσβασης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είναι το Author-Title-
Subject, υποδηλώνοντας ότι ο όρος αναζήτησης θα πρέπει να ταυτιστεί µόνο µε πληροφορίες 
από τα πεδία Author ή Title ή Subject. Από την εικόνα 1, το Σηµείο Πρόσβασης Author-Title-
Subject µπορεί να θεωρηθεί υπερσύνολο των Σηµείων Πρόσβασης Name, Title, Subject, 



Music-key, and Identifier-thematic. Επίσης, το Author-Title-Subject µπορεί να θεωρηθεί 
υποσύνολο του Σηµείου Πρόσβασης Any. Σε περίπτωση επερώτησης µε το Author-Title-
Subject σε µια πηγή που δεν το υποστηρίζει, αυτό το Σηµείο Πρόσβασης θα µπορούσε να 
αντικατασταθεί από τη λογική ένωση των υποστηριζόµενων Σηµείων Πρόσβασης Author, 
Title και Subject (εφόσον η πηγή υποστηρίζει αυτά τα τρία Σηµεία Πρόσβασης). Βέβαια, µε 
τον τρόπο αυτό περιορίζουµε τα αποτελέσµατα της ερώτησης (περιορίζουµε τη σηµασιολογία 
της). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιθυµούσαµε να επεκτείνουµε το σύνολο των 
αποτελεσµάτων θα µπορούσαµε να το αντικαταστήσουµε µε το Any (επεκτείνουµε τη 
σηµασιολογία της). Η πλήρης περιγραφή της µεθόδου και των αλγορίθµων που υλοποιούν 
την αντικατάσταση γίνεται στο [5].  
 
 
Παρουσίαση συστήµατος 
 
Το σύστηµα που υλοποιεί την αντικατάσταση των µη υποστηριζόµενων Σηµείων Πρόσβασης 
είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση http://dlib.ionio.gr/zSAPN. Η εικόνα 2 δείχνει την αρχική 
σελίδα του συστήµατος, από όπου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει τις πηγές στις οποίες θα 
αναζητήσει, τον όρο αναζήτησης, το Σηµείο πρόσβασης και τέλος, σε περίπτωση που είναι 
επιθυµητό, τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η αντικατάσταση του Σηµείου Πρόσβασης σε 
περίπτωση που δεν υποστηρίζεται από µία πηγή.  
 

 
Εικόνα 2. Αρχική οθόνη συστήµατος 

 
Αρχικά, το σύστηµα πριν στείλει την επερώτηση σε κάθε επιλεγµένη πηγή ελέγχει αν αυτή 
υποστηρίζει το Σηµείο Πρόσβασης. Στην περίπτωση που το υποστηρίζει το στέλνει. 
∆ιαφορετικά, εφόσον έχουµε επιλέξει να γίνει αντικατάσταση και λαµβάνοντας υπόψη τον 
τρόπο που έχουµε επιλέξει (περιορισµό ή επέκταση) µετασχηµατίζει την επερώτηση 
χρησιµοποιώντας Σηµεία Πρόσβασης που υποστηρίζει η πηγή. Είναι πιθανό να µην είναι 
δυνατή η αντικατάσταση σύµφωνα µε τις παραµέτρους που έχουν επιλεγεί, ενώ για κάθε 
πηγή να προκύψει διαφορετική αντικατάσταση σύµφωνα µε τα Σηµεία Πρόσβασης που 
υποστηρίζει.  
 
Ο πίνακας 1 µας δείχνει µέρος από τη σύνοψη των αποτελεσµάτων της αντικατάστασης που 
εφαρµόζει το σύστηµα επιλέγοντας αντικατάσταση µε επέκταση της σηµασιολογίας του 
Σηµείου Πρόσβασης. Η επερώτηση αναζητά από τις πηγές τα συνέδρια της IEEE (Author-
name-conference_1006 = IEEE). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, η πηγή Hellenic Academic 
Libraries Union Catalogue είναι η µόνη που υποστηρίζει το Σηµείο Πρόσβασης. Για τις 



πηγές National and Kapodistrian University of Athens και University of Crete οι οποίες δεν 
το υποστηρίζουν, γίνεται αντικατάσταση µε το Σηµείο Πρόσβασης Author-name_1003. 
Αντίστοιχα, για την πηγή Library of Congress, η οποία επίσης δεν το υποστηρίζει, το Σηµείο 
Πρόσβασης Author-name-conference θα αντικατασταθεί από την τοµή των Σηµείων 
Πρόσβασης Author-name_1003 και Name-conference_3. Συγκρίνοντας σηµασιολογικά τις 
νέες επερωτήσεις που προέκυψαν από την αντικατάσταση του µη υποστηριζόµενου Σηµείου 
Πρόσβασης, παρατηρούµε ότι η νέα επερώτηση για την πηγή Library of Congress 
σηµασιολογικά είναι ‘πιο κοντά’ στην αρχική επερώτηση από αυτήν που προέκυψε για τις 
άλλες δύο πηγές.  
 

Πίνακας 1. Μέρος σύνοψης αποτελεσµάτων αντικατάστασης 
Source Hits Query 

Library of Congress 1661 

Author-name-conference_1006 = IEEE 
 
From the Access Point Substitution... 
--The Minimal Set is:  
Author-name_1003  
Name-conference_3  

Hellenic Academic Libraries Union Catalogue 1036 
Author-name-conference_1006 = IEEE 
 
The Access Point is supported by the source. 

National and Kapodistrian University of Athens 95 

Author-name-conference_1006 = IEEE 
 
From the Access Point Substitution... 
--The Minimal Set is:  
Author-name_1003  

University of Crete 339 

Author-name-conference_1006 = IEEE 
 
From the Access Point Substitution... 
--The Minimal Set is:  
Author-name_1003  
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