




ΗλεκτρονικόΗλεκτρονικό τεκμήριοτεκμήριο

Τεκμήριο που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και
στο οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τη
βοήθεια της τεχνολογίας υπολογιστών



ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά τεκμήριατεκμήρια
data files

computer files
electronic resources

things - objects
resource collections

ψηφιακοί πόροι – ψηφιακές συλλογές

(ISBDs)



ΜορφέςΜορφές ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών τεκμηρίωντεκμηρίων

Κείμενα
Εικόνες
Κινούμενες εικόνες
Ηχος
Βίντεο
Ιστοσελίδες
Προγράμματα



ΚαταλογογράφησηΚαταλογογράφηση//ΠεριγραφήΠεριγραφή ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών
τεκμηρίωντεκμηρίων

Αγγλοαμερικάνικοι κανόνες καταλογογράφησης
– AACR2
Λειτουργικές προδιαγραφές για βιβλιογραφικές εγγραφές
– FRBR
Διατάξεις δεδομένων - μορφότυπα (formats)
– MARC
Πρότυπα μεταδεδομένων (metadata)
– Dublin Core, EAD, FGDC κ.ά.
Βιβλιογραφική περιγραφή (description)
– ISBDs π.χ. ISBD(NBM), ISBD(CF), ISBD(ER)
Βιβλιογραφικές αναφορές (references)
– ISO 690-2, ΕΛΟΤ 560-2



ΚαταλογογράφησηΚαταλογογράφηση//ΠεριγραφήΠεριγραφή ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών
τεκμηρίωντεκμηρίων

Εγγραφές καταλόγου;
ή

Εγγραφές μεταδεδομένων;

Μοντέλο καταλογογράφησης και μοντέλο μεταδεδομένων: 
– ομοιότητες και διαφορές
– γιατί το δεύτερο δεν είχε ως αφετηρία το πρώτο; 



ΚαταλογογράφησηΚαταλογογράφηση//ΠεριγραφήΠεριγραφή ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών
τεκμηρίωντεκμηρίων

“One recognisable form of metadata is the card index catalogue 
in a library; the information on that card is metadata about a 
book. Perhaps without knowing it, you use metadata in your work 
every day, ..." (Paul Miller)
"Metadata really is nothing more than data about data; a catalog
record is metadata; so is a TEI header, or any other form of 
description. We could call it cataloging, but for some people that 
term carries excess baggage, like Anglo-American Cataloging
Rules and USMARC. So to some extent this is a "you call it corn,
we call it maize" situation, but metadata is a good neutral term
that covers all the bases.” (Priscilla Caplan)
"Metadata is machine understandable information about web 
resources or other things." (Tim Berners-Lee)

Πηγή: Gradmann, S. Cataloguing vs. Metadata: old wine in new bottles? 64th IFLA General
Conference August 16 - August 21, 1998



ΜεταδεδομέναΜεταδεδομένα
Δεδομένα για τα δεδομένα (data about data)

Οι πληροφορίες που περιγράφουν άλλες
πληροφορίες

Περιγραφή της δομής και του περιεχομένου της
εγγραφής που αναφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό
τεκμήριο/ψηφιακό αντικείμενο ή σε συλλογή
τεκμηρίων/αντικειμένων



ΤαΤα μεταδεδομέναμεταδεδομένα συμβάλλουνσυμβάλλουν::

Στην οργάνωση των πληροφοριών (π.χ. portals)

Στον προσδιορισμό ψηφιακών αντικειμένων
(DOI, URL)

Στην αρχειοθέτηση και διατήρηση

Στην ανακάλυψη σχετικών πληροφοριών (με
βάση ορισμένα κριτήρια)



ΤαΤα μεταδεδομέναμεταδεδομένα συμβάλλουνσυμβάλλουν::
Στην Εύρεση (Find) δεδομένων που
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κριτήρια
αναζήτησης (π.χ. θέμα)
Στην Αναγνώριση (Identify) μίας οντότητας (π.χ. 
από μία άλλη με ίδιο τίτλο κλπ)
Στην Επιλογή (Select) οντότητας που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (π.χ. γλώσσα, 
έκδοση)
Στην Απόκτηση (Obtain Access) της οντότητας
που περιγράφεται (π.χ. παραγγελία, κράτηση για
δανεισμό, πρόσβαση)

(λειτουργικές προδιαγραφές IFLA)



ΜεταδεδομέναΜεταδεδομένα

Στόχος είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους
επιτυγχάνεται

Αναζήτηση (find)
Ανακάλυψη (discovery)
Πλοήγηση (navigation)
Συνεύρεση (collocation)
Αναγνώριση (identify)
Επιλογή (select)
Απόκτηση (obtain access)

ψηφιακών πόρων που βρίσκονται στο διαδίκτυο



ΤαΤα μεταδεδομέναμεταδεδομένα βρίσκονταιβρίσκονται::

Ενσωματωμένα στο ηλεκτρονικό δημοσίευμα
ή σε διαφορετική εγγραφή

Στη σελίδα τίτλου ενός τεκμηρίου
Στην κορυφή της ιστοσελίδας
Στην ετικέτα ενός CD 
Στην ηλεκτρονική μορφή μέσα στο ίδιο το
τεκμήριο

................................................................



ΠρότυπαΠρότυπα ΜεταδεδομένωνΜεταδεδομένων

AACR2
MARC
Text Encoding Initiative - TEI Header (1990)
Dublin Core - DC (1995)
Metadata Object Description Schema – MODS
Encoded Archival Description – EAD (1996)
Open Archives Initiative - OAI
Visual Resources Association Core– VRA (1997)
Federal Geographic Data Committee for Digital Geospatial   Metadata – FGDC
Gateway to Educational Materials – GEM
Government (Global) Information Locator Service - GILS
Metadata Encoding and Transmission Standard – METS
Computer Interchange of Museum Information – CIMI
Interoperability of Data in E-Commerce Systems – INDECS
Online Information Exchange – ONIX 
Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS)



Στατικά
(π.χ. τίτλος, δημιουργός)

Δυναμικά
(π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση, ανάλυση εικόνας)

Τα μεταδεδομένα μπορεί να είναι:



ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΜεταδεδομένωνΜεταδεδομένων (1)(1)
Διαχειριστικά (administrative)

Με πληροφορίες για τη διαχείριση και διατήρηση της εγγραφής, 
όπως δημιουργία, μετατροπή και σχέσεις με άλλες εγγραφές, 
π.χ. κάτοχος, ημερομηνίες δημιουργίας ή/και μεταβολής, 
γλώσσα εγγραφής, διαχείρισης δικαιωμάτων κλπ.

Δομικά (structural)
Με πληροφορίες για την αποθήκευση και παρουσίαση

Περιγραφικά (descriptive)
Με πληροφορίες που περιγράφουν ιδιότητες και περιεχόμενο του
αντικειμένου στο οποίο αναφέρεται η εγγραφή και
συμβάλλουν στην ανάκτηση (ανακάλυψη), π.χ. τίτλος, 
συγγραφέας, θεματικοί όροι, περίληψη



ΚατηγορίεςΚατηγορίες ΜεταδεδομένωνΜεταδεδομένων (2)(2)

Διαχειριστικά (Administrative)
Περιγραφικά (Descriptive)
Διατήρησης (Preservation)
Τεχνικά (Technical)
Χρήσης (Use)









ΕπιλογήΕπιλογή προτύπουπροτύπου μεταδεδομένωνμεταδεδομένων
Για την επιλογή μεταδεδομένων, είναι σημαντικό να
καθοριστούν
το πεδίο εφαρμογής
τα κριτήρια
οι μορφές των ψηφιακών αντικειμένων και συλλογών
ο βαθμός λεπτομέρειας στην περιγραφή και παρουσίαση

προκειμένου να αξιολογηθούν τα πρότυπα μεταδεδομένων και να
επιλεγεί το κατάλληλο.

Και επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται:
η επάρκεια και η καταλληλότητα των πληροφοριών που
περιγράφουν
η ευκολία κατανόησης και χρήσης
η δυνατότητα πρόσβασης στο φυσικό αντικείμενο















ΑντιστοίχισηΑντιστοίχιση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων
Crosswalks
Mapping

Διαλειτουργικότητα

Η αντιστοίχιση δυσκολεύεται από τη δομή των διαφορετικών
σχημάτων (συχνά ένα στοιχείο σε ένα σχήμα περιγράφεται από
περισσότερες έννοιες σε άλλο σχήμα)

Το σημασιολογικό επίπεδο καθορίζεται (και) από το σκοπό για
τον οποίο έχει αναπτυχθεί κάθε σχήμα και από την κοινότητα
από την οποία προέρχεται





ΠίνακεςΠίνακες αντιστοίχισηςαντιστοίχισης

Dublin Core/MARC/GILS Crosswalk
http://lcweb.loc.gov/marc/dccross.html
UKOLN Metadata website
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/
MARC Mapping to MODS
http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-mapping.html
Σελίδες LC, IFLA, Getty….



ΠίνακεςΠίνακες αντιστοίχισηςαντιστοίχισης
VRA 3.0/MARC (from VRA)
http://php.indiana.edu/~fryp/marcmap.html

VRA 2.0/VRA 3.0/Dublin Core/EAD and others (Getty)
http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/3_crosswalks/index.html

FGDC to USMARC
http://www.alexandria.ucsb.edu/public-documents/metadata/fgdc2marc.html

USMARC to FGDC
http://www.alexandria.ucsb.edu/public-documents/metadata/marc2fgdc.html

Chandler, A., et al. Mapping essential FGDC Metadata to 
MARC21 and Dublin Core. D-Lib Magazine, January 2000
http://www.dlib.org/dlib/january00/chandler/01chandler.html



ΒασικάΒασικά στοιχείαστοιχεία μεταδεδομένωνμεταδεδομένων



www.scils.rutgers.edu/ ~miceval/progress/NSDL_present3.ppt 



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων

IFLA FRBR & MIC Metadata Evaluation 
www.scils.rutgers.edu/~miceval/progress/NSDL_present3.ppt

Metadata Assessment 
http://www.scils.rutgers.edu/~miceval/research/metadata.html

Metadata Assessment: A Critical Niche within the NSDL
Evaluation Strategy
http://eduimpact.comm.nsdl.org/evalworkshop/_agnew.php



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων

Ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο
εφαρμόστηκαν;
– Διαχείριση
– Διατήρηση
– Αναζήτηση και ανάκτηση

Υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα;
Παρέχουν ευελιξία και επεκτασιμότητα;



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων

Πρέπει να υπάρχει σαφής περιγραφή του
σχήματος μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί

Κανόνες για:
– την καταχώριση δεδομένων (π.χ. ονόματα φυσικών
προσώπων)

– την ανάκτηση από καθιερωμένα αρχεία
– τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μορφών
αρχείων



Καταλογογράφηση
πεδία

Κωδικοποίηση
μεταδεδομένα

Διαφορετικές λέξεις για τις ίδιες έννοιες (;)

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων



Gradmann, S. Cataloguing vs. Metadata: old wine 
in new bottles? 64th IFLA General Conference, 
August 16 - August 21, 1998.
http://www.ifla.org/IV/ifla64/007-126e.htm

“Cataloging and Metadata Education in LIS 
Programs,”
http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/Catalogingand
MetadataEducation.pdf

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων

http://www.ifla.org/IV/ifla64/007-126e.htm


Vellucci, S. Cataloging vs. Metadata. Competition or 
Collaboration? Metadata Services Department Talk, UCSD, 
March 14, 2006.:
"Catalogers must learn several metadata schemes and 
organizational structures beyond AACR and the MARC record. 
They must free themselves from thinking in terms of flat files and 
linear access and begin to think in terms of multi-scheme data 
registries, new record constructs, and relational data models…
They must envision a new spectrum of authority control that 
includes many types of identifiers along with the more familiar 
names, titles, and subjects. And most critically, catalogers must 
actively participate in the development of system architectures 
and data registries. Only this level of activity will ensure that 
catalogers play a key role in the development of authority control 
systems for electronic resources.”

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων



Diekema, A. Evaluating Metadata from Different 
Perspectives, Metadata Tools for Digital Resource 
Repositories, JCDL Workshop, June 15, 2006. 
http://www.ils.unc.edu/mrc/jcdl2006/slides/diekema.pdf
Metadata and librarianship: Will Marc survive? Library Hi 
Tech, Vol. 22, No 1, 2004.

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων

http://www.ils.unc.edu/mrc/jcdl2006/slides/diekema.pdf


Medeiros, N. Peering over the fortress walls: the 
metadata invasion begins. OCLC Systems & 
Services, 2001, Vol. 17, No 4, pp. 154-156.

• “XML-only proponents”
• “MARC traditionalists”
• “Modular metadata camp”

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων



Joaquim de Carvalho, XML and bibliographic data: the TVS 
(Transport, Validation and Services) model. 68th IFLA
Council and General Conference, August 18-24, 2002. 
http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/075-095e.pdf

Medeiros, Norm. XML and the Resource Description 
Framework: The Great Web Hope. Online, September 2000. 
http://infotoday.mondosearch.com/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=71&EXTRA_ARG=&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_id=42
&page_id=792064&query=medeiros&hiword=medeiros+

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προτύπωνπροτύπων μεταδεδομένωνμεταδεδομένων



•Caplan, Priscilla. “International Metadata Initiatives: 
Lessons in Bibliographic Control. In: Conference on 
Bibliographic Control for the New Millennium, September 
2000.
http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/caplan_paper.html
•Stringer-Hye, Suellen. " Introduction to the Semantic Web, 
Organizing the Web for Better Information Retrieval or Can 
Librarians really save the Web?" In Knowledge 
Technologies 2002 - Seattle, March  2000. 
http://www.knowledgetechnologies.net/proceedings/presenta
tions/stringer-hye/suellenstringer-hye.htm

http://lcweb.loc.gov/catdir/bibcontrol/caplan_paper.html
http://www.knowledgetechnologies.net/proceedings/presentations/stringer-hye/suellenstringer-hye.htm
http://www.knowledgetechnologies.net/proceedings/presentations/stringer-hye/suellenstringer-hye.htm






DOIDOI

Για χρήση σε ψηφιακά αντικείμενα που
έχουν ανάγκη δήλωσης πνευματικής
ιδιοκτησίας
Έτοιμο να δημιουργηθεί πρότυπο στο
πλαίσιο του ISO
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