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Περύληψη 

Ο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο, ζην βαζηθφηεξν επίπεδφ ηνπ, απνηειεί κία ζπιινγή απφ 

ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθηλνχκελεο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνπλ νιφθιεξε ηελ ππνδνκή ηνπ Ηζηνχ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, πνπ 

νλνκάδνληαη κεηαδεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνπο πφξνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν. 

Ζ δηαηξηβή απηή κειεηά, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη πξαθηηθφ επίπεδν, ην 

ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ. Πξνζεγγίδνληαο ην, 

ζεσξεηηθά, απφ κηα λέα ελλνηνινγηθή βάζε, ζπλεηζθέξεη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ 

κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ελψ, ζπλερίδνληαο ζην πξαθηηθφ 

επίπεδν, πινπνηεί κεηξήζεηο πιεξφηεηαο ζε εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ εθπαηδεπηηθνχο, πνιπκεζηθνχο πφξνπο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εμάιεηςε δηαπηζησκέλσλ ειιείςεσλ ησλ ππαξρφλησλ 

κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, πξνηείλεηαη έλα λέν 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην εθηίκεζεο πνπ αμηνπνηεί θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο 

νληφηεηεο απφ ηε δηθαληθή δηαδηθαζία ζην ρψξν ησλ δηθαζηεξίσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί θαη θαηαμησζεί σο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαζνιηθήο απνδνρήο. Απφ ηελ 

αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ, δηθαζηεξίσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ, πξνθχπηεη 

κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηεί 

ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πεξηγξαθφκελνπο πφξνπο θαη παξέρεη έλα ηζρπξφ 

εξγαιείν δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Δπηπιένλ, εηζάγεηαη έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πιεξφηεηαο ζην επίπεδν 

ηνπ πεδίνπ. Σν λέν κεηξηθφ ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί 

εμαηνκηθεπκέλεο κεηξήζεηο ζε ηεξαξρηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ θαη λα 

ζπλππνινγίδεη ζηηο κεηξήζεηο απηέο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ ηηκψλ. 
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Ζ πξαθηηθή πινπνίεζε θαη επαιήζεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ λένπ κεηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε πξαγκαηηθέο εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ, πνπ ζπιιέγνληαη απφ απνζεηήξηα αλνηρηήο πξφζβαζεο. Ζ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ αλαδεηθλχεη ζηνρεπκέλα πξνβιήκαηα 

πιεξφηεηαο πνπ ηα ππάξρνληα κεηξηθά ζπζηήκαηα αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ. 
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Ευχαριςτύεσ 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είλαη απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε ράξε ζηε 

ζπκβνιή αλζξψπσλ πνπ είηε άκεζα, είηε έκκεζα, ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζή ηεο 

θαη ηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα αλαθέξσ θαη λα επραξηζηήζσ. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηαηξηβήο κνπ 

Καζεγεηή θ. Αζαλάζην Μαληηζάξε, ηφζν γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε 

επηιέγνληάο κε σο ππνςήθην Γηδάθηνξα, φζν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

θαζνδήγεζε, ηελ νπζηαζηηθή επίβιεςε θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο. Ζ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ε 

ππνζηήξημή ηνπ είλαη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηελ απφιπηε εθηίκεζή κνπ. 

Πνιιέο επραξηζηίεο αξκφδνπλ ζηνπο Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θ.θ. Γεψξγην 

ηεθαλίδε θαη Γεψξγην Δπαγγειίδε, κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, 

νη νπνίνη αθηέξσζαλ ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο ζηε κειέηε ηεο 

δηαηξηβήο. 

Ο βαζηθφηεξνο φκσο ζπληειεζηήο, πνπ ζπλεηέιεζε απνθαζηζηηθά ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, ππήξμε ν αδειθφο κνπ Μέξθνο. Ζ 

έκπξαθηε βνήζεηα  πνπ κνπ πξφζθεξε ζε πεξηφδνπο φπνπ ηελ είρα απφιπηε αλάγθε, 

κε ηηο ππνδείμεηο, πξνηάζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ κνπ παξείρε, ήηαλ γηα κέλα 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Υσξίο ηε βνήζεηά ηνπ ε νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο δελ ζα 

ήηαλ δπλαηή, γη’ απηφ θαη ηνπ νθείισ ηελ επγλσκνζχλε κνπ. 

Οη επραξηζηίεο ζηνπο γνλείο κνπ, αλ θαη απηνλφεηεο, επηβάιιεηαη λα 

θαηαγξαθνχλ σο έλα ειάρηζην δείγκα αλαγλψξηζεο ηεο ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο 

απεξηφξηζηεο βνήζεηάο ηνπο δηαρξνληθά. Υάξε ζηηο αξρέο θαη ηα εθφδηα πνπ κνπ 

παξείραλ νθείισ φ,ηη έρσ πεηχρεη κέρξη ζήκεξα. 

Σέινο, εηδηθή αλαθνξά θαη έθθξαζε επραξηζηεξίσλ ζέισ λα θάλσ ζηε ζχδπγφ 

κνπ Βάζσ, ε νπνία ππήξμε ζπλνδνηπφξνο κνπ ζηε καθξφρξνλε πνξεία απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο. Αληηκεηψπηζε καδί κνπ ηα άγρε, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο 

αλεζπρίεο κνπ θαη επηθνξηίζηεθε κε επηπιένλ νηθνγελεηαθά βάξε γηα λα έρσ ηε 
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δπλαηφηεηα λα εξγαζηψ απεξίζπαζηα. Ο ιίγνο ρξφλνο πνπ αθηέξσζα ζε απηήλ θαη ηα 

παηδηά καο είλαη θάηη πνπ κε γεκίδεη κε επζχλε θαη επηζπκία λα ηνπο ην αληαπνδψζσ 

ηα επφκελα ρξφληα. 

 

  

 Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 2010 

 Μαξγαξηηφπνπινο Θσκάο 
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1 Ειςαγωγό 

1.1 Προςδιοριςμόσ του ερευνητικού περιβάλλοντοσ 

Οη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζε θάζε πιεπξά ηεο ζχγρξνλεο δσήο: ζηελ 

εξγαζία, ζηε δηαζθέδαζε, ζηελ ςπραγσγία,  ζην γξαθείν, ζην ζπίηη. Κάζε άηνκν θαη 

θάζε νξγαληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε 

ηεο νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ θάζε κνξθήο θαη ηχπνπ (απφ ην γξαπηφ θείκελν ελφο 

βηβιίνπ, κηα εηθφλα ή έλα ερεηηθφ απφζπαζκα, κέρξη έλα ηξηζδηάζηαην δηαδηθηπαθφ 

βίληεν) ψζηε λα κπνξεί λα αλαδεηά θαη λα βξίζθεη, εγθαίξσο, ζσζηέο ή επηζπκεηέο 

πιεξνθνξίεο κε απνδεθηή αθξίβεηα θαη ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο. Γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, νη βηβιηνζήθεο θαη νη δεκηνπξγνί βάζεσλ δεδνκέλσλ πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ ήηαλ νη βαζηθνί ζπληειεζηέο πνπ παξείραλ ηα ζρεηηθά εξγαιεία 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Οη ηερληθέο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ, 

ζπρλά, πξντφληα «ηδηνθαηαζθεπψλ» απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαη φρη επξέσο 

δηαδεδνκέλεο. 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε θαηάζηαζε έγηλε πην πνιχπινθε, αθνχ νη 

ηερλνινγίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ Ηζηφ έθαλαλ δπλαηή ηε δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε 

κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, κε ειάρηζηεο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο – νπνηνζδήπνηε 

γλσξίδεη ηε ρξήζε ελφο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή εηθφλαο, κπνξεί ζήκεξα λα 

δεκηνπξγήζεη ςεθηαθά έγγξαθα θαη λα ηα δεκνζηεχζεη ζηνλ Ηζηφ. Σέηνηεο ηερλνινγίεο 

δεκνθξαηηθνπνίεζαλ ηε δεκνζίεπζε θαη ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη είραλ σο 

απνηέιεζκα κηα εθζεηηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ 

πφξσλ. ήκεξα ηα άηνκα, νη νξγαληζκνί, νη θνηλφηεηεο θαη νη θπβεξλήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ ην εξάθιεην έξγν ηεο νξγάλσζεο ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ ςεθηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηα ζπζηήκαηά ηνπο, κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλαδήηεζε, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ρξήζε ηνπο. Δπεηδή ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Ηζηνχ 

έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, ρσξίο λα ππάξρεη εληαίνο ηξφπνο νξγάλσζεο, ε 

αληαιιαγή θαη ε επεμεξγαζία ηνπο είλαη πνιχ δχζθνιε. 

Ο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο έξρεηαη αθξηβψο λα εμππεξεηήζεη ηελ αλάγθε γηα εληαία 

νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ, ψζηε ην Γηαδίθηπν λα γίλεη κηα απνδνηηθή παγθφζκηα 
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πιαηθφξκα απηφκαηεο επεμεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ εηεξνγελείο πεγέο. Ο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο δίλεη δνκή, νξγάλσζε θαη 

ζεκαζηνινγία ζηα δεδνκέλα, ψζηε λα είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, θαηαλνεηά απφ κεραλέο. 

Ο φξνο «εκαζηνινγηθφο Ηζηφο» (Semantic Web) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1998 απφ ηνλ Tim Berners-Lee, δεκηνπξγφ ηνπ πξψηνπ θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ θαη 

εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ. Απφ ηφηε θαηαβάιιεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ πάλσ απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. 

ην βαζηθφηεξν επίπεδφ ηνπ, ν εκαζηνινγηθφο Ηζηφο απνηειεί κία ζπιινγή απφ 

ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο – ηα μεηαδεδομένα. Σα 

κεηαδεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ θάζε είδνπο πφξν πνπ βξίζθεηαη 

ζην δηαδίθηπν, φπσο έγγξαθα, ηζηνζειίδεο, αληηθείκελα πνιπκέζσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, 

πξνγξάκκαηα, θηι. Οη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ θάλνπλ ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε ζεκαζηνινγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη, άξα, κπνξνχλ λα ηα 

επεμεξγαζηνχλ κε πην απνδνηηθφ ηξφπν. Ζ θαηαλφεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ηηο 

κεραλέο είλαη δπλαηή κέζσ ηεο ρξήζεο εηδηθψλ ιεμηθψλ θαη ζεζαπξψλ, θαζψο θαη 

νληνινγηψλ, πνπ παξέρνπλ θνηλνχο θαλφλεο θαη ιεμηιφγηα γηα ηελ εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε θνηλή θαηαλφεζε φξσλ θαη ελλνηψλ απφ 

εθαξκνγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ζπλδπαζκνχ πιεξνθνξηψλ απφ 

πνιιαπιέο εηεξνγελείο πεγέο, νη ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ 

ζέηνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ην ίδην 

ζχλνιν πιεξνθνξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε κεραληζκψλ γηα 

εμαηνκηθεπκέλε πξφζβαζε ζηηο δηεζπαξκέλεο πιεξνθνξηαθέο πεγέο. Ζ αλάγθε απηή 

γίλεηαη πην επηηαθηηθή, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην θνξκαιηζκφ – αθφκα θαη ηνπ ίδηνπ – πεδίνπ εθαξκνγήο, 

ηελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ θνηλνηήησλ ρξεζηψλ θαη ηελ πνηθηιία ησλ 

ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο. Ζ θαιχηεξε γλψζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία, 

ηε ρξήζε, ηελ πξνζπειαζηκφηεηα, ηελ εγθπξφηεηα ή ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ 

πφξσλ, ζα δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ηνπ 

δηαζέζηκνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν. Ζ 

γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή ησλ 

δηαδηθηπαθψλ πφξσλ. 
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Σν δήηεκα ηεο πεξηγξαθήο ησλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ γίλεηαη πην εχθνια 

αληηιεπηφ αλ ζεσξήζνπκε ηηο δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο. Οη κεραλέο 

αλαδήηεζεο είλαη ην εξγαιείν πνπ βνεζάεη ηνλ απιφ ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ λα βξεη 

απηφ πνπ ςάρλεη κέζα ζηνλ ηεξάζηην θαη δηαξθψο επεθηεηλφκελν θφζκν ησλ ςεθηαθψλ 

πφξσλ. Πψο ιεηηνπξγνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο; Δπηπξνζζέησο, ηη είλαη απηφ πνπ ηηο 

θάλεη λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά; Σν «αφξαην ρέξη» ηεο απνηειεζκαηηθήο 

νξγάλσζεο βξίζθεηαη ζηα κεηαδεδνκέλα. Όηαλ πιεθηξνινγεί θάπνηνο κηα ιέμε-θιεηδί 

ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο, ή, αθφκα θαιχηεξα, ζε κηα θφξκα αλαδήηεζεο κηαο 

ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο, ππάξρνπλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο ε ιέμε-θιεηδί λα έρεη, καδί κε 

ρηιηάδεο άιιεο, επξεηεξηαζηεί ζε έλα επξεηήξην. Οη πιεξνθνξίεο ησλ εγγξάθσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ζειίδεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο είλαη έλα ηππηθφ 

παξάδεηγκα κεηαδεδνκέλσλ: πεξηγξάθνπλ ηη είλαη ην έγγξαθν, ηη πεξηέρεη θαη πνχ 

κπνξεί θάπνηνο λα ην βξεη. Σα κεηαδεδνκέλα δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη αλεχξεζή ηνπο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηελ επνρή ηνπ Γηαδηθηχνπ μεθίλεζε ην πξψην 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, θαζψο ην Γηαδίθηπν εμειίρζεθε σο ην θαηεμνρήλ «ζπίηη» 

ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ πνπ δηαρεηξίδνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ςεθηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ηα 

θαηαλεκεκέλα απνζεηήξηα πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν απμήζεθαλ κε ηιηγγηψδε 

ξπζκφ. Οη ρανηηθέο ηληεξλεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχζαλ κεραληζκνχο γηα ηελ 

πεξηγξαθή, θαη δηαρείξηζή ηνπο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ απφ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο. 

Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αζρνινχληαη κε κεηαδεδνκέλα έγηλαλ πην 

έληνλεο, ζε φιν ηνλ θφζκν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90, κε επξχ πιήζνο δεκνζηεχζεσλ ζε 

επαγγεικαηηθά θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζε ζπλέδξηα, αιιά θαη ζε θφξνπκ ζην 

Γηαδίθηπν. Ο θχξηνο ιφγνο γη’ απηφ είλαη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ ηχπν ή 

ζηελ πνζφηεηα ησλ πφξσλ πνπ ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ, φπσο 

επίζεο, θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ φςεσλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ νη πφξνη, παξάγνληαο, έηζη, δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο αλάινγα κε ηε 

«γσλία ζέαζεο» ηνπ πφξνπ. Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ησλ 

πνιπκέζσλ έρεη θαηαθιχζεη ην Γηαδίθηπν κε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πνιπκεζηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο απαηηνχλ επαξθή πεξηγξαθή πνπ ζα θαζηζηά εχθνιε ηελ 

αλεχξεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο. Ζ ζπλερήο επέθηαζε θαη εμέιημε ηεο έξεπλαο ησλ 
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κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ δηαπεξλά φια ζρεδφλ ηα επίπεδα θαη ηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζπγθιίλνπλ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη νη ςεθηαθέο 

πιεξνθνξίεο. Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ζην Γηαδίθηπν θαη έλα 

πιήζνο δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, πνπ 

απαξηίδνληαη απφ πνιπκεζηθφ πιηθφ, βαζίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζηελ 

επαξθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή ηνπο κε κεηαδεδνκέλα. 

Σν κεγάιν δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη φισλ ησλ παξακέηξσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, απνηειεί έλα εμειηζζφκελν εξεπλεηηθφ πεδίν κε ζεκαληηθέο 

εθαξκνγέο, κηαο θαη ε ρξεζηκφηεηα θαη ε επρξεζηία ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ εμαξηάηαη 

επζέσο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ηνπο πεξηγξάθνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ 

ηε δηαρείξηζή ηνπο. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ην ηδηαίηεξν αληηθείκελν 

ηεο δηαηξηβήο πνπ εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν εξεπλεηηθφ ρψξν ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ. 

1.2 Αντικείμενο τησ διατριβήσ 

Ζ δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο ςεθηαθψλ πφξσλ είλαη έλα έξγν πνπ απαηηεί ηελ 

θαηαβνιή κεγάισλ πνζνηήησλ ρξφλνπ, κφρζνπ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο. Χζηφζν, φζν 

ςειά θαη αλ ηεζνχλ ηα ζηάληαξ πνηφηεηαο ησλ πφξσλ, ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο είλαη απηά 

πνπ βξίζθνληαη ζην πξνθερσξεκέλν κέησπν ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ρξήζηεο θαη 

θέξνπλ ηελ θχξηα επζχλε ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πφξσλ ζηνπο 

ρξήζηεο. Αλ θάπνηα θνκκάηηα κεηαδεδνκέλσλ ελφο απνζεηεξίνπ κεηαδεδνκέλσλ είλαη 

θησρήο πνηφηεηαο, ηφηε κπνξεί λα ππάξρεη επηδήκην αληίθηππν ζηε ρξήζε ηεο ζπιινγήο 

ησλ πφξσλ πνπ απηά πεξηγξάθνπλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζπιινγήο σο θχξηαο πεγήο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο ηεο. Αθφκα θαη κηα κεκνλσκέλε εγγξαθή 

κεηαδεδνκέλσλ ρακειήο πνηφηεηαο κπνξεί λα απνδεηρζεί αληηπαξαγσγηθή σο πξνο ηνλ 

θχξην ζηφρν πνπ εμππεξεηείηαη απφ, θαηά ηα άιια, εμαηξεηηθνχο ςεθηαθνχο πφξνπο. 

Σν δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη πνιππαξαγνληηθφ θαη κπνξεί 

λα πξνζεγγηζηεί απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε 

πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ επηρεηξείηαη λα εμεηαζηεί θάησ απφ κηα λέα νπηηθή γσλία, 

ε νπνία εζηηάδεη ζηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηεο. Βαζηθή επηδίσμε ηεο δηαηξηβήο είλαη λα 

δηαθξίλεη ηηο βαζηθέο, ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

λα πξνηείλεη έλα λέν ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κε ηξφπν 
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αλεμάξηεην πεξηβάιινληνο θαη κεζνδνινγίαο. ηφρνο ηνπ επηρεηξνχκελνπ νξηζκνχ ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ ηεο πνηφηεηαο είλαη λα ηεζνχλ ηζρπξέο βάζεηο πνπ ζα 

επηηξέςνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ηελ αλάπηπμε κέζσλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ, ψζηε λα 

εμαρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά κνληέια κέηξεζεο. ην πιαίζην απηφ ηεο εμαγσγήο 

ηθαλνπνηεηηθψλ κνληέισλ κέηξεζεο, ε δηαηξηβή εζηηάδεη ζηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη επηδηψθεη λα νξίζεη έλα θαζνιηθφ κεηξηθφ ζχζηεκα 

πιεξφηεηαο κε ηζρπξέο δπλαηφηεηεο εμαηνκίθεπζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηαηξηβήο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ αλάπηπμε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα εζηηάδεη ζηε δηάθξηζε θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο. 

2. Ζ εθηίκεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο πνηφηεηαο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξνηεηλφκελν 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν κε ηελ αμηνπνίεζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

3. Ζ αλάδεημε ηνπ ζεκειηψδνπο ζπζηαηηθνχ ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

σο νπζηαζηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ πνηφηεηαο θαη ε εηζαγσγή ελφο λένπ κεηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιεξφηεηα πνπ ζα αληηκεησπίδεη ηηο αλεπάξθεηεο ησλ ππαξρφλησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 

4. Ζ επέθηαζε θαη ζπκπεξίιεςε ζηνλ παξαδνζηαθφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο 

πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, θάζε δπλαηήο πηπρήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θνξηίνπ πνπ 

πεξηέρεη κηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη, δπλεηηθά, ζηε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ εγγξαθή. 

5. Ζ ζπιινγή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ απφ απνζεηήξηα 

κεηαδεδνκέλσλ αλνηρηήο πξφζβαζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ, λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα 

αλαδεηρζνχλ πξνβιήκαηα πιεξφηεηαο κε ζηνρεπκέλν ηξφπν, πνπ ηα ππάξρνληα κεηξηθά 

ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη λα κεηξήζνπλ. 

Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη ζηφρνη απνηέιεζαλ ηνπο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

αλαπηχρζεθε ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θαη ρξεζίκεπζαλ σο θαηεπζπληήξηνη νδεγνί γηα 

ηελ αλαιπηηθή νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ βεκάησλ. Χζηφζν, πέξα απφ 
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ηνπο αξρηθψο ηεζέληεο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο, θαηά ηελ εθδήισζε ησλ ελεξγεηψλ θαη 

ηελ επηκέξνπο πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ, πξνέθπςαλ θαη άιιεο επηκέξνπο 

επηηεχμεηο πνπ δελ είραλ πξνζρεδηαζζεί απφ ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ πιάλν. Αλαιπηηθά, 

νιφθιεξε ε εξεπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο ζα αλαπηπρζεί ζηελ ελφηεηα 8.2, 

φπνπ ζα γίλεη πιήξεο αλαθνξά θαη ζρνιηαζκφο ηεο ζπκβνιήο ηεο δηαηξηβήο ζην πεδίν 

έξεπλαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηαηξηβήο. 

1.3 Ερευνητική μεθοδολογία 

Ζ έξεπλα απηή θάλεη ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο. Βαζίδεηαη ζε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία 

ζπκπιεξψλεηαη απφ εκπεηξηθή αλάιπζε. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έρεη ζηφρν, 

αξρηθά, ηελ αλάιπζε ηεο ζεκειηαθήο νληφηεηαο ηεο δηαηξηβήο, πνπ είλαη ε νληφηεηα 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σα κεηαδεδνκέλα ηνπνζεηνχληαη ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαη ηεο επέθηαζεο θαη κεηεμέιημήο ηνπ ζε εκαζηνινγηθφ Ηζηφ θαη 

εμεηάδνληαη πξσηαξρηθέο έλλνηεο νξηζκψλ, δνκήο, ζεκαζηνινγίαο, αλαπαξάζηαζεο, 

αιιά θαη ν πξαθηηθφο αληίθηππνο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, κε ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπο. Δπηπιένλ, 

εμεηάδνληαη νη πεγέο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κεηαδεδνκέλα, είηε κέζσ 

ρεηξνθίλεηεο δεκηνπξγίαο, είηε κέζσ απηφκαηεο παξαγσγήο, είηε κέζσ ζπγθνκηδήο απφ 

ήδε δεκηνπξγεκέλεο εγγξαθέο πνπ ζπιιέγνληαη απφ μέλα απνζεηήξηα. 

Σν βηβιηνγξαθηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζέηεη ππφ ηνλ εξεπλεηηθφ θαθφ ην 

δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, αλαδεηψληαο ζεσξεηηθά πιαίζηα, θαη 

κνληέια θαη εληνπίδνληαο πεξηνξηζκνχο, ειιείςεηο θαη πξνβιήκαηα ησλ ππαξρφλησλ 

κνληέισλ. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ε νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα κέηξεζήο ηεο θαη αλαδεηθλχνληαη νη 

βαζηθέο αδπλακίεο ηνπο, πνπ ηα θαζηζηνχλ αθαηάιιεια γηα ηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο 

ζε ηεξαξρηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ. 

Με αθεηεξία ηηο εληνπηζκέλεο ειιείςεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ε δηαηξηβή αλαπηχζζεη κηα 

βαζηθή ζεσξεηηθή θαηαζθεπή κε ηε κνξθή ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ εθηίκεζεο ηεο 
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πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, πνπ θάλεη ζαθή δηάθξηζε ησλ ζεκειησδψλ ζπληζησζψλ ηεο. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεη κηα κέζνδν εθηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο αιιειεμαξηήζεηο ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ απφ ηα κεηαδεδνκέλα πφξσλ θαη εηζάγεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ην ζεσξεηηθφ 

νπινζηάζην θαη παξέρεη έλα ηζρπξφ πιέγκα ελλνηψλ, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

εθαιηήξην επέθηαζεο ηεο κειέηεο ηεο πνηφηεηαο. 

Ζ επαιήζεπζε θαη πηζηνπνίεζε ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη 

γηα ην κεηξηθφ ζχζηεκα ηεο πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, γίλεηαη κε ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ρηιηάδεο πξαγκαηηθψλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ – πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζσ ζπγθνκηδήο απφ απνζεηήξηα κεηαδεδνκέλσλ αλνηρηήο πξφζβαζεο. Ζ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ επηβεβαηψλεη, κε ηνλ πιένλ πνζνηηθφ θαη 

κεηξήζηκν ηξφπν, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξάγεη κηα ζεηξά απφ 

ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε πεδίσλ, εγγξαθψλ θαη 

απνζεηεξίσλ κεηαδεδνκέλσλ. 

1.4 Οργάνωςη τησ διατριβήσ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή είλαη δηαξζξσκέλε ζε θεθάιαηα, ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ 

θαιχπηεη θαη πξαγκαηεχεηαη ζρεηηθά ζέκαηα σο αθνινχζσο: 

ην θεθάιαην 1 ηίζεηαη ππφ δηεξεχλεζε ην εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

παξέρνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο. 

Αλαδεηθλχνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εξεπλεηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. Σέινο, 

παξαηίζεηαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο ζηα αληίζηνηρα 

θεθάιαηα. 

Σν θεθάιαην 2 επηρεηξεί κηα ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο έλλνηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, εμεηάδνληαο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην απαξαίηεην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπο. Αξρηθά, επηρεηξείηαη κηα 

εηζαγσγή ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ θαη ην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα κεηαδεδνκέλα ζηε 

κεηάβαζε απφ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ. Παξαηίζεληαη νξηζκνί θαη 

αλαιχνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ελψ 

παξνπζηάδνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηα ζεκειηαθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο, ηεο 

ζεκαζηνινγίαο θαη ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή 
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αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ κεηαδεδνκέλα θαη ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο ή ζπιινγήο ηνπο. 

ην θεθάιαην 3 γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ 

θαη εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

πνπ ππεξεηνχλ ηα κεηαδεδνκέλα. Δπηρεηξείηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπρλφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζε ζπζηήκαηα κεηαδεδνκέλσλ θαη ηα θαζηζηνχλ κε 

πνηνηηθά θαη γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

δηαζηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζεσξεηηθψλ 

κνληέισλ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη. Σέινο, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζπκπιεξψλεηαη 

κε ηελ αλάιπζε πξνηεηλφκελσλ αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ εμαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

Σν θεθάιαην 4 εηζάγεη έλα λέν ελλνηνινγηθφ κνληέιν εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ειιείκκαηα θαη πξνβιήκαηα ησλ 

ππαξρφλησλ κνληέισλ. Σν λέν ελλνηνινγηθφ πιαίζην νξίδεη ηελ πνηφηεηα 

κεηαδεδνκέλσλ κε βάζε ηα ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο, γηα ην ζθνπφ 

απηφ, έλλνηεο ηεο θνηλήο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο θαη ινγηθήο. Με βάζε ην πξνηεηλφκελν 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην, εηζάγεηαη κηα κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο, ε νπνία εμεηάδεη 

αλ ηα κεηαδεδνκέλα ηθαλνπνηνχλ ινγηθνχο θαλφλεο επηθχξσζεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

αιιειεμαξηήζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ απφ απηά πφξσλ. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ 

παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο ηέηνησλ ινγηθψλ θαλφλσλ 

επηθχξσζεο πνπ, εληέιεη, ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

Σν θεθάιαην 5 εζηηάδεη ζε έλα εθ ησλ ζεκειησδψλ ζπζηαηηθψλ ηεο πνηφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ, ηελ πιεξφηεηα. Αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο θαη εηζάγεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ηηο αηέιεηεο θαη 

δπζιεηηνπξγίεο φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηε κέηξεζε ηεο 

πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία εθθξάδνληαη κε πνιπεπίπεδα ηεξαξρηθά ζρήκαηα 

θαη ηα πεδία ηνπο θέξνπλ πνιιαπιέο ηηκέο. Δπηπιένλ, ην πξνηεηλφκελν κεηξηθφ 

ζχζηεκα εηζάγεη ζηελ έλλνηα ηεο πιεξφηεηαο ηε δηάζηαζε ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ζεκαζηνινγηθά φκνησλ ηηκψλ, ηελ νπνία ζπλππνινγίδεη ζηνπο καζεκαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο ηεο κέηξεζεο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ εηζαγσγή βαζηθψλ 

αξρψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο 
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απνηππψλνπλ ηνλ ηξφπν επεξεαζκνχ ησλ κεηξήζεσλ απφ ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο 

ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. 

ην θεθάιαην 6 γίλεηαη ην πξψην βήκα γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ 

κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο, ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθέο εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ. Γίλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία εμππεξεηεί ην 

ζηφρν ηεο εμαηνκίθεπζεο πνπ αληαλαθιά ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο 

εθαξκνγήο. Σν κεηξηθφ ζχζηεκα παξακεηξνπνηείηαη γηα δχν ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, 

ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ απιφ DC θαη ηo ζρήκα LOM. Γηα θαζέλα απφ ηα δχν 

ζρήκαηα πξνεγείηαη κηα αλαιπηηθή εμέηαζε ηεο δνκήο θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπο, ελψ 

νη παξάκεηξνη πξνζδηνξίδνληαη γηα δχν δηαθνξεηηθά πξνθίι ρξεζηψλ, έλαλ δηαρεηξηζηή 

απνζεηεξίνπ κεηαδεδνκέλσλ, θαη έλαλ θαζεγεηή πνπ έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πφξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ απνζεηεξίνπ γηα λα πξνεηνηκάζεη 

ην κάζεκά ηνπ. 

ην θεθάιαην 7 γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ 5, κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ νξίζηεθαλ ζην θεθάιαην 6, ζε 

ρηιηάδεο εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ (DC θαη LOM) πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπγθνκηδήο απφ απνζεηήξηα κεηαδεδνκέλσλ αλνηρηήο πξφζβαζεο, ηφζν απφ ειιεληθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, φζν θαη απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ ζπγθνκηδή 

πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζπγθνκηδήο OAI-PMH, γηα ην νπνίν  γίλεηαη 

κηα πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε. Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, έλα εηδηθφ εξγαιείν ινγηζκηθνχ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ θαη 

απνηππψλνληαη, κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη 

δηάθνξνη ζηαηηζηηθνί δείθηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

κέηξεζεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάδεημε ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ 

εμεηαδφκελσλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Ζ δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ην θεθάιαην 8, ζην νπνίν γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε 

ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξεπλεηηθφ πεδίν θαη δηεξεπλψληαη αλνηρηά δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. 
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2 Τα μεταδεδομϋνα ςτο Σημαςιολογικό Ιςτό 

2.1 Ειςαγωγή – Από τον Παγκόςμιο ςτο Σημαςιολογικό Ιςτό  

Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα ζχζηεκα ππεξκέζσλ κε 

πιεζψξα ζπλδέζκσλ ζε ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ θάζε ηχπν 

πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο, φπσο θείκελν, εηθφλεο, ήρν, βίληεν, θιπ.. Σν ηζρπξφ 

πιενλέθηεκα ηνπ Ηζηνχ είλαη ε απφιπηε ειεπζεξία παξνπζίαζεο θαη πξφζβαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Οη πνζφηεηεο ησλ δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο απμάλνπλ κε δξακαηηθνχο ξπζκνχο. 

ην αληίπνδα ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ Ηζηνχ, ππάξρνπλ θάπνηα θξίζηκα ζεκεία 

πνπ απαηηνχλ κειέηε θαη δηεξεχλεζε. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ Ηζηνχ είλαη φηη νη 

ηζηνζειίδεο ρηίδνληαη κε ζπληαθηηθέο γιψζζεο ζήκαλζεο, φπσο ε HTML. Γη’ απηφ ν 

ηξέρσλ Παγθφζκηνο Ηζηφο θαιείηαη θαη «πληαθηηθφο Ηζηφο». ην ζπληαθηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Ηζηνχ, νη κεραλέο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ 

ην λφεκα ησλ δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. Οη ζειίδεο HTML είλαη γηα έλαλ 

ππνινγηζηή, απιά, θψδηθεο ASCII ή εηθφλεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δπζθνιίεο 

εκπνδίδνπλ ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο κεραλέο 

θαη ειαηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπιένλ, ην ξαγδαίσο απμαλφκελν πεξηερφκελν ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαη ε 

ζπληαθηηθή δνκή ηνπ δεκηνπξγνχλ ην πξφβιεκα ηεο πιεξνθνξηαθήο ηνπ 

ππεξθφξησζεο. Απηή ε θαηάζηαζε δελ είρε πξνβιεθζεί ζηα αξρηθά βήκαηα ζχιιεςεο 

θαη δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν αθφινπζν απφζπαζκα, απφ ην (Berners-Lee, 1996), πεξηγξάθεη 

ηηο αξρηθέο επηδηψμεηο ηνπ Ηζηνχ: «... έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ηζηνχ ήηαλ ε απάληεζε 

ζηελ εξψηεζε, αλ ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ππεξθεηκέλνπ 

κπνξνχζε λα είλαη ηφζν δηαηζζεηηθή, ψζηε ν κεραλαγλψζηκνο ρψξνο πιεξνθνξηψλ λα 

δίλεη κηα αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζθέςεσλ ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, θαη ησλ κνληέισλ εξγαζίαο ηνπο. Σφηε ε κεραληθή αλάιπζε ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη έλα πνιχ ηζρπξφ δηνηθεηηθφ εξγαιείν, παξαθνινπζψληαο ηα κνληέια 

ηεο εξγαζίαο καο θαη δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλεξγαζία καο, απαιιάζζνληαο απφ ηα 

ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ηε δηνίθεζε ησλ κεγάισλ νξγαληζκψλ».  
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Γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, ν Tim Berners-Lee εκπλεχζηεθε ην 

εκαζηνινγηθφ Ηζηφ (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001). Ο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο 

είλαη κηα επέθηαζε ηνπ ηξέρνληνο Ηζηνχ, θαηά ηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο απνθηνχλ έλα 

ζαθψο θαζνξηζκέλν λφεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηνπο αλζξψπνπο λα 

ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά. Βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ηα δεδνκέλα ηνπ Ηζηνχ πξέπεη λα 

είλαη νξηζκέλα θαη ζπλδεδεκέλα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πην απνηειεζκαηηθή αλαθάιπςε, απηνκαηνπνίεζε, νινθιήξσζε 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ζε πνηθίιεο εθαξκνγέο (Hendler, Berners-Lee & Miller, 

2002). 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο έλλνηεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. Ζ πξψηε 

είλαη ε έλλνηα ηεο νληνινγίαο θαη ε δεχηεξε είλαη ε έλλνηα ηεο πεξηγξαθήο θαη ηνπ 

ζρνιηαζκνχ ησλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εκαζηνινγηθφο Ηζηφο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην απνηέιεζκα ηεο πξνζάξηεζεο ζεκαζηνινγίαο ζηηο 

ηζηνζειίδεο κε ηελ πεξηγξαθή θαη ην ζρνιηαζκφ ηνπο πνπ βαζίδεηαη ζε νληνινγίεο. 

Ζ νληνινγία είλαη έλα ζαθψο θαζνξηζκέλνο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ ελλνηψλ θαη 

ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Δίλαη έλα θαηαζθεχαζκα πνπ ζηφρν έρεη λα εθθξάζεη ην 

επηδησθφκελν λφεκα ελφο δηακνηξαδφκελνπ ιεμηινγίνπ. Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο νληνινγίαο 

ππάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο, π.ρ. (Neches et al., 1991; Gruber, 1993; Bernaras, 

Laresgoiti, & Correra, 1996; Swartout et al., 1997; Studer, Benjamins & Fensel, 1998). 

Ζ νληνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζεκαζηνινγηθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, απνζπλδένληαο ην ιεμηιφγην ηνπ ρξήζηε απφ ην ιεμηιφγην ησλ 

δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ελλνηψλ, θιάζεσλ ελλνηψλ, ηδηνηήησλ θαη 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο έλλνηεο, πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ. Ζ 

νληνινγία παξέρεη κηα δηακνηξαδφκελε θαηαλφεζε θαη αλαγλψξηζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ 

πφξνπ πνπ πεξηγξάθεη. Ζ θαηαλφεζε απηή δελ έρεη σο ππνθείκελν κφλν ηνλ άλζξσπν 

αιιά θαη ηε κεραλή. Έηζη, κηα κεραλή κπνξεί  λα επεμεξγαζηεί θαη λα θαηαλνήζεη ην 

λφεκα ελφο δηαδηθηπαθνχ πφξνπ. 

Ζ δεχηεξε βαζηθή έλλνηα ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ είλαη ε πεξηγξαθή θαη ν 

ζρνιηαζκφο. Ζ έξεπλα ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα εληζρχζεη ηηο ζπληαθηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ κηα 

ηζηνζειίδα κε επηπιένλ ζεκαζηνινγηθέο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

θαηαλφεζε απφ πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ θαη λα θαηαζηνχλ νη δηαδηθηπαθνί πφξνη 
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κεραλαγλψζηκνη. ην ζεκείν απηφ εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά, 

πεξηγξαθή ζεκαίλεη δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ γηα ηνπο πφξνπο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Ζ ζπκβνιή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηελ νξγάλσζε, αληαιιαγή, επεμεξγαζία θαη, 

γεληθφηεξα, ζηε δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη θαηά 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, είλαη ζεκειηψδεο. Όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, ηα κεηαδεδνκέλα απνηεινχλ ην βαζηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο, αιιά θαη 

απφ ηηο κεραλέο, ζπληζηψληαο, έηζη, ηε βάζε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. Οπζηαζηηθά, 

ζα ιέγακε φηη ηα κεηαδεδνκέλα απνηεινχλ ην «εξγαιείν απηνγλσζίαο» ηνπ Ηζηνχ. 

ηελ εηθφλα 2-1 παξνπζηάδεηαη κηα απινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ, ζηελ νπνία θαίλεηαη μεθάζαξα ν ξφινο ησλ κεηαδεδνκέλσλ σο 

βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ηνπ. Σα κεηαδεδνκέλα ζπκπιεξψλνπλ ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ κε ηηο 

απαξαίηεηεο (ζπληαθηηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο) πεξηγξαθέο ησλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ, 

έηζη ψζηε λα θαηαζηήζνπλ φιεο ηηο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ Ηζηφ 

κεραλαγλψζηκεο. ην θνξπθαίν επίπεδν δφκεζεο θαη πξνηππνπνίεζεο ηεο πεξηγξαθήο 

ελφο πφξνπ κε ζαθψο θαζνξηζκέλε θαη αλακθηζβήηεηε ζεκαζηνινγία, ηα 

κεηαδεδνκέλα ιακβάλνπλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο φξνπο, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απφ νληνινγίεο. 

 

Δικόνα 2-1: Απινπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ 

Ζ δηαηξηβή απηή κειεηάεη ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ πνηφηεηα 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ δηαδηθηπαθνχο πφξνπο είλαη αθξνγσληαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο. Χζηφζν, πξηλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ 

νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, πάλσ 

ζην νπνίν ζα ζηεξηρζεί ε πεξαηηέξσ κειέηε ηεο πνηφηεηαο. 

ην πιαίζην απηήο ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, ζην παξφλ 

θεθάιαην ζα κειεηεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Έηζη, ζηε 
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ζπλέρεηα δηεξεπλψληαη ζέκαηα νξηζκψλ, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ηα 

είδε ηνπο, ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, ε δνκή θαη ε ζεκαζηνινγία ηνπο. Δμεηάδνληαη ηα 

ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, ηα πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνδνο 

πξνζαξκνγήο θαη εμαηνκίθεπζεο ησλ ζρεκάησλ, θαζψο θαη νη απεηθνλίζεηο κεηαμχ 

ζρεκάησλ. Δπηπιένλ, κειεηψληαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ, αιιά θαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξφηππα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα πιήζνο εθαξκνγψλ θαη 

ζε κηα κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία, ηέινο, δίλεηαη ζηηο πεγέο 

απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ κεηαδεδνκέλα θαη ζηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο παξαγσγήο ή 

ζπιινγήο ηνπο. 

2.2 Τι είναι μεταδεδομένα 

2.2.1 Οριςμού 

Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ απιά λα νξηζηνχλ σο «δεδνκέλα ζρεηηθά κε άιια 

δεδνκέλα» (Duval; Wason, 2001; Pöyry, Pelto-Aho & Puustjärvi, 2002; Horton & 

Horton, 2003). Δίλαη ν φξνο ηεο ηληεξλεηηθήο επνρήο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαδνζηαθά νη βηβιηνζεθνλφκνη ρξεζηκνπνηνχλ  ζηνπο θαηαιφγνπο θαηαγξαθήο 

βηβιίσλ θαη ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο γηα πφξνπο 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή ειεθηξνληθφ κέζν. 

Γηα ην ρψξν ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ν φξνο «πόξνο» - πνπ αξθεηέο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν «αληηθείκελν» ή «πιεξνθνξηαθό 

αληηθείκελν» - αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα έρεη ηαπηφηεηα. Έλαο πφξνο 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ ελλνηνινγηθή ηνπ αληηζηνίρηζε ζε κηα αλαγλσξηζκέλε νληφηεηα 

(Peacock, 1998). Έλαο πφξνο κπνξεί λα είλαη έλα βηβιίν, κηα ζειίδα απφ έλα βηβιίν, 

έλαο άλζξσπνο, κηα εηθφλα, κηα ηζηνζειίδα, έλα θηίξην, έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, έλα 

ηξηζδηάζηαην animation, θιπ. Οηηδήπνηε, δειαδή, κπνξεί λα έρεη μερσξηζηή ηαπηφηεηα 

θαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί απηφλνκα. 

Σα κεηαδεδνκέλα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα πνηνο, ηη, πψο, πνχ, πφηε θαη γηαηί, 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θάζε πηπρή ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεη ν πφξνο πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ. Σα κεηαδεδνκέλα ελφο πφξνπ απνηεινχλ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ 

ή ζηνηρείσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ πφξν. Με απηήλ ηελ έλλνηα, 

ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηα πεξηερφκελα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε είδνπο κέζν. 
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Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κηα πνηθηιία ζθνπψλ, απφ ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο πφξνπ πνπ ηθαλνπνηεί κηα ηδηαίηεξε πιεξνθνξηαθή αλάγθε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ πξνο ρξήζε, έσο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνπ αθνξνχλ ηε ζπληήξεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαρξνληθά. 

Αλ θαη ν φξνο κεηαδεδνκέλα είλαη ζρεηηθά λένο, νη ππνθείκελεο έλλνηέο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηφηε πνπ ν άλζξσπνο νξγαλψλεη ζπζηεκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε δνκή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θάξηεο θαηαιφγσλ 

κηαο βηβιηνζήθεο είλαη κηα κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν δηαρείξηζεο ζπιινγψλ θαη εχξεζεο πφξσλ γηα δεθαεηίεο. 

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζηηο θάξηεο απηέο αθνξνχλ ζπλήζσο ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθνπλ έλα βηβιίν, φπσο ην ζπγγξαθέα, ηνλ ηίηιν, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, 

ην ζέκα πνπ θαιχπηεη θαη ηνλ αξηζκφ πνπ θαζνξίδεη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζηα ξάθηα. Σα 

κεηαδεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε, ηε ρξήζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. 

Σα ςεθηαθά κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη ελζσκαησκέλα ζηνλ πφξν πνπ 

πεξηγξάθνπλ – π.ρ. νη εηηθέηεο “meta” ζην θπξίσο ζψκα κηαο ηζηνζειίδαο – ή κπνξεί λα 

είλαη αλεμάξηεηεο εγγξαθέο ή αξρεία. Όηαλ ηα κεηαδεδνκέλα δελ είλαη ελζσκαησκέλα 

ζηνλ πφξν πνπ πεξηγξάθνπλ, ηφηε απνζεθεχνληαη θαη ζπληεξνχληαη ζε απνζεηήξηα. 

Γεληθφηεξα, ν φξνο «ςεθηαθό απνζεηήξην» ζεκαηνδνηεί κηα ζπιινγή ςεθηαθψλ 

πφξσλ, νη νπνίνη: α) είλαη πξνζβάζηκνη κε ηε ρξήζε θάπνηνπ είδνπο πξσηνθφιινπ (ή 

πξσηνθφιισλ) πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαθάιπςε, απεηθφληζε θαη ρξήζε ηνπο απφ 

πξνγξάκκαηα ππνινγηζηψλ ή απεπζείαο απφ ρξήζηεο θαη, β) ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα 

θαζηζηνχλ δπλαηή ηε καθξνρξφληα πξνζβαζηκφηεηά ηνπο. Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο νξηζκνχο είλαη ε πποζβαζιμόηηηα ησλ πφξσλ θαη ε 

καθξνρξφληα διαθεζιμόηηηά ηνπο. 

ε έλα απνζεηήξην κεηαδεδνκέλσλ απνζεθεχνληαη θαη ζπληεξνχληαη εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ. Έλα απνζεηήξην κπνξεί λα πεξηέρεη ηφζν ηα κεηαδεδνκέλα, φζν θαη 

ηνπο πξσηνγελείο πφξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ απηά ηα κεηαδεδνκέλα. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, φκσο, έλα απνζεηήξην πεξηέρεη κφλν ηα κεηαδεδνκέλα, ελψ νη 

πεξηγξαθφκελνη πφξνη είλαη απνζεθεπκέλνη μερσξηζηά – ζηα κεηαδεδνκέλα 

εκπεξηέρεηαη ε ηνπνζεζία ησλ πξσηνγελψλ πφξσλ. Σν ίδην ην απνζεηήξην 

κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη απνζεθεπκέλν ζε κηα θπζηθή ηνπνζεζία, κπνξεί, φκσο, 
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λα είλαη θαη κηα εηθνληθή βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία ηα κεηαδεδνκέλα ζπιιέγνληαη 

απφ μερσξηζηέο πεγέο. 

Οξηζκνί γηα ηνλ φξν «κεηαδεδνκέλα» πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 «Γεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηθείκελα, ηα νπνία απαιιάζζνπλ ηνπο πηζαλνχο 

ρξήζηεο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ πιήξε εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ηεο χπαξμεο 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο» (Dempsey & Heery, 1997). 

 «Πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε αληηθείκελα θαη επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ην 

ρεηξηζκφ ηνπο. Σα κεηαδεδνκέλα πεξηγξάθνπλ ηη είλαη ην αληηθείκελν (φπσο ην 

ζέκα ηνπ, ιέμεηο-θιεηδηά), πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί (απφ πνχ λα αλαθηεζεί, 

πψο λα θσδηθνπνηεζεί) θαη πψο κπνξεί θάπνηνο λα ην δηαρεηξηζηεί (νη ζρέζεηο ηνπ 

κε άιια αληηθείκελα) (Waugh, 1998). 

 «Έλα ζπλνπηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ζχλνιν πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνδνηηθή θαη επαθξηβή αλάθηεζε ελφο κεγαιχηεξνπ 

ζπλφινπ πιεξνθνξηψλ (Morville et al., 1999). 

 «Κάζε δεδνκέλν πνπ βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε, πεξηγξαθή θαη εληνπηζκφ 

δηθηπαθψλ ειεθηξνληθψλ πφξσλ» (Hudgins, Agnew, & Brown, 1999). 

 «Γνκεκέλα, θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

πιεξνθνξηαθψλ νληνηήησλ θαη βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε, αλαθάιπςε, 

εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ νληνηήησλ» (ALCTS 

CC:DA/TF/Metadata, 2000). 

 «Οπνηνδήπνηε επίζεκν ζρήκα πεξηγξαθήο πφξσλ, πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάζε ηχπν 

αληηθεηκέλνπ, ςεθηαθνχ ή θαη κε ςεθηαθνχ» (Hodge, 2001). 

 «Πεξηγξαθηθή θαη ηαμηλνκηθή πιεξνθνξία γηα έλα αληηθείκελν» (Pöyry, Pelto-

Aho, & Puustjärvi, 2002). 

 «Γνκεκέλα δεδνκέλα γηα έλα αληηθείκελν πνπ ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιφγσ αληηθείκελν» (Greenberg, 2003). 

 «Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ ηη κπνξεί θάπνηνο λα πεη γηα νπνηνδήπνηε 

πιεξνθνξηαθφ αληηθείκελν ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ζπλάζξνηζεο» (Gilliland, 

2008). 

Απφ ηελ παξάζεζε ησλ αλσηέξσ νξηζκψλ γηα ηα κεηαδεδνκέλα, κπνξνχλ λα 

γίλνπλ αληηιεπηέο, κηαο θαη ζε θάπνηνπο εμ απηψλ αλαθέξνληαη αθξνζηγψο, νξηζκέλεο 

απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ. Αλαιπηηθά, νη ζπνπδαηφηεξεο ιεηηνπξγίεο ησλ 



2. Σα κεηαδεδνκέλα ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ 

- 17 - 

κεηαδεδνκέλσλ, αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο, ζε φιν ην θάζκα ησλ 

δεηεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πφξσλ, 

θαιχπηνληαη ζηελ επφκελε ππνελφηεηα. 

2.2.2 Βαςικϋσ λειτουργύεσ και ςπουδαιότητα 

Σν εχξνο εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ε πνηθηιία ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

ηξφπσλ αμηνπνίεζήο ηνπο είλαη ηεξάζηηα. Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη ιεηηνπξγίεο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πινπνηνχληαη απφ ηφηε πνπ ν άλζξσπνο άξρηζε λα νξγαλψλεη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ. Παξφιν πνπ ν φξνο «κεηαδεδνκέλα» είλαη 

φξνο ηεο ςεθηαθήο επνρήο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηα κεηαδεδνκέλα δελ είλαη κφλν ςεθηαθά. 

Δπηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο παξάγνπλ κεηαδεδνκέλα γηα φζν θαηξφ δηαρεηξίδνληαη 

ζπιινγέο. Σέηνηα κεηαδεδνκέλα ελζσκαηψλνληαη ζε ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ, αιιά κπνξνχλ, επίζεο, λα δεκηνπξγνχληαη θαη ζε αλαινγηθή κνξθή, 

φπσο ζε θάξηεο θαηαιφγσλ, ζεηξηαθά αξρεία θαη εηηθέηεο. 

Δηδηθά ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν, φπνπ νη βαζηδφκελνη ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ πφξνη 

πιεζαίλνπλ κε εθζεηηθφ βαζκφ, ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ηνπο πεξηγξάθνπλ απνηεινχλ ην 

θιεηδί ηεο πνηνηηθήο αλαδήηεζήο ηνπο. Σα ζσζηά ζπγθξνηεκέλα κεηαδεδνκέλα είλαη ην 

πην απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εχξεζε θαη δηαρείξηζε πφξσλ ζηνλ 

πνιχπινθν πιεξνθνξηαθφ ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ. Χζηφζν, απφ ηελ παξάζεζε ησλ 

νξηζκψλ ηνπ φξνπ «κεηαδεδνκέλα», είλαη πξνθαλέο φηη ηα κεηαδεδνκέλα δελ 

ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ πεξηγξαθή ελφο πφξνπ. Αλ θαη νη ηνκείο ησλ κνπζείσλ, ησλ 

αξρείσλ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ αληηιακβάλνληαη ηνλ φξν ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ή 

ηελ θαηαινγνγξάθεζε, ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ επηπξφζζεηα λα ππνδειψζνπλ ην 

πιαίζην, ηε δηαρείξηζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. 

Σα κεηαδεδνκέλα, επηπιένλ, κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη πφξνη ζα είλαη 

πξνζβάζηκνη θαη ζην κέιινλ. Κάπνηεο εθαξκνγέο κεηαδεδνκέλσλ, κάιηζηα, 

εζηηάδνληαη, θπξίσο, ζηελ καθξνρξφληα δηαηήξεζε ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ. Δηδηθέο 

πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαγσγήο ελφο ςεθηαθνχ 

πφξνπ (απφ πνχ πξνήιζε ν πφξνο θαη κε ηη ζθνπφ), ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ, ηελ απαξίζκεζε ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ηελ θαηαγξαθή ελεξγεηψλ 

ζπληήξεζήο ηνπ. 
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Δίλαη, επίζεο, αμηνζεκείσην φηη ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ 

κηα πνηθηιία πεγψλ. Μπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ έλαλ άλζξσπν π.ρ. απφ ην δεκηνπξγφ 

ηνπ πφξνπ, απφ έλαλ επηζηήκνλα πιεξνθνξηψλ ή θαη απφ έλα ρξήζηε, έζησ θαη κε 

εηδηθφ. Μπνξνχλ επίζεο λα παξάγνληαη απηφκαηα απφ έλαλ αιγφξηζκν ππνινγηζηή, ή 

λα εμάγνληαη κε βάζε κηα ζρέζε ηνπ πφξνπ κε έλαλ άιιν πφξν, π.ρ. έλαλ 

ππεξζχλδεζκν. 

Σέινο, ηα κεηαδεδνκέλα γηα έλαλ πφξν δελ δεκηνπξγνχληαη κηα θνξά κφλν, 

εθάπαμ. πλερίδνπλ λα πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πφξνπ. Σα 

κεηαδεδνκέλα παξάγνληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη, κεξηθέο θνξέο, αθφκε θαη 

απνξξίπηνληαη σο παξσρεκέλα ζε αξθεηά ζεκεία ηεο δσήο ηνπ πφξνπ. 

πλνςίδνληαο θαη θσδηθνπνηψληαο ηηο πεξηπηψζεηο αμηνπνίεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ςεθηαθνχο πφξνπο, κπνξνχκε λα 

θαηαγξάςνπκε ηηο βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο – θαη λα ηεθκεξηψζνπκε θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, απνιχησο, θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

αμηνπνίεζε ελφο ζπλφινπ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ – σο εμήο: 

 Οξγάλσζε θαη πεξηγξαθή. Βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε 

πεξηγξαθή θαη ε ηαμηλφκεζε ςεθηαθψλ πφξσλ ελδηαθέξνληνο ζε έλα απνζεηήξην 

πιεξνθνξηψλ ή κηα ζπιινγή. Οη πφξνη κπνξνχλ λα εληάζζνληαη, ρεηξνθίλεηα ή κε 

απηφκαην ηξφπν, ζηελ νξγάλσζε ηνπ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ, 

πεξηιακβάλνληαο ηηο πεξηγξαθέο απφ ηνλ απζεληηθφ δεκηνπξγφ ηνπο. Δπηπξφζζεηα 

κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο, 

θαηαινγνγξάθεζεο θαη επξεηεξηνπνίεζεο απφ επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ησλ 

πιεξνθνξηψλ ή θαη απφ απινχο, κε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. 

 Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε. Σα ζσζηά πεξηγξαθηθά κεηαδεδνκέλα είλαη 

απαξαίηεηα ζηνπο ρξήζηεο γηα λα αλαθαιχςνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 

ςεθηαθνχο πφξνπο. Οη πφξνη, είηε είλαη απνζεθεπκέλνη ηνπηθά, είηε θαηαλεκεκέλα, 

ππφθεηληαη ζε αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο. Γη’ απηφλ ην ιφγν, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ κεηαδεδνκέλα πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηνπο αιγφξηζκνπο αλάθηεζεο, ηηο δνζνιεςίεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζην ζέκα ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο αλάθηεζεο. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, ρξήζε ζε δηαθνξεηηθό πεξηβάιινλ θαη δηαηήξεζε 

εθδόζεσλ ησλ πόξσλ. Οη πφξνη εηζέξρνληαη ζε έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή ή κε ηελ ςεθηνπνίεζή ηνπο. Γηαθνξεηηθέο 
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εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ πφξνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ γηα ζθνπνχο θχιαμεο, 

δηεξεχλεζεο, επίδεημεο, δηαζπνξάο ή αθφκα θαη εκπνξηθήο αλάπηπμεο. Αλ ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη έλα απφ ηα δεηνχκελα, φπσο ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ςεθηαθψλ πφξσλ, ηφηε ν δεκηνπξγφο ή ν ςεθηνπνηεηήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην ζχζηεκα πεξηγξαθηθά θαη δηαρεηξηζηηθά κεηαδεδνκέλα. 

 Δπηθύξσζε. Οη ρξήζηεο ζπλήζσο επεμεξγάδνληαη ηα κεηαδεδνκέλα θαη άιιεο 

πηπρέο ησλ αλαθηψκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ςεθηαθνχο πφξνπο, κε ζθνπφ 

λα εμαθξηβψζνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία απηψλ ησλ πφξσλ. 

 Αλάιπζε ρξήζεο. Ζ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ πφξνπ κπνξεί λα αλαιπζεί κε 

επέιηθηα θαη «δσληαλά» κεηαδεδνκέλα απφ ζπζηήκαηα πνπ αληρλεχνπλ θαη 

θαηαγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, π.ρ. εκεξνιφγηα πνπ 

απνζεθεχνπλ ην ρξφλν πνπ αλαιψζεθε θαηά ηε αλάγλσζε ελφο εγγξάθνπ ή θαηά ηελ 

επίιπζε κηαο άζθεζεο (Cardinaels, Meire, & Duval, 2005). Ζ ίδηα ιεηηνπξγία κπνξεί λα 

επηηεπρζεί θαη κε κεηαδεδνκέλα ζρνιηαζκψλ απφ άιινπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πφξν ζην παξειζφλ θαη θαηαζέηνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

 Παξαθνινύζεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο. Σα 

κεηαδεδνκέλα, επίζεο, κπνξνχλ λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηα επίπεδα 

δηθαησκάησλ θαη αλαπαξαγσγήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πφξνπο, ην 

ηζηνξηθφ εθδφζεψλ ηνπο θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο έθδνζεο θαη ηεο πξνέιεπζήο ηνπο. 

Θέκαηα ηδησηηθφηεηαο, δηθαησκάησλ θαη απνθιεηζηηθφηεηαο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ 

κέζσ ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 πληήξεζε θαη δηαθύιαμε. Οη ςεθηαθνί πφξνη πξέπεη λα ζπληεξνχληαη θαη λα 

ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζίεο αλαλέσζεο, κεηάβαζεο ζε λέεο πιαηθφξκεο θαη ειέγρνπ 

αθεξαηφηεηαο γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο δηαζεζηκφηεηά ηνπο. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ 

αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο ςεθηαθνχο πφξνπο απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο γίλεηαη 

κε ηε βνήζεηα ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Απόξξηςε. Σα κεηαδεδνκέλα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

έληαμεο ή ηεο απνκάθξπλζεο ελφο πφξνπ ζε κηα ζπιινγή. Οη ςεθηαθνί πφξνη πνπ είλαη 

πιένλ αλελεξγνί ή κε αλαγθαίνη ή αθαηάιιεινη, πξέπεη λα απνξξίπηνληαη. Ζ απφξξηςε 

απηή παξαθνινπζείηαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο. 
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2.3 Δομή και ςημαςιολογία μεταδεδομένων 

2.3.1 Εύδη μεταδεδομϋνων 

Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

αλάινγα κε ην θξηηήξην ηαμηλφκεζεο πνπ ζα επηιεγεί. ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη 

ηχπνη κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξηα δηάθξηζεο είηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχλ, είηε ηε ζρέζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

πφξνπ πνπ πεξηγξάθνπλ. 

Μηα ζεκειηψδεο θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

επηηεινχλ ηα κεηαδεδνκέλα. χκθσλα κε ηα (Pöyry, Pelto-Aho, & Puustjärvi, 2002; 

Gilliland, 2008) ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη κεηαδεδνκέλσλ ππάξρνπλ. Απηνί νη ηχπνη 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη πεξηγξάθνληαη σο αθνινχζσο: 

Πεξηγξαθηθά κεηαδεδνκέλα: Αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφξνπ πνπ 

πεξηγξάθνπλ. ηνηρεία φπσο ν ηίηινο, ν ζπγγξαθέαο, κηα πεξίιεςή ηνπ θαη ιέμεηο-

θιεηδηά απνηεινχλ παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Απηφο ν ηχπνο κεηαδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θαη λα θαζνξίζεη έλαλ πφξν κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζή 

ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ. Μηα πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηγξαθηθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη ζχκθσλα κε ην (Jokela, 2001), βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα 

πεξηγξαθηθά κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ε 

κεηαδεδνκέλα πεξηβάιινληνο θαη ζεκαζηνινγηθά κεηαδεδνκέλα πνπ βαζίδνληαη ζην 

πεξηερφκελν. Με ηνλ φξν κεηαδεδνκέλα πεξηβάιινληνο ελλννχληαη νη ζπλζήθεο θαη ην 

πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγνχληαη ηα κεηαδεδνκέλα, π.ρ. ν εμνπιηζκφο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα παξαρζεί ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν. Σα ζεκαζηνινγηθά 

κεηαδεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηγξαθφκελνπ 

πφξνπ, δει. ηα ζεκαζηνινγηθά κεηαδεδνκέλα εμεγνχλ ην λφεκα ηνπ πφξνπ. 

Γνκηθά κεηαδεδνκέλα: Αλαθέξνληαη ζηε δνκή θαη ζηηο ζρέζεηο ελφο ζπλφινπ 

ςεθηαθψλ πφξσλ. Απηφο ν ηχπνο κεηαδεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθφο γηαηί ε δνκή ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ, ςεθηαθνχ ή κε, είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηνπ λνήκαηνο 

ηνπ πφξνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην πψο νξγαλψλνληαη νη ζειίδεο ζε έλα θεθάιαην ελφο 

βηβιίνπ ή πψο έλα άξζξν ζε κηα εθεκεξίδα ζρεηίδεηαη κε ηελ φιε εθεκεξίδα απνηεινχλ 

ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα απνηππσζνχλ κε δνκηθά κεηαδεδνκέλα. 
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Γηαρεηξηζηηθά κεηαδεδνκέλα: ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεπζέηεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ. Σχπνη αξρείσλ, δηθαηψκαηα θαη ηερληθέο 

πιεξνθνξίεο είλαη ηππηθά ζηνηρεία δηαρεηξηζηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Άιια ζηνηρεία ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη νη παξάκεηξνη ζάξσζεο ελφο εγγξάθνπ, νη ξπζκίζεηο ζχιιεςεο 

κηαο θσηνγξαθίαο, πιεξνθνξίεο ζπκπίεζεο, ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ελφο εγγξάθνπ. 

ηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία θαη λα απνηειέζνπλ 

ππνθαηεγνξίεο απηήο είλαη ηα ηερληθά κεηαδεδνκέλα θαη ηα κεηαδεδνκέλα ρξήζεο. Σα 

ηερληθά κεηαδεδνκέλα αλαθέξνληαη ζην πψο ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα ή ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σα κεηαδεδνκέλα ρξήζεο ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν 

θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, πρ ηα ζηαηηζηηθά ρξήζεο. Σα 

πνηνηηθά δηαρεηξηζηηθά κεηαδεδνκέλα είλαη δσηηθά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο 

ρξήζηεο θαη ζηε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ησλ ςεθηαθψλ πφξσλ. 

Μεηαδεδνκέλα ζπληήξεζεο: Αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αξρηθνχ πφξνπ, φπσο θαη ε πιεξνθνξία πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ςεθηαθψλ αιιά θαη θπζηθψλ εθδφζεσλ ελφο πφξνπ 

θαηαγξάθνληαη κε ηέηνηνπ ηχπνπ κεηαδεδνκέλα. 

Δπηπιένλ, ην (Jokela, 2001) πξνζζέηεη ηελ θαηεγνξία ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

ειέγρνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μηα άιινπ είδνπο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ πξνηείλεη ην (Kashyap & 

Sheth, 1996). Σν θξηηήξην ηαμηλφκεζεο είλαη ε ζρέζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ πνπ πεξηγξάθνπλ. Οη θαηεγνξίεο πνπ δηαθξίλεη 

είλαη νη εμήο: 

 Μεηαδεδνκέλα αλεμάξηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Απηφο ν ηχπνο κεηαδεδνκέλσλ 

θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηδφκελνπ 

πφξνπ. Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε ηνπνζεζία, ε 

εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο ελφο αξρείνπ, ή ν ηχπνο ηνπ θαθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε ιήςε κηαο θσηνγξαθίαο. Παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πεξηερνκέλνπ 

ζε απηά ηα κεηαδεδνκέλα, απηά κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πφξσλ 

απφ ηε θπζηθή ηνπο ηνπνζεζία, ή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο είλαη 

επίθαηξεο ή φρη. 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

- 22 - 

 Μεηαδεδνκέλα πνπ εμαξηώληαη από ην πεξηερόκελν. Απηφο ν ηχπνο 

κεηαδεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηδφκελνπ πφξνπ. Παξαδείγκαηα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ην κέγεζνο ελφο εγγξάθνπ, ην πιήζνο ησλ 

ρξσκάησλ κηαο εηθφλαο ή ν ιφγνο δηαζηάζεσλ ελφο ςεθηαθνχ βίληεν. Ζ θαηεγνξία 

απηή κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο: 

 Μεηαδεδνκέλα άκεζα βαζηδόκελα ζην πεξηερόκελν. Σππηθφ παξάδεηγκα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα επξεηήξηα ιέμεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην θείκελν ελφο 

εγγξάθνπ. 

 Μεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερόκελν. Απηφο ν ηχπνο 

κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα ελφο πφξνπ, ρσξίο άκεζε ρξήζε απηψλ ησλ 

πεξηερνκέλσλ θαη, ζπρλά, θάλεη ρξήζε ηεο αλζξψπηλεο αληίιεςεο θαη γλψζεο. 

Παξάδεηγκα είλαη νη ζρνιηαζκνί ησλ πεξηερνκέλσλ κηαο εηθφλαο. Ζ θαηεγνξία κπνξεί 

πεξαηηέξσ λα δηαθξηζεί ζε: α) Μεηαδεδνκέλα αλεμάξηεηα ηνπ ζεκαηηθνύ ηνκέα. 

Απηά ηα κεηαδεδνκέλα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πφξν, αιιά δελ 

εμαξηψληαη απφ ηελ εθαξκνγή ή ην ζεκαηηθφ ηνκέα ηεο πιεξνθνξίαο. Δίλαη, θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν «δνκηθέο» πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Παξαδείγκαηα απηψλ είλαη 

ηα ζπληαθηηθά δέληξα ηεο C/C++ θαη ηα αξρεία DTD (Document Type Definitions) ηεο 

γιψζζαο HTML/SGML. β) Μεηαδεδνκέλα εμαξηώκελα από ην ζεκαηηθό ηνκέα. Σα 

κεηαδεδνκέλα απηνχ ηνπ ηχπνπ πεξηγξάθνληαη κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ή ην ζεκαηηθφ ηνκέα ηεο πιεξνθνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη 

ζεκαληηθά ηα δεηήκαηα ιεμηινγίσλ θαζψο νη φξνη πνπ πεξηέρνπλ ηα κεηαδεδνκέλα 

ιακβάλνληαη απφ ιεμηιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο 

ηνκείο. Αλ έρνπκε λα θάλνπκε κε δνκεκέλα δεδνκέλα, ην ζρήκα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

είλαη έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξεκθεξέο 

παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο κεηαδεδνκέλσλ, πνπ αλαθέξεηαη επζέσο ζην εκαζηνινγηθφ 

Ηζηφ, είλαη ηα εμεηδηθεπκέλα ζε έλα ζεκαηηθφ ηνκέα κεηαδεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ φξνπο ιεμηινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο ζηνλ ηνκέα 

νληνινγίεο. 

2.3.2 Σχόματα και πρότυπα μεταδεδομϋνων 

Σα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ είλαη ζχλνια απφ ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 

νξηζηεί κε ζθνπφ λα πεξηγξάςνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ ηνκέα ή έλαλ εηδηθφ ηχπν 

πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ. Έλα ζηνηρείν ή πεδίν κεηαδεδνκέλσλ εθθξάδεη έλα 
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ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή γλψξηζκα ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ. Οη φξνη 

«ζηνηρείν» ή «πεδίν» κεηαδεδνκέλσλ, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθά. 

Σα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπληεξνχληαη απφ νξγαληζκνχο πξνηππνπνίεζεο 

– φπσο  ν ISO – ή απφ νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηέηνηα επζχλε – φπσο ε 

«Πξσηνβνπιία Μεηαδεδνκέλσλ Dublin Core» Dublin Core Metadata Initiative 

(http://www.dublincore.org) – απνθαινχληαη πξόηππα κεηαδεδνκέλσλ. 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ελφο ζπλφινπ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη γηα θάζε 

ζηνηρείν ε ζημαζιολογία (νξηζκνί γηα ηηο ζεκαζίεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο) θαη ην πεπιεσόμενο (δειψζεηο ή νδεγίεο γηα ην ηη ηηκέο αλαηίζεληαη θαη πψο ζηα 

ζηνηρεία) (Guenther & Radebaugh, 2004). Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ 

έρνπλ έλα ειάρηζην θνηλφ ζχλνιν ηδηνηήησλ, φπσο ηελ εηηθέηα, ην φλνκα θαη ηνλ 

νξηζκφ.  

Γηα παξάδεηγκα, ζην ζχλνιν ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ DC (DCMES, 2008), 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2-2, γηα θάζε ζηνηρείν ππάξρεη, ζπλήζσο, έλα ζπκβνιηθφ 

φλνκα – ην φλνκα ηνπ φξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα «επεμεξγαζία απφ κεραλή», κηα 

εηηθέηα πεξηγξαθήο – γηα αλζξψπηλε θαηαλφεζε, θαη έλαο νξηζκφο, καδί κε 

επηπξφζζεηα ζρφιηα ή ζεκεηψζεηο γηα ην πεξηερφκελν. Ο νξηζκφο είλαη κηα δήισζε πνπ 

αλαπαξηζηά ηελ ελλνηνινγηθή (θαη νπζηαζηηθή) θχζε ηνπ φξνπ, γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη 

λα είλαη πάληνηε ζπκπαγήο, ζαθήο θαη φρη κεγαιχηεξνο απφ κηα πξφηαζε. 

 

Δικόνα 2-2: Οξηζκφο ζηνηρείνπ DC 

Δπηπιένλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαζηνινγία ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ 

ζρήκαηνο, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη ην πεξηερφκελν δει. νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ. Οη 

ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλα ζηνηρείν ιακβάλνληαη απφ έλα σώπο ηιμών. Χο ρψξνο 

ηηκψλ νξίδεηαη ην ζχλνιν ηηκψλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν δεδνκέλσλ (ISO/IEC 
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11404:2007). ηα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, νη ρψξνη ηηκψλ εθθξάδνπλ ηα ζχλνια 

ηηκψλ θαη / ή ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε ζηνηρείν γηα ηνλ αθξηβή ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιακβάλνληαη νη ηηκέο. Ζ θνηλφηεηα κεηαδεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο θαη 

ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο σο ζρήκαηα θσδηθνπνίεζεο ηηκψλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ζσήμαηα κυδικοποίηζηρ ζςνηακηικών κανόνυν και ζσήμαηα κυδικοποίηζηρ λεξιλογίυν. 

Γηα παξάδεηγκα, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο κηαο εκεξνκελίαο είλαη δήηεκα πνπ πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί απφ έλα ζρήκα θσδηθνπνίεζεο ζπληαθηηθνχ θαλφλα γηα ζηνηρεία 

εκεξνκεληψλ. ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ DC π.ρ. πξνηείλεηαη σο βέιηηζηε πξαθηηθή 

γηα ηελ παξνπζίαζε εκεξνκεληψλ, ε ρξήζε ελφο ζρήκαηνο θσδηθνπνίεζεο, φπσο ην 

πξνθίι W3CDTF ηνπ πξνηχπνπ ISO 8601 (ISO/IEC 8601:2004). ην ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ LOM, γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο νκηινχκελεο γιψζζαο ζε θάπνηα ρψξα 

ηνπ θφζκνπ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ θσδηθνπνίεζεο γισζζψλ (ISO/IEC 

639-1:2002). 

Γηα ηελ επίηεπμε ζπλέπεηαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ πφξσλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αλάθηεζήο ηνπο, θνηλή πξαθηηθή ζηα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε ρξήζε ελφο 

ηςποποιημένος λεξιλογίος ηιμών. Έλα ηππνπνηεκέλν ιεμηιφγην είλαη κηα ιεπηνκεξήο 

ιίζηα ή ζεζαπξφο πνπ δείρλεη φρη κφλν εθαηνληάδεο φξσλ αιιά θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο. Βαζηθά, πξφθεηηαη γηα κηα ιίζηα φξσλ πνπ έρνπλ απαξηζκεζεί εμαληιεηηθά. 

Π.ρ. ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ VRA Core 4.0 γηα ηηο ηηκέο ηνπ ζηνηρείνπ “style/period” 

(ζηπι/πεξίνδνο) πξνηείλεη ηε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ειεγρφκελνπ ιεμηινγίνπ απφ 

ην «Θεζαπξφ Σέρλεο θαη Αξρηηεθηνληθήο» (Art and Architecture Thesaurus) (AAT, 

2010). 

Πέξα απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ, ζεκειηψδε ζεκαζία γηα έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ έρεη ε δνκή ηνπ ζπλφινπ, δει. ε νξγάλσζή ηνπο. πλήζσο, 

ηα ζηνηρεία νξγαλψλνληαη ζε δχν ηχπνπο δνκψλ: επίπεδεο θαη ηεξαξρηθέο. 

 Ζ επίπεδε δνκή έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) Όια ηα ζηνηρεία είλαη 

ίζα, δει. δελ ππάξρνπλ ππν-ζηνηρεία, β) Έλα ζηνηρείν κπνξεί λα εμεηδηθεπζεί 

πεξαηηέξσ. Ζ εμεηδίθεπζε ελφο ζηνηρείνπ έρεη ην ίδην λφεκα κε ηνπ αξρηθνχ, κε 

ζηελφηεξε, φκσο, πην εμεηδηθεπκέλε ζεκαζηνινγία. Οη εμεηδηθεχζεηο απηέο 

πινπνηνχληαη σο «πεξηνξηζηέο» (qualifiers), π.ρ. γηα ην DC πνπ κε ηελ ελζσκάησζε 

ηέηνησλ εμεηδηθεχζεσλ νλνκάδεηαη πιένλ Qualified DC, κηα εμεηδίθεπζε ηνπ ζηνηρείνπ 

«Ζκεξνκελία» είλαη ε «Ζκεξνκελία.Γηαζέζηκνο». 
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 Ζ ηεξαξρηθή δνκή έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) Σα ζηνηρεία κπνξνχλ 

λα έρνπλ ππν-ζηνηρεία, ηα νπνία, επίζεο, κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ άιια ππν-ζηνηρεία, β) 

Καη ηα ζηνηρεία θαη ηα ππν-ζηνηρεία κπνξνχλ λα έρνπλ ηδηφηεηεο, θαη γ) Μφλν ηα 

ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο – θαινχκελα σο «θχιια» 

– έρνπλ ηηκέο, ζε αληίζεζε κε ζηνηρεία αλσηέξσλ επηπέδσλ ηα νπνία νλνκάδνληαη 

«ζπλαζξνηζηέο» (aggregators) ή «ππνδνρείο» (containers). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηεξαξρηθνχ ζρήκαηνο είλαη ην LOM. 

Πνιιά δηαθνξεηηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ έρνπλ πξνηππνπνηεζεί ζε έλα 

πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη 

νη εθαξκνγέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ απιψλνληαη ζε έλα επξχηαην θάζκα εθαξκνγψλ, πνπ 

εθηείλνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε έσο ηελ ηέρλε, ηελ αξρεηνζέηεζε θαη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Γχν απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα, ην γεληθνχ ζθνπνχ Dublin Core θαη ην 

LOM πνπ πεξηγξάθεη εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο ζα αλαιπζνχλ ζην θεθάιαην 6. ηε 

ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά, ππφ ηε κνξθή πεξηιεπηηθήο επηζθφπεζεο, ησλ 

πην δηαδεδνκέλσλ πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ. 

2.3.2.1 MARC 21 (Machine-Readable Cataloging) 

Σν πξφηππν «Μεραλαγλψζηκεο Καηαινγνγξάθεζεο» (MARC) είλαη έλα γεληθνχ 

ζθνπνχ πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη πιεξνθνξίεο θαη, εηδηθφηεξα, ζε βηβιηνζήθεο (Furrie, 2003). Σα 

κνξθφηππα είλαη πξφηππα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη επηθνηλσλία βηβιηνγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε κεραλαγλψζηκε κνξθή. Πεξηιακβάλνπλ ζχλνια θσδηθψλ θαη 

ελδεηθηψλ πεξηερνκέλνπ κε ηνπο νπνίνπο θσδηθνπνηνχληαη κεραλαγλψζηκεο εγγξαθέο. 

Σν MARC 21 είλαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηππσκέλσλ θαξηψλ πνπ 

ζπλαληνχκε ζε θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ, ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Υξεζηκνπνηεί 

αξηζκεηηθνχο θσδηθνχο. 

2.3.2.2 MODS (Metadata Object Description Schema) 

Σν «ρήκα Πεξηγξαθήο Αληηθεηκέλσλ Μεηαδεδνκέλσλ» (MODS) είλαη έλα 

πεξηγξαθηθφ, γεληθνχ ζθνπνχ ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ, παξάγσγν ηνπ MARC 21 

(MODS, 2009). Πεξηιακβάλεη έλα ππνζχλνιν ησλ πεδίσλ MARC 21 θαη ρξεζηκνπνηεί 

εηηθέηεο πνπ βαζίδνληαη ζε θείκελν, θαη φρη αξηζκεηηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

εγγξαθέο MARC. Σν MODS εθθξάδεηαη ζε γιψζζα XML θαη έρεη ηεξαξρηθή δνκή. 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ MODS είλαη ε πινχζηα πεξηγξαθή ειεθηξνληθψλ πφξσλ, ε 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

- 26 - 

νπνία παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιια ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ. 

Σα ζηνηρεία ηνπ MODS είλαη πινπζηφηεξα απφ ηνπ DC, ελψ είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβαηά κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, ζε ζρέζε κε απηά ηνπ DC. Χζηφζν, είλαη 

επθνιφηεξν λα εθαξκνζηνχλ, ζε ζρέζε κε ην πιήξεο βηβιηνγξαθηθφ κνξθφηππν ηνπ 

MARC 21. 

2.3.2.3 ΤΕΙ (Text Encoding Initiative) Header 

H «Πξσηνβνπιία Κσδηθνπνίεζεο Κεηκέλνπ» (ΣΔΗ) είλαη έλα δηεζλέο ζρέδην κειέηεο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζήκαλζεο ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ, φπσο 

κπζηζηνξήκαηα, ζεαηξηθά έξγα, πνίεζε, θ.ά., κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, 

θπξίσο, ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο (TEI Consortium, 2007). Πέξα απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πψο πξέπεη λα θσδηθνπνηεζεί ην θείκελν ελφο έξγνπ, νη 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ΣΔΗ γηα ηελ Κσδηθνπνίεζε θαη Αληαιιαγή Ζιεθηξνληθνχ 

Κεηκέλνπ νξίδνπλ, επίζεο, θαη κηα Κεθαιίδα (Header) πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνλ πφξν 

θαη απνηειείηαη απφ κεηαδεδνκέλα γηα ην έξγν. Ζ θεθαιίδα ΣΔΗ νξίδεηαη σο αξρείν 

SGML DTD, δει. σο έλα ζχλνιν εηηθεηψλ θαη θαλφλσλ πνπ νξίδνληαη κε ζχληαμε 

SGML θαη πεξηγξάθνπλ ηε δνκή θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εγγξάθνπ. Απηή ε ζήκαλζε 

SGML γίλεηαη κέξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ πφξνπ. 

2.3.2.4 <indecs> Metadata Framework 

Σν <indecs> είλαη αθξσλχκην ηνπ interoperability of data in e-commerce systems 

(«δηαιεηηνπξγηθφηεηα δεδνκέλσλ ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ»). Δίλαη έλα 

πιαίζην κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμεχξεζε πξαθηηθψλ ιχζεσλ ζε δεηήκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ επεξεάδνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο θαηφρσλ δηθαησκάησλ ζε έλα 

δηθηπαθφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (Rust & Bide, 2000). Σν πιαίζην 

πεξηιακβάλεη: α) έλα κνληέιν κεηαδεδνκέλσλ, β) έλα πςεινχ επηπέδνπ ιεμηθφ 

κεηαδεδνκέλσλ, γ) αξρέο αληηζηνίρηζεο κε άιια ζρήκαηα θαη δ) έλαλ θαηάινγν 

νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκβάληα εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν <indecs> 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηξεηο δηαθξηηέο, πιελ αιιεινεπηθαιππηφκελεο απφςεηο ησλ 

νληνηήησλ πνπ πεξηγξάθεη – κηα γενική άποτη θαη, εληφο απηήο, κηα ζπγθεθξηκέλε 

εμποπική άποτη θαη κηα άποτη πνεςμαηικήρ πεπιοςζίαρ. Σν θπξηφηεξν επίηεπγκα ηνπ 

<indecs> project είλαη ην ελλνηνινγηθφ ηνπ κνληέιν. Με βάζε απηφ, αιιά θαη κε 

επεθηάζεηο ηνπ, δηάθνξνη ζπκκέηνρνη ηνπ project έρνπλ αλαπηχμεη XML κνξθφηππα ή 
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ζρήκαηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, φπσο είλαη ην ONIX – πνπ ζα εμεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα 

– θαη ην DOI (IDF, 2009). 

2.3.2.5 ONIX (Online Information Exchange) 

Σν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ «Online Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηψλ»  (ONIX) είλαη ζρήκα 

πνπ βαζίδεηαη ζηε γιψζζα XML θαη αλαπηχζζεηαη απφ εθδφηεο, ππφ ηελ αηγίδα ελφο 

αξηζκνχ εκπνξηθψλ νξγαληζκψλ ηεο εθδνηηθήο βηνκεραλίαο βηβιίσλ 

(http://www.editeur.org/8/ONIX/). Ζ αξρηθή πξνδηαγξαθή ONIX ήηαλ κηα άκεζε 

απφθξηζε ζηελ εθξεθηηθή αχμεζε ησλ online πσιήζεσλ βηβιίσλ θαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα βηβιία πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ εηθφλεο, ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο 

πεξηερνκέλσλ ζηα νπηζζφθπιια, βηβιηνθξηζίεο θαη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, ππεξέρνπλ 

κε δηαθνξά ζε πσιήζεηο απφ άιια πνπ δελ πεξηέρνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Σν ONIX 

έρεη θαηαζηεί ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ 

πξντφλησλ ηεο βηνκεραλίαο βηβιίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δίλαη έλα πινχζην ζρήκα 

πνπ απνηειείηαη απφ 236 πεδία θαηαλεκεκέλα ζε 24 θαηεγνξίεο. Σν ζχλνιν 

πεξηιακβάλεη δηαρεηξηζηηθά, δνκηθά, θαη πεξηγξαθηθά πεδία. Σν ONIX κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη θαη λα κεηαδψζεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηππσκέλα θαη γηα ειεθηξνληθά 

βηβιία, ελψ είλαη ζε εμέιημε πξνζπάζεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πεξηνδηθψλ (κε ηε 

ζπκπεξίιεςε πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ γηα πιεξνθνξίεο ζπλδξνκψλ, θιπ.) θαη πξαθηηθψλ 

ζπλεδξίσλ. Υξεζηκνπνηεί αξηζκεηηθή ηαμηλφκεζε θαη ζεκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε. 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ ONIX πεξηιακβάλνληαη δηεζλείο εθδνηηθέο θαη εκπνξηθέο θίξκεο, 

φπσο νη Amazon, Barnes & Noble, Cambridge University Press, McGraw-Hill, Ingram, 

Yale University Press, Baker & Taylor, θ.ά.. 

2.3.2.6 GEM (Gateway to Educational Materials) 2.0 

Οη εθπαηδεπηηθνί πφξνη ελζσκαηψλνπλ έλα επξχ θάζκα ηχπσλ πιεξνθνξηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη πεξηερνκέλνπ. Οη εξεπλεηέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζπλερψο αλαδεηνχλ 

ηξφπνπο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε παηδαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη πιηθψλ ζηα πξφηππα 

κεηαδεδνκέλσλ. Ζ «Πχιε Δθπαηδεπηηθψλ Τιηθψλ» GEM είλαη έλα ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ελζσκάησζε πιήξσο ην ζχλνιν ζηνηρείσλ ηνπ Dublin Core θαη 

πξφζζεζε θαη άιια εθπαηδεπηηθά ζηνηρεία, φπσο «Αθξναηήξην», «ΓηδαθηηθήΜέζνδνο», 

«Πξνέιεπζε» θαη «ΚάηνρνοΓηθαησκάησλ» (GEM Consortium, 2001). Σν GEM 2.0 έρεη 

έλαλ αξηζκφ επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ην ρεηξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ, φπσο: «Καηαινγνγξάθεζε»: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξγαληζκφ 

http://www.editeur.org/8/ONIX/
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πνπ δεκηνχξγεζε ηελ εγγξαθή θαηαιφγνπ GEM. «Οπζηψδεηο πφξνη»: Μηα ζχληνκε 

ιίζηα, ζε ειεχζεξν θείκελν, ησλ πιηθψλ πνπ είλαη νπζηψδε γηα ηελ επηηπρή ρξήζε ηεο 

πεξηγξαθφκελεο νληφηεηαο απφ ην δάζθαιν. «Πξφηππα»: Αθαδεκατθά πξφηππα πνπ 

κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ ζηελ πεξηγξαθφκελε νληφηεηα. «Γηδαθηηθή Μέζνδνο»: 

Τπνδειψλεη ηηο δηδαθηηθέο νκαδνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ, ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηηο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη πξναπαηηνχκελα κάζεζεο ελφο πφξνπ. «Γηάξθεηα»: Ο 

πξνηεηλφκελνο ρξφλνο ή ν αξηζκφο ησλ ζπλφδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πεξηγξαθφκελεο νληφηεηαο. Σν πξφηππν GEM 

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ, παξαδείγκαηα 

θσδηθνπνίεζεο ζε XML θαη RDF, θαζψο θαη κηα ζεηξά πξφηππσλ ιεμηινγίσλ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρψξνη ηηκψλ γηα ηα ζηνηρεία ηνπ GEM.  

2.3.2.7 EAD (Encoded Archival Description) 

Σν πξφηππν «Κσδηθνπνηεκέλεο Πεξηγξαθήο Αξρείσλ» (EAD) είλαη έλαο DTD νξηζκφο 

ηχπνπ εγγξάθνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ SGML/XML θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ κνπζεία, 

αξρεία, θαη βηβιηνζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ςεθηαθψλ 

πεξηγξαθψλ ησλ ζπιινγψλ ηνπο, κε ηε κνξθή βνεζεκάησλ αλεχξεζεο (EAD, 2009). 

Σα βνεζήκαηα αλεχξεζεο είλαη ηζνδχλακα κε θάξηεο θαηαιφγσλ εληφο ησλ αξρείσλ, κε 

ηε δηαθνξά φηη νη πεξηγξαθέο, ζπλήζσο, βαζίδνληαη ζε επίπεδν ζπιινγήο παξά ζε 

αηνκηθφ επίπεδν – ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρεηαθέο ή ηηο κνπζεηαθέο ζπιινγέο. Μέρξη 

ηελ έιεπζε ηνπ EAD, ηα βνεζήκαηα αλεχξεζεο ήηαλ δηαζέζηκα κφλν ζε εθηππσκέλε 

κνξθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη έλαο δπλεηηθφο εξεπλεηήο κπνξνχζε λα εμεηάδεη κφλν ηηο 

ηππσκέλεο θάξηεο θαηαιφγσλ ζηηο ζπιινγέο αξρείσλ θαη κνπζείσλ. Δθφζνλ ην EAD 

πξννξίδεηαη λα απεηθνλίδεη θαη λα κνξθνπνηεί ηα βνεζήκαηα αλεχξεζεο online, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιια πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή πφξσλ 

πνπ βξίζθνληαη πην θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ζπιινγήο. Με ηε ρξήζε ησλ βνεζεκάησλ 

αλεχξεζεο ζε επίπεδν ζπιινγήο, πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ην EAD, νη 

εξεπλεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ εξσηήκαηα απφ απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη, ζπλήζσο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ κε εγγξαθέο 

αηνκηθνχ επηπέδνπ, αθφκε θαη κε ςεθηνπνηεκέλεο εθδφζεηο θάπνησλ πφξσλ. 

2.3.2.8 PREMIS (Preservation Metadata – Implementation Strategies) 

Οη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

κεηαδεδνκέλα επηθεληξψλνληαη ζηελ αλαθάιπςε πξφζθαηα δεκηνπξγεκέλσλ πφξσλ. 
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Χζηφζν, ππάξρεη απμαλφκελνο πξνβιεκαηηζκφο φηη νη ςεθηαθνί πφξνη δελ ζα 

επηδήζνπλ ζε κνξθή πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. Οη ςεθηαθέο 

πιεξνθνξίεο είλαη εχζξαπζηεο, κπνξνχλ λα θζαξνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ, είηε 

εζειεκέλα, είηε αζέιεηα. Μπνξεί λα θαηαζηνχλ άρξεζηεο θαζψο εμειίζζνληαη ηα 

απνζεθεπηηθά κέζα θαη νη ηερλνινγίεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Σα κεηαδεδνκέλα είλαη 

ην θιεηδί πνπ ζα εμαζθαιίζεη φηη νη πφξνη ζα επηδήζνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη 

πξνζβάζηκνη θαη ζην κέιινλ. Ζ αξρεηνζέηεζε θαη ε ζπληήξεζε απαηηνχλ εηδηθά πεδία 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαγσγήο ελφο ςεθηαθνχ πφξνπ  (απφ πνχ πξνέξρεηαη θαη 

πψο άιιαμε κε ην ρξφλν), ηελ θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζνκνησζεί απφ 

κειινληηθέο ηερλνινγίεο. Σν πξφηππν «Μεηαδεδνκέλα πληήξεζεο – ηξαηεγηθέο 

Τινπνίεζεο» (PREMIS) απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πεδίσλ, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε κεηαδεδνκέλσλ ζπληήξεζεο εληφο 

ελφο ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ζπληήξεζεο. Σα πεδία κεηαδεδνκέλσλ PREMIS 

νκαδνπνηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη, αλαιφγσο, ζε πέληε νληφηεηεο (αληηθείκελν, 

δηαλνεηηθή νληφηεηα, ζπκβάλ, ζπληειεζηήο, δηθαηψκαηα), νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζην Λεμηθφ Γεδνκέλσλ - PREMIS Data Dictionary (OCLC/RLG, 2005), πνπ εθδφζεθε 

ην 2005 θαη πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά παξαδείγκαηα ζηηγκηνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ηα ππνζηεξίδνληα ζρήκαηα, θσδηθνπνηεκέλα ζε XML. 

2.3.2.9  CDWA (Categories for the Description of Works of Art) 

Σν πξφηππν «Καηεγνξίεο γηα ηελ Πεξηγξαθή Έξγσλ Σέρλεο» (CDWA) πεξηιακβάλεη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ ηέρλεο θαη εηθφλσλ, θαζψο θαη 

αλαθνξέο ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ ηέρλε (J. Paul Getty Trust, 2009). Λεηηνπξγηθά, ην CDWA είλαη 

πεξηζζφηεξν έλα πιαίζην, παξά έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ. Έρεη 31 επξείεο 

θαηεγνξίεο θαη πεξηζζφηεξεο απφ 380 ππνθαηεγνξίεο. Σν CDWA νξίδεη πφξνπο 

ιεμηινγίσλ θαη πεξηγξαθηθέο πξαθηηθέο πνπ θαζηζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε πνηθίια ζπζηήκαηα, πην ζπκβαηέο θαη πξνζπειάζηκεο. Γη’ απηφ, 

παξέρεη ζπλδέζκνπο ζε ιεμηιφγηα γηα πξνζσπηθά ή εηαηξηθά νλφκαηα, ρψξνπο θαη 

ηνπνζεζίεο, γεληθεπκέλα ζέκαηα θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα. 
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2.3.2.10 VRA (Visual Resources Association) Core 

Σππηθά, νη ζπιινγέο νπηηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηδαζθαιία 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ή παξφκνησλ ζεκάησλ δελ πεξηέρνπλ πξσηφηππα έξγα ηέρλεο, αιιά, 

κάιινλ, δηαθάλεηεο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξσηνηχπσλ. Σα κεηαδεδνκέλα γη’ απηά ηα 

πιηθά, επνκέλσο, πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πεξηγξαθή δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ησλ 

ζρεηηθψλ πφξσλ, φπσο π.ρ. ην πξσηφηππν έξγν δσγξαθηθήο, κηα δηαθάλεηα απηνχ θαη 

κηα ςεθηνπνηεκέλε εηθφλα ηεο δηαθάλεηαο. Σν πξφηππν VRA Core ηεο «Έλσζεο 

Οπηηθψλ Πφξσλ» (VRA) έρεη σο βάζε ην CDWA, ην νπνίν ην επεθηείλεη γηα λα νξίζεη 

έλα απιφ ζχλνιν ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πεξηγξάςεη ην έξγν ηέρλεο – ηνλ πξσηφηππν πίλαθα, κηα θσηνγξαθία, έλα γιππηφ, έλα 

θηίξην, θιπ., θαζψο θαη ηηο εηθφλεο - νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο απηψλ (VRA Core 4.0, 

2010). Σν VRA Core απνηειείηαη απφ έλα απιφ ζχλνιν ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

ζπλδπάδεη ηξία μερσξηζηά ζηνηρεία γηα έπγα, εικόνερ θαη ζςλλογέρ (ζχλνιν έξγσλ ή 

εηθφλσλ). Σα έξγα θαη νη εηθφλεο νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα πξσηφηππα έξγα θαη ζηηο 

νπηηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο. ην VRA Core V. 3.0 ε δνκή είλαη επίπεδε θαη ηα πεδία 

κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ απφ πεξηνξηζηέο. ηελ έθδνζε 4.0, ε νπνία εθδφζεθε ην 

2007 θαη είρε σο ζηφρν ηεο λα θάλεη ην πξφηππν πεξηζζφηεξν ζπκβαηφ κε ηελ XML, νη 

πεξηνξηζηέο ησλ πεδίσλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ππνπεδία θαη ηδηφηεηεο πεδίσλ, 

κεηαηξέπνληαο ην ζρήκα απφ επίπεδν ζε ηεξαξρηθφ.  

2.3.2.11 MPEG-7 (Moving Pictures Expert Group) 

Οη πνιπκεζηθνί πφξνη ζπρλά πεξηέρνπλ πνιχπινθα δεδνκέλα ηφζν ηερληθήο θχζεσο, 

φζν θαη δεδνκέλα πεξηερνκέλνπ, πνπ απαηηνχλ θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε θαη 

πεξηγξαθή γηα ηελ παξάδνζε θαη θαηαλάισζή ηνπο. χκθσλα κε ην (Rising & 

Jörgensen, 2007) ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πξνζαξηψληαη ζε πνιπκεζηθνχο πφξνπο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο πεγέο θαη πνιινχο ζηφρνπο. Μπνξνχλ λα είλαη απιά, φπσο 

κηα ρξνλνζθξαγίδα πνπ πξνζαξηάηαη ζε απνζπάζκαηα βίληεν θαη ζε εηθφλεο 

ηξαβεγκέλεο απφ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, ή πνιπζχλζεηα, φπσο νη πεξηιήςεηο, 

νη ζπλεληεχμεηο θαη νη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνζαξηψληαη ζε ηαηλίεο γηα 

DVDs. 

Οη εξγαζίεο κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηγξαθή πνιπκέζσλ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο 

πξνθιήζεηο (Jörgensen, 2007): 1) Σν εχξνο ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη απίζηεπηα επξχ θαη 

πνιχπινθν, πεξηιακβάλνληαο ήρν, νκηιία, βίληεν, θαη ηξηζδηάζηαηα κνληέια, γηα λα 

απαξηζκήζνπκε κεξηθά. 2) Σα αληηθείκελα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα, 



2. Σα κεηαδεδνκέλα ζην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ 

- 31 - 

κπνξνχλ φκσο λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα πξνθχςνπλ λέα. 3) Ο ηνκέαο ησλ πνιπκέζσλ 

δηαηξέρεη νξηδνληίσο θαη θαζέησο πνιινχο επηζηεκνληθνχο θαη ζεκαηηθνχο ηνκείο, φπσο 

ηελ εθπαίδεπζε, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ηε δηαζθέδαζε θαη ηηο βηνκεραλίεο. Απηέο νη 

εηδηθέο πξνθιήζεηο απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα πξνηππνπνηεκέλεο πνιπκεζηθέο 

πεξηγξαθέο πνπ έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ απφ πνιινχο νξγαληζκνχο θαη 

εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα πνιπκέζα. 

Σν πξφηππν MPEG-7 πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ «Οκάδα Δηδηθψλ ζηελ 

Κηλνχκελε Δηθφλα» (MPEG) ηνπ ISO/IEC (International Standards Organization / 

International Electrotechnical Commission), είλαη επηζήκσο γλσζηφ σο πξφηππν 

ISO/IEC 15938 Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία – Γηαζχλδεζε Πεξηγξαθήο Πνιπκεζηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ. Σν MPEG-7 νξίδεη ηα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ, ηε δνκή θαη ηηο ζρέζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ νπηηθνανπζηηθά αληηθείκελα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, γξαθηθψλ, ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, κνπζηθήο, ήρνπ, 

νκηιίαο, βίληεν ή ζπιινγψλ φισλ απηψλ ησλ κέζσλ. Δίλαη έλα πνιπκεξέο πξφηππν πνπ 

εκπιέθεη (Martinez, 2003): 

 Δπγαλεία πεπιγπαθήρ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Πεπιγπαθέυν πνπ νξίδνπλ ηε 

ζχληαμε θαη ηε ζεκαζηνινγία θάζε ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηα Σσήμαηα 

Πεπιγπαθήρ πνπ νξίδνπλ ηε δνκή θαη ηε ζεκαζηνινγία ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα 

ζηνηρεία. 

 Γλώζζα Οπιζμού Πεπιγπαθήρ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζχληαμεο ησλ εξγαιείσλ 

πεξηγξαθήο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζρεκάησλ πεξηγξαθήο θαη ηελ επέθηαζε θαη 

ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ. 

 Δπγαλεία Σςζηήμαηορ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνζήθεπζεο θαη κεηάδνζεο θαη 

ην ζπγρξνληζκφ ησλ πεξηγξαθψλ κε ην πεξηερφκελν, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία ηεο δηαλνεηηθήο πεξηνπζίαο. 

Οη πεξηγξαθείο γηα ήρν θαη βίληεν νξίδνληαη μερσξηζηά ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ηεξαξρία πεδίσλ θαη ππνπεδίσλ (Chiariglione, 2010). Γηα ηα νπηηθά αληηθείκελα 

ππάξρνπλ πεξηγξαθείο γηα ηε Βαζηθή Γνκή, ηελ Τθή, ην ρήκα, ηελ Κίλεζε, ηε Θέζε 

ζην Υψξν θαη ηελ Αλαγλψξηζε Πξνζψπσλ. Οη πεξηγξαθείο ήρνπ ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ζηνπο πεξηγξαθείο ρακεινχ επηπέδνπ πνπ είλαη θνηλνί γηα αληηθείκελα ήρνπ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θαη ζηνπο πεξηγξαθείο πςεινχ επηπέδνπ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε ηδηαίηεξεο εθαξκνγέο ήρνπ. Οη ρακεινχ επηπέδνπ πεξηγξαθείο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ Γνκέο θαη Υαξαθηεξηζηηθά 
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(ρξνληθά θαη θαζκαηηθά). Οη πςεινχ επηπέδνπ πεξηγξαθείο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία, 

φπσο Υξνηά Μνπζηθνχ Οξγάλνπ, Πεξηγξαθή Μεισδίαο θαη Πεξηγξαθή Πεξηερνκέλνπ 

κε Οκηιία. 

Σα ζρήκαηα πεξηγξαθήο βαζίδνληαη ζηελ XML θαη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ, είηε 

ζε κνξθή θεηκέλνπ θαηάιιειε γηα επεμεξγαζία, αλαδήηεζε, θηιηξάξηζκα θαη 

δπλαηφηεηα αλάγλσζεο απφ άλζξσπν, είηε ζε δπαδηθή κνξθή θαηάιιειε γηα 

απνζήθεπζε, κεηάδνζε θαη παξάδνζε ζπλερνχο ξνήο (streaming). Γεδνκέλνπ φηη ε 

πιήξεο πεξηγξαθή ελφο πνιπκεζηθνχ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα είλαη αξθεηά πνιχπινθε, 

ην πξφηππν παξέρεη έλα Πεξηιεπηηθφ ρήκα Πεξηγξαθήο ζρεδηαζκέλν γηα 

θπιινκέηξεζε θαη πινήγεζε. 

Πξνβιέπεηαη φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ MPEG-7 γηα ηελ αλαγλψξηζε νπηηθναθνπζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

εληειψο θαηλνηφκνπο ηξφπνπο, φπσο ηελ ςεθηνπνίεζε κηαο κνπζηθήο θξάζεο θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ηελ αλάθηεζε κηαο ιίζηαο κνπζηθψλ θνκκαηηψλ πνπ πεξηέρνπλ ηελ 

αιιεινπρία απφ λφηεο ηεο ςεθηνπνηεκέλεο κνπζηθήο θξάζεο, ηε ράξαμε γξακκψλ ζε 

κηα ειεθηξνληθή ηακπιέηα δσγξαθηθήο θαη ηελ αλάθηεζε εηθφλσλ πνπ πεξηέρνπλ 

παξφκνηα γξαθηθά ή ηε ρξήζε ελφο θσλεηηθνχ απνζπάζκαηνο θαη ηελ αλάθηεζε 

ζρεηηθψλ αξρείσλ κε νκηιίεο, θσηνγξαθίεο, απνζπάζκαηα βίληεν θαη βηνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νκηινχληα. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζρήκαηνο 

κεηαδεδνκέλσλ εθ ηνπ κεδελφο, θνηλή θαη, σο επί ην πιείζηνλ, απνηειεζκαηηθή 

πξαθηηθή είλαη ε πηνζέηεζε ελφο πξνυπάξρνληνο ζρήκαηνο θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ππφ 

ηξνπνπνίεζε ζρήκαηνο. Μέζνδνη θαη ηερληθέο πξνζαξκνγήο ελφο πξνυπάξρνληνο 

ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ, 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία πξνθίι εθαξκνγήο θαη ηε ρξήζε απεηθνλίζεσλ 

(crosswalks) κεηαμχ ζρεκάησλ. Σα ζέκαηα απηά ζα αλαπηπρζνχλ αλαιπηηθφηεξα ζηε 

ζπλέρεηα. 

2.3.3 Προφύλ εφαρμογόσ 

Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηά ζρήκαηα θαη πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ελδηαθέξνληνο, θαλέλα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηθαλνπνηεί ηηο 
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απαηηήζεηο φισλ ησλ εθαξκνγψλ. Ζ δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ 

ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ 

εθαξκνγψλ γίλεηαη κε ηα πξνθίι εθαξκνγψλ (application profiles). 

Χο πξνθίι εθαξκνγήο νξίδεηαη κηα ζπλάζξνηζε ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ απφ 

έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο ζε έλα ζχλζεην πξφηππν γηα ηνπηθή 

ρξήζε. Tα πξνθίι εθαξκνγψλ παξέρνπλ ην κέζν γηα ηελ έθθξαζε ησλ αξρψλ ηεο 

«ημημαηοποίηζηρ» (modularity) θαη ηεο «επεκηαζιμόηηηαρ» (extensibility). Ο ζθνπφο 

ελφο πξνθίι εθαξκνγήο είλαη λα πξνζαξκφζεη ή λα ζπλδπάζεη ππάξρνληα ζρήκαηα ζε 

έλα παθέην πνπ λα είλαη θνκκέλν θαη ξακκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, δηαηεξψληαο, φκσο, παξάιιεια ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

κε ηα αξρηθά, βαζηθά ζρήκαηα (Duval et al., 2002). 

Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην νξηζκφ ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Δπηβνιή πιεζηθόηεηαο (cardinality enforcement). Ζ ηερληθή απηή 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε εκθάληζεο ελφο ζηνηρείνπ, δειαδή ην αλ είλαη 

πξναηξεηηθή, ππνρξεσηηθή, ή ππφ ζπλζήθε θαη ην πφζεο θνξέο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη. 

Όηαλ ηα ζηνηρεία ελφο πξνηχπνπ είλαη πξναηξεηηθά, έλα πξνθίι κπνξεί λα απνθαζίζεη 

ηε ρξήζε νξηζκέλσλ κφλν ζηνηρείσλ (Duval & Hodgins, 2003). Σν πξνθίι απηφ 

απινπνηεί έλα πνιχπινθν πξφηππν, κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο εγγξαθψλ (Friesen & 

Nirhamo, 2003). ε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ ε θαηάζηαζε εκθάληζεο ελφο 

ζηνηρείνπ κπνξεί λα νξηζηεί πην απζηεξά. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξναηξεηηθφ ζηνηρείν 

κπνξεί λα γίλεη ππνρξεσηηθφ ζε έλα πξνθίι. Σν αληίζηξνθν, σζηφζν, δελ κπνξεί λα 

γίλεη, γηαηί έλα πξνθίι εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί εληφο ησλ πεξηνξηζκψλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφηππν. Γελ κπνξεί λα θάλεη επηφηεξε ηελ 

απζηεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ (Duval et al., 2002). 

 Πεξηνξηζκόο πεδίνπ ηηκώλ. Δίλαη δπλαηφ ηα ιεμηιφγηα πνπ νξίδνληαη ζε θάπνην 

πξφηππν λα ζεσξνχληαη πνιχ γεληθά γηα θάπνηα θνηλφηεηα ρξεζηψλ. Ζ θνηλφηεηα απηή 

κπνξεί λα επηζπκεί κεγαιχηεξν βαζκφ εμεηδίθεπζεο ησλ πεξηγξαθψλ ησλ πφξσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο φξνπο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζηνινγηθή ζπλάθεηα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο. Σα πξνθίι εθαξκνγψλ θαζνξίδνπλ επηηξεπηά ζρήκαηα θαη ηηκέο θαη 

ηειεηνπνηνχλ ηνπο νξηζκνχο ηνπ πξνηχπνπ (Heery & Patel, 2000). Γηα θάπνηα πεδία ην 

ζχλνιν ηηκψλ ηνπο κπνξεί λα γίλεη πην πεξηνξηζκέλν απφ απηφ ηνπ πξνηχπνπ. Απηφ 
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ζπκβαίλεη φηαλ ην πξφηππν είλαη πνιχ «ραιαξφ» γηα ην ζχλνιν ηηκψλ ελφο πεδίνπ θαη 

ην πεξηβάιινλ ρξήζεο επηηξέπεη ηελ επηπξφζζεηε ζπξξίθλσζή ηνπ. 

 Καζνξηζκόο ζρέζεσλ θαη εμαξηήζεσλ. Έλα πξνθίι εθαξκνγήο νξίδεη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλφισλ ηηκψλ ηνπο. Οη δεκηνπξγνί ηνπ 

πξνθίι κπνξνχλ επίζεο λα πεξηνξίζνπλ ην κνληέιν δεδνκέλσλ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη επαλαιακβάλνληαη (IMS Global 

Learning Consortium, 2004). Δλ πξνθεηκέλσ, ε χπαξμε ελφο ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ 

κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ απαίηεζε λα είλαη παξφλ έλα αθφκα ζηνηρείν. Γηα  παξάδεηγκα, 

ην πξνθίι κπνξεί λα νξίδεη φηη αλ ππάξρεη «Κφζηνο» γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πφξνπ, 

ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφο ν «Γηθαηνχρνο» ηεο ακνηβήο (Duval & Hodgins, 2003). 

Με ηε ίδηα ινγηθή, έλα πξνθίι κπνξεί λα πεξηνξίδεη ην ζχλνιν ηηκψλ ελφο ζηνηρείνπ 

κεηαδεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ ηηκή θάπνηνπ άιινπ ζηνηρείνπ. 

 Γήισζε ρώξνπ νλνκάησλ (namespace). Σα πξνθίι εθαξκνγψλ ππνζηεξίδνπλ 

ηε ρξήζε πνιιψλ ρψξσλ νλνκάησλ, έηζη ψζηε νη ζρεδηαζηέο λα κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ 

ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηνπο απφ δηαθνξεηηθά ζχλνια 

ζηνηρείσλ. Χζηφζν, νη ζρεδηαζηέο ηνπ κπνξνχλ, επίζεο, λα πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο 

ηνπηθά ζηνηρεία ζε έλα ηνπηθά νξηδφκελν ρψξν νλνκάησλ (Duval et al., 2002). Σα 

ηνπηθά νξηζκέλα ζηνηρεία, κπνξνχλ λα έρνπλ αμία θαη λφεκα γηα ηελ εθαξκνγή, αιιά 

λα κελ ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθά εθηφο απηήο, ζε επξχηεξα ελλνηνινγηθά 

πεξηβάιινληα. 

Τπάξρνπλ πξνθίι εθαξκνγψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ 

πνπ νξίδνληαη απφ μέλα ζρήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ςεθηαθή βηβιηνζήθε NSDL 

ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηνπ απινχ DC, ηνπ ζχλζεηνπ DC θαη ηνπ LOM. Άιια πξνθίι 

εθαξκνγψλ απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα κφλν 

ζρήκα, ην νπνίν, φκσο, θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. Σα πξνθίι απηά, ζπλήζσο, δεκηνπξγνχληαη απφ πξσηνβνπιίεο 

πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο αλάπηπμεο ηνπ ζρήκαηνο αλαθνξάο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

έρνπλ πξνθχςεη ηα πξνθίι DC-Ed (http://www.dublincore.org/groups/education/), 

DC-Lib (http://www.dublincore.org/groups/libraries/) θαη DC-Gov (http://www. 

dublincore.org/groups/government/), πνπ απνηεινχλ εμεηδηθεχζεηο ηνπ DC γηα ρξήζε 

ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, ζε πεξηβάιινληα βηβιηνζεθψλ, θαη θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, αληίζηνηρα. 
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Σν (Friesen, 2004a) έρνληαο σο αληηθείκελν κειέηεο ην πξφηππν LOM, δηαρσξίδεη 

ηα πξνθίι εθαξκνγψλ ζε 4 γεληθέο (θαη κε μερσξηζηέο κεηαμχ ηνπο) θαηεγνξίεο. 

1. Απηά πνπ ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία ηνπ LOM κε ζηνηρεία άιισλ πξνηχπσλ. 

2. Απηά πνπ εζηηάδνληαη ζηνλ νξηζκφ επεθηάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ 

πξνζαξκνγψλ, εηδηθά γηα ην πξφηππν LOM. 

3. Απηά πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

επηινγψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. 

4. Απηά πνπ ηαπηφρξνλα απινπνηνχλ θαη δεκηνπξγνχλ πξνζαξκνζκέλεο επεθηάζεηο 

ηνπ LOM. 

Σν (IMS Global Learning Consortium, 2004) ζεκεηψλεη φηη γηα ηελ επηηπρή 

δεκηνπξγία ελφο πξνθίι εθαξκνγήο, είλαη αλαγθαίν λα: 

 Γίλνπλ θαηαλνεηέο νη απαηηήζεηο θαη λα νξηζηεί ζαθψο ν ζθνπφο ηνπ πξνθίι. 

 Γηαζθαιηζηεί φηη ζα ππάξρνπλ επαξθείο πφξνη γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ πξνθίι. 

 Δμεηαζηνχλ ππάξρνληα ζρεηηθά πξφηππα, πξνδηαγξαθέο θαη πξνθίι εθαξκνγψλ. 

Αλ βξεζεί έλα πξνθίι πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί φπσο είλαη ή λα ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

 Απνζαθεληζηεί αλ ην πξνθίι ζα ρξεζηκνπνηεζεί α) γηα απνζήθεπζε 

κεηαδεδνκέλσλ γηα εζσηεξηθή ρξήζε, ή β) γηα έθζεζε κεηαδεδνκέλσλ γηα 

αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε, ή γ) γηα αληαιιαγή εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ κε άιια 

ζπζηήκαηα. 

 Καζνξηζηεί κε πνηεο άιιεο εθαξκνγέο ην πξνθίι ζα κπνξεί λα έρεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Αθνινπζεί ηηο ζπζηάζεηο γηα επεθηάζεηο, δεζκεχζεηο, ιεμηιφγηα, κεηαθξάζεηο θαη 

ζεκαζηνινγία αληηζηνηρίζεσλ. 

 Γεκνζηεχζεη ην πξνθίι ζε έλα κεηξψν ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

2.3.4 Απεικονύςεισ (Crosswalks) 

Απνηειεί ηνλ πην δηαδεδνκέλν ζχγρξνλν ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Μηα απεηθφληζε (crosswalk) είλαη ε αληηζηνίρηζε ησλ φξσλ κεηαδεδνκέλσλ, ηεο 

ζεκαζίαο θαη ηεο ζχληαμήο ηνπο απφ έλα ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ζε έλα άιιν (St Pierre 
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& LaPlant, 1998). Καηά ηελ κέζνδν απηή θαηαξηίδεηαη έλαο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ζηηο ζηήιεο ηνπ ηνπο φξνπο απφ ηα δχν ή πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά πξφηππα θαη ζηηο 

γξακκέο ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρίδνληαη νη φξνη πνπ έρνπλ ην θαιχηεξν ηαίξηαζκα κεηαμχ 

ηνπο. 

 

Δικόνα 2-3: Μηα Απεηθφληζε κεηαμχ δχν ζρεκάησλ 

Οη απεηθνλίζεηο επηηξέπνπλ ζηα ζπζηήκαηα λα κεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα απφ ην 

έλα πξφηππν ζην άιιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ 

νκνηφκνξθεο ππεξεζίεο (πρ αλαδήηεζε, πινήγεζε) πάλσ απφ εηεξνγελείο ζπιινγέο 

κεηαδεδνκέλσλ, νη νπνίεο έρνπλ πξνέιζεη απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ή θνηλφηεηεο 

ρξεζηψλ. ρεδφλ φια ηα δηεζλή πξφηππα έρνπλ δεκηνπξγήζεη απεηθφληζε ζηα δεκνθηιή 

πξφηππα DC θαη MARC, ελψ είλαη πνιχ ζχλεζεο λα ππάξρεη απεηθφληζε απφ κηα 

παιαηφηεξε έθδνζε ελφο πξνηχπνπ ζε έλα λεφηεξν, π.ρ. απφ VRA 2.0 ζε VRA Core 3.0. 

ηελ πξάμε ζπλαληάκε δχν εηδψλ απεηθνλίζεηο (Chan & Zeng, 2006): ηελ 

απφιπηε θαη ηελ ζρεηηθή. ηελ απόλςηη απεηθφληζε έρνπκε αθξηβέο ηαίξηαζκα κεηαμχ 

ησλ φξσλ, π.ρ. «vra.title» θαη «dc.title». Αληίζεηα, ζηε ζσεηική απεηθφληζε, ε 

αληηζηνίρηζε δελ είλαη απζηεξή. Ζ ηειεπηαία ρξεζηκεχεη ηδηαίηεξα φηαλ απεηθνλίδνπκε 

έλα πνιχπινθν ζρήκα ζε έλα πην απιφ, ην νπνίν δελ δηαζέηεη πνιινχο φξνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε κηα απεηθφληζε απφ ην VRA Core 3.0 ζην DC, ε πξψηε κέζνδνο ζηνλ 

φξν «vra.technique» δελ ζα αληηζηνίρηδε ηίπνηα, ελψ ε δεχηεξε ζα αληηζηνίρηδε ην 

«dc.format», αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη δχν φξνη είλαη ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακνη ή φρη. 

ε κηα απεηθφληζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, ε ζεκαζηνινγία θάζε φξνπ, ην αλ 

είλαη ππνρξεσηηθφο ή πξναηξεηηθφο, ην αλ ιακβάλεη πνιιαπιέο ηηκέο θαζψο θαη ηπρφλ 

πεξηνξηζκνί ζε απηέο ηηο ηηκέο. 

Σν πξφβιεκα κε ηηο απεηθνλίζεηο είλαη νη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί βαζκνί 

ηζνδπλακίαο κεηαμχ ησλ φξσλ: έλα πξνο έλα, έλα πξνο πνιιά, πνιιά πξνο έλα θαη έλα 

πξνο θαλέλα. Δπηπιένλ, θάπνηνη φξνη ππεξθαιχπηνπλ ή απνηεινχλ ππνζχλνιν θάπνησλ 

άιισλ δεκηνπξγψληαο έηζη πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαηά ηελ απεηθφληζε. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ κηα εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιά ζρήκαηα 

κεηαδεδνκέλσλ, κηα αξθεηά δηαδεδνκέλε κέζνδνο απεηθφληζεο είλαη ε κοινή 

απεικόνιζη. Καηά ηελ κέζνδν απηή επηιέγεηαη έλα θαηάιιειν πξφηππν – φπσο ην DC –  

πνπ ιεηηνπξγεί σο δηαθφπηεο (switch), θαη ε απεηθφληζε φισλ ησλ ππφινηπσλ 

πξνηχπσλ γίλεηαη πξνο απηφ. Έηζη, φηαλ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε ηνλ φξν ελφο 

πξνηχπνπ ζε θάπνην άιιν αθνινπζνχκε ην κνλνπάηη ηεο απεηθφληζεο κέζσ ηνπ DC 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2-4: 

 

Δικόνα 2-4: Κνηλή Απεηθφληζε Μέζσ Γηαθφπηε DC 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην πιήζνο ησλ απεηθνλίζεσλ απμάλεηαη αλάινγα κε ηα 

εκπιεθφκελα πξφηππα θαη φρη εθζεηηθά. 

2.4 Αναπαράςταςη των μεταδεδομένων 

Σα κεηαδεδνκέλα πξέπεη λα εθθξάδνληαη κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν γηα λα δηαβάδνληαη, 

αλαδεηνχληαη θαη αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ, ν 

ηππνπνηεκέλνο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί θαη ην ζηφρν ηνπ 

εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ πνπ είλαη ε θαηαλφεζε ησλ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ 

απφ αλζξψπνπο αιιά θαη κεραλέο (κεραλαγλψζηκεο πιεξνθνξίεο). Σα κεηαδεδνκέλα 

κπνξνχλ λα θαηαγξάθνληαη ζε πίλαθεο, ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ή κπνξεί λα εθθξάδνληαη 

ζε HTML (Hypertext Markup Language), XML (eXtensible Markup Language), ή RDF 

(Resource Description Framework). Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία εθθξάδνληαη, κεξηθέο 

θνξέο θαιείηαη θαη «δέζκεπζε» (binding). 
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2.4.1 Μεταδεδομϋνα ςε HTML 

Απιά κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ εχθνια λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θψδηθα HTML κηαο 

ηζηνζειίδαο γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ. Οη εηηθέηεο ηεο HTML ζπλήζσο θαζνξίδνπλ ην 

πεξηερφκελν ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ κηαο ηζηνζειίδαο, φπσο παξαγξάθνπο, 

επηθεθαιίδεο, ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, εηθφλεο θ.α.. Τπάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλεο εηηθέηεο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ελφηεηα <head> ηνπ θψδηθα HTML κηαο ηζηνζειίδαο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ε εηηθέηα 

<title> πεξηέρεη ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο, ν νπνίνο θαίλεηαη θαη ζηελ γξακκή ηίηινπ ηνπ 

θπιινκεηξεηή. 

Δπηπξφζζεηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο εηηθέηαο 

<meta>. Ζ εηηθέηα <meta> ρξεζηκνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο «name» θαη «content», ζηηο 

νπνίεο θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ην φλνκα θαη ε ηηκή ηνπ κεηαδεδνκέλνπ. Σππηθά 

κεηαδεδνκέλα πνπ θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο εηηθέηαο <meta> είλαη απηά πνπ έρνπλ φλνκα 

“description” θαη “keywords” θαη αθνξνχλ κηα πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο θαη ιέμεηο 

θιεηδηά πνπ ηελ πεξηγξάθνπλ. Αξθεηέο κεραλέο αλαδήηεζεο δίλνπλ κεγάιν βάξνο ζηελ 

εηηθέηα <title> θαηά ηε δηαδηθαζία επξεηεξίαζεο θαη αλάθηεζεο, ελψ νξηζκέλεο 

εμάγνπλ θαη δεκνζηνπνηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ ηδηνηήησλ “description” θαη 

“keyword”. 

Γηα λα απνδνζνχλ ηα κεηαδεδνκέλα ελφο πφξνπ ζε κηα ηζηνζειίδα, πνπ 

αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, ζα πξέπεη ζηελ ηδηφηεηα «name» λα 

ρξεζηκνπνηεζεί καδί κε ην φλνκα ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ, ην πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ 

ρψξνπ νλνκάησλ (namespace) πνπ ηαπηνπνηεί ην ζρήκα. Έηζη, έλα ζηνηρείν 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα ζα έρεη ηε κνξθή: 

<meta name="προζδΧώροσΟνομάηων.όνομαΣηοιτείοσ" 

content="ηιμήΣηοιτείοσ" /> 

Παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ: 

<meta name="DC.title" content="Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας" /> 

<meta name="DCTERMS.modified" content="2010-01-10" /> 

φπνπ «DC» θαη «DCTERMS» είλαη ηα πξνζδηνξηζηηθά ηνπ ρψξνπ νλνκάησλ ηνπ 

ζπλφινπ ζηνηρείσλ ηνπ DC, απινχ θαη ζχλζεηνπ αληίζηνηρα. Σα πξνζδηνξηζηηθά απηά 

πξέπεη λα δειψλνληαη εληφο ηεο ελφηεηαο <head> ηεο ζειίδαο, κέζσ ηεο εηηθέηαο 

<link> θαη πεξηέρνπλ έλα URI, ην νπνίν ηαπηνπνηεί ην ρψξν νλνκάησλ. 

 <link rel="schema.[προζδΧώροσΟνομάηων]" href="[URIΧώροσ]"/> 
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Γηα εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ απινχ DC, ε δήισζε είλαη: 

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> 

ελψ γηα ην ζχλζεην DC: 

<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" /> 

Γηα παξάδεηγκα, κηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ DC πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα ηζηνζειίδα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη: 

 <head> 

… 

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> 

<link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" /> 

<meta name="DCTERMS.creator" content="Margaritopoulos Thomas" /> 

<meta name="DC.title" content="A Conceptual Framework for Metadata 

Quality Assessment" /> 

<meta name="DC.type" content="Άρθρα ζε δημοζιεσμένα πρακηικά διεθνών 

ζσνεδρίων (με κριηές) " /> 

<meta name="DCTERMS.created" content="2008" /> 

<meta name="DC.language" content="en" /> 

… 

</head> 
 

Δικόνα 2-5: Παξάδεηγκα εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ ζε HTML 

Ζ HTML, αλ θαη κπνξεί λα εθθξάζεη απιά κεηαδεδνκέλα ζε ηζηνζειίδεο, είλαη 

ζεκαζηνινγηθά αζαθήο, θαζψο αδπλαηεί λα εθθξάζεη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Ζ HTML δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κεηαδεδνκέλα ηεξαξρηθήο 

δφκεζεο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ αξθεηά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη κφλν έλα πξάγκα – ηελ ηζηνζειίδα πνπ ηα πεξηέρεη. Γηα πην πνιχπινθεο 

πεξηγξαθέο ρξεζηκνπνηνχληαη πην εμειηγκέλεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο, φπσο ε XML 

θαη ην RDF, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

2.4.2 Μεταδεδομϋνα ςε XML 

ε αληίζεζε κε ηελ HTML ε νπνία ζρεδηάζηεθε γηα λα παξνπζηάδεη δεδνκέλα θαη 

εζηηάδεη ζην πψο εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα, ε «Δπεθηάζηκε Γιψζζα ήκαλζεο» 

(eXtensible Mark-up Language – XML) ζρεδηάζηεθε γηα λα πεξηγξάθεη δεδνκέλα θαη 

εζηηάδεη ζην ηη είλαη ηα δεδνκέλα. 

Ζ XML είλαη, δειαδή, έλα ζχλνιν θαλφλσλ ή, δηαθνξεηηθά, έλα παθέην 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ή ζπκβάζεσλ, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δφκεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Ζ XML δελ είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Γηεπθνιχλεη ηνλ ππνινγηζηή λα παξάγεη 
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δεδνκέλα, λα δηαβάδεη δεδνκέλα θαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζαθήλεηα ηεο δνκήο ησλ 

δεδνκέλσλ. Δίλαη επεθηάζηκε, αλεμάξηεηε ζπζηήκαηνο πιηθνχ θαη κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη δηεζλείο θαη ηνπηθέο πξνζαξκνγέο. 

Ζ XML, φπσο θαη ε HTML, ρξεζηκνπνηεί «εηηθέηεο» (tags) θαη «γλσξίζκαηα» 

(attributes) γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ. ε αληίζεζε κε ηελ HTML, ε 

νπνία δηεπθξηλίδεη ηε ζεκαζία θάζε εηηθέηαο θαη γλσξίζκαηνο θαη, ζπρλά, πξνζδηνξίδεη 

πψο ζα εκθαλίδεηαη ζην θπιινκεηξεηή ην θείκελν ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζε απηά, ε 

XML ρξεζηκνπνηεί εηηθέηεο κφλν γηα λα νξηνζεηήζεη θνκκάηηα δεδνκέλσλ θαη αθήλεη 

ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή πνπ ηα δηαβάδεη. 

Ζ XML επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηνλ νξηζκφ νπνηνπδήπνηε πεδίνπ – εηηθέηαο – 

επηζπκεί, γηα λα εθθξάζεη ηα δεδνκέλα ηνπ. Γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο νλνκάησλ θαηά 

ην ζπλδπαζκφ κνξθψλ, ε XML παξέρεη έλα κεραληζκφ «ρψξνπ νλνκάησλ» 

(namespace). Με ηνπο ρψξνπο νλνκάησλ εμαζθαιίδεηαη ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία 

ζηελ επηινγή ηνπ θεηκέλνπ ησλ εηηθεηψλ, δειαδή ζηελ νλνκαηνδφηεζε ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά θείκελα. Οη ρψξνη νλνκάησλ XML είλαη κνλαδηθέο 

ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ νλνκάησλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Γεκηνπξγνχλ κνλαδηθά πξνζέκαηα γηα ηα ζηνηρεία πνπ, ζπλήζσο, πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά XML αξρεία ή άιιεο εθαξκνγέο αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη καδί. Δπίζεο, 

νξίδνπλ ηε ζεκαζηνινγία πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ επεμεξγαζία. Σα 

πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ ρψξνπο νλνκάησλ, νη νπνίνη 

πεξηέρνπλ ηνπο νξηζκνχο ησλ πεδίσλ ησλ πξνηχπσλ. 

Σα αξρεία XML είλαη ηδαληθά γηα ηελ απνζήθεπζε κεηαδεδνκέλσλ γηαηί, απφ ηε 

θχζε ηνπο είλαη ηεξαξρηθά. Σα πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θσδηθνπνηνχλ ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπο, θπξίσο, κε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο XML, εθδίδνληαο «δεζκεχζεηο XML» (XML bindings) ηνπ πξνηχπνπ. ηo 

παξάξηεκα «Β2» θαίλεηαη έλα δείγκα εγγξαθήο LOM πνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλε ζε 

XML. Παξαηεξνχκε ηε δήισζε ηνπ ρψξνπ νλνκάησλ πνπ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ XML 

αξρείνπ (xmlns="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM"), πνπ παξαπέκπεη ζην XML ζρήκα  απφ 

ην νπνίν αληινχληαη ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ θαη, γεληθφηεξα, νιφθιεξε ε δνκή ηνπ 

ζρήκαηνο LOM. 
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2.4.3 Μεταδεδομϋνα ςε RDF 

ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ, ην World Wide Web 

Consortium (W3C) δεκηνχξγεζε ην πξφηππν «Πιαίζην Πεξηγξαθήο Πφξσλ» (Resource 

Description Framework – RDF), ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηελ θσδηθνπνίεζε, αληαιιαγή, 

επεμεξγαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε κεηαδεδνκέλσλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ. Ζ βαζηθή 

επηδίσμε ηνπ RDF είλαη λα επηηξέςεη ηνλ νξηζκφ ηεο ζεκαζηνινγίαο πνπ εγθιείεηαη ζε 

πιεξνθνξηαθνχο πφξνπο κε ηππηθφ, δηαιεηηνπξγηθφ θαη κεραλαγλψζηκν ηξφπν (RDF, 

2010). 

Σα κεηαδεδνκέλα RDF, ζπλήζσο, θσδηθνπνηνχληαη κε ρξήζε ηεο XML. Χζηφζν, 

φπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ, ην RDF παξέρεη κφλν ην ππφβαζξν γηα ηελ πεξηγξαθή 

ησλ πφξσλ, δειαδή ηελ ηππηθή ζχληαμε (ή δνκή) ηεο γιψζζαο πεξηγξαθήο, αιιά φρη ηε 

ζεκαζηνινγία. Ζ ζεκαζηνινγηθή δηάζηαζε πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ κηα θαζνξηζκέλε 

εθαξκνγή, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ππνινγηζηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα κεηαδεδνκέλα. Ζ 

ζεκαζηνινγία θαζνξίδεηαη κε έλα ιεμηιφγην RDF, ην νπνίν απνηειεί έλα κνληέιν ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ νξίδεη ηελ έλλνηα θαζελφο ζηνηρείνπ κεηαδεδνκέλσλ θαη ην πψο 

ζρεηίδεηαη κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία. 

πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ RDF απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθνχο 

ηχπνπο δεδνκέλσλ: «Πφξνπο» (Resources), «Ηδηφηεηεο» (Properties) θαη «Γειψζεηο» 

(Statements). 

Πόξνο νλνκάδεηαη νηηδήπνηε κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε RDF εθθξάζεηο. Μπνξεί 

λα είλαη κηα ζειίδα ηνπ δηαδηθηχνπ π.ρ. http://www.w3.org/Overview.html, έλα ηκήκα 

κηαο ζειίδαο, π.ρ. έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ελφο XML εγγξάθνπ ή αθφκα θαη έλα 

ζχλνιν ζειίδσλ. Πφξνη νλνκάδνληαη θαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία δελ είλαη 

πξνζπειάζηκα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα ηππσκέλν βηβιίν ή έλαο 

πίλαθαο δσγξαθηθήο. ε θάζε πφξν απνδίδεηαη έλα κνλαδηθφ URI (Uniform Resource 

Identifier) ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη κηα άγθπξα (anchor ids). Γηα παξάδεηγκα, 

ην URI http://www.mysite.gr/RDF απνδίδεηαη ζηελ ζειίδα κε ηελ αληίζηνηρε 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ην URI http://www.mysite.gr /RDF/IEEE_LOM.rdf#Title 

απνδίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα Title πνπ νξίδεηαη ζην αξρείν http://www…/IEEE_LOM.rdf. 

Σα URIs απνηεινχλ ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ πφξσλ. 

Ηδηόηεηα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη, είηε έλα γλψξηζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα πφξν, είηε κηα ζρέζε κεηαμχ πφξσλ. Μηα 
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ηδηφηεηα έρεη θαζνξηζκέλε ζεκαζηνινγία θαη, πηζαλφλ, θάπνην πεδίν νξηζκνχ, πεδίν 

ηηκψλ, θαζψο θαη ζπζρεηίζεηο κε άιιεο ηδηφηεηεο. Οη ηδηφηεηεο είλαη θαη απηέο πφξνη, 

άξα έρνπλ κνλαδηθά URIs θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξάθνληαη απφ RDF εθθξάζεηο. 

Γήισζε νλνκάδεηαη ε ηξηάδα πόπορ – ιδιόηηηα – ηιμή ιδιόηηηαρ. Σα ηξία απηά 

κέξε κίαο δήισζεο νλνκάδνληαη «ζέκα» (subject), «θαηεγφξεκα» (predicate) θαη 

«αληηθείκελν» (object). Σν αληηθείκελν κίαο δήισζεο κπνξεί λα είλαη είηε πφξνο, είηε 

έλα «Literal». Ο πφξνο κπνξεί θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ λα έρεη άιιεο ηδηφηεηεο. O 

ηχπνο «Literal» ζπκπεξηιακβάλεη ηα αιθαξηζκεηηθά θαη ηνπο άιινπο βαζηθνχο ηχπνπο 

δεδνκέλσλ πνπ νξίδνληαη ζην XML Schema. πλεπψο, ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ RDF 

βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ηξηάδσλ (πφξνο – ηδηφηεηα – ηηκή ηδηφηεηαο). Έλα ζχλνιν 

ηδηνηήησλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ ίδην πφξν νλνκάδεηαη πεπιγπαθή ηνπ πφξνπ απηνχ. Σν 

απιφ ηξηαδηθφ κνληέιν ηνπ RDF ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ κε 

ζεκαζηνινγία θαηαλνεηή απφ ηηο κεραλέο. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ RDF 

πεξηγξαθψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηξία δηαθνξεηηθά εξγαιεία: 

 Καηεπζπλφκελνη γξάθνη κε εηηθέηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηε ζεκαζηνινγία ησλ 

RDF πεξηγξαθψλ. 

 Μνληέιν δειψζεσλ-ηξηάδσλ πνπ, επίζεο, εθθξάδεη ηε ζεκαζηνινγία ησλ 

πεξηγξαθψλ. 

 RDF/XML έγγξαθα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ ζχληαμε ησλ πεξηγξαθψλ. 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ηoπ RDF είλαη έλα απιφ κνληέιν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

πφξσλ. Γελ παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηε δήισζε θαη πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ θαη 

θιάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο RDF πεξηγξαθέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη 

πξνηαζεί κηα γιψζζα νξηζκνχ ζρεκάησλ (ζπλφισλ θιάζεσλ θαη ηδηνηήησλ), ε RDF 

Schema Specification Language - RDFS. Ζ RDFS παξέρεη έλα ζχλνιν απφ βαζηθνχο 

ηχπνπο (θιάζεηο θαη ηδηφηεηεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ RDF 

ζρεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νξίδεη ηδηφηεηεο πνπ εθθξάδνπλ πεξηνξηζκνχο γηα ην πεδίν 

νξηζκνχ θαη ην πεδίν ηηκψλ ησλ RDF ηδηνηήησλ, θαζψο, επίζεο, θαη πφξνπο (ηδηφηεηεο) 

πνπ δειψλνπλ ζρέζεηο κεηαμχ θιάζεσλ ή κεηαμχ ηδηνηήησλ. Σα RDF ζρήκαηα 

νξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηχπνπο πνπ παξέρεη ε RDFS θαη βαζίδνληαη ζην RDF 

κνληέιν δεδνκέλσλ. Σα ζρήκαηα, δειαδή, είλαη θαη απηά RDF κεηαδεδνκέλα. Σν 

γεγνλφο απηφ παξέρεη επειημία ζηηο εθαξκνγέο, δεδνκέλνπ φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηε ζεκαζηνινγία ησλ ζρεκάησλ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη ηα 

κεηαδεδνκέλα πνπ αλαιχνπλ, αιιά κπνξνχλ λα ηελ εμάγνπλ. Σα RDF ζρήκαηα 
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παξέρνπλ δπλαηφηεηα εξκελείαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη, έκκεζα, επεξεάδνπλ ηελ 

δνκή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεδίν ηηκψλ θαη 

νξηζκνχ ησλ ηδηνηήησλ (rdfs:domain, rdfs:range). 

ηελ εηθφλα 2-6 θαίλεηαη κηα εγγξαθή DC ζε RDF. Παξαηεξνχκε, ζηελ αξρή ηεο 

εγγξαθήο, ηε δήισζε έθδνζεο XML θαη ηε δήισζε ησλ ρψξσλ νλνκάησλ απφ ηνπο 

νπνίνπο αληινχληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνηρεία ηνπ RDF θαη ηνπ DC. Ο πφξνο 

http://doc πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα dc:creator πνπ ιακβάλεηαη απφ ην DC. Ζ 

εγγξαθή απηή καο ιέεη φηη ν πφξνο http://doc έρεη κηα ηδηφηεηα creator (δεκηνπξγφο) ε 

νπνία νξίδεηαη ζην DC θαη ε ηηκή ηεο ηδηφηεηαο απηήο είλαη “John Smith”. 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> 

    <rdf:Description rdf:about="http://doc">  

           <dc:creator> John Smith </dc:creator> 

    </rdf:Description> 

</rdf:RDF>  

 

Δικόνα 2-6: Παξάδεηγκα εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ ζε RDF 

2.5 Πηγέσ μεταδεδομένων 

Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ απφ πνηθίιεο πεγέο. Απφ ηελ άπνςε ησλ δηαδηθαζηψλ, νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηηο «ρεηξνθίλεηεο» (manual) κεζφδνπο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ 

άκεζε εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, θαη ηηο απηφκαηεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ κεραληθνχο ηξφπνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε άκεζε αλζξψπηλε 

ζπκκεηνρή. Πέξα απφ απηέο ηηο δχν κεζφδνπο, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ακηγψο, παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα ππάξμεη θαη κε ζπλδπαζκφ ρεηξνθίλεησλ 

θαη απηφκαησλ κεζφδσλ. Σέινο, κηα άιιε, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πεγή πξνέιεπζεο 

κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε ζπγθνκηδή ήδε δεκηνπξγεκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλνπο εμππεξεηεηέο, πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα πξφηππν 

πξσηφθνιιν ζπγθνκηδήο. Ζ πνηθηινκνξθία θαη ε πξνέιεπζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ απφ 

έλα πιήζνο εηεξφθιεησλ πεγψλ δεκηνπξγεί ζνβαξά δεηήκαηα πνηφηεηαο, ηα νπνία ζα 

εμεηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 



Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

- 44 - 

2.5.1 Χειροκύνητη παραγωγό μεταδεδομϋνων 

Ζ ηξέρνπζα πξαθηηθή ζηε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ είλαη ρεηξνθίλεηε. Ζ ρεηξνθίλεηε 

παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ έλα άηνκν, φπσο έλαο επαγγεικαηίαο 

δεκηνπξγφο κεηαδεδνκέλσλ ή πάξνρνο πεξηερνκέλνπ, παξάγεη κεηαδεδνκέλα. Ζ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ κεηαδεδνκέλσλ, ζπρλά, θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεκαζηνινγηθή 

ή ηε ζπληαθηηθή ζπκκφξθσζε ζε κηα πξνδηαγξαθή ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ. 

Ηζηνξηθά, έρεη απνηειέζεη ηε κνλαδηθή κνξθή δεκηνπξγίαο κεηαδεδνκέλσλ, ελψ, αθφκε 

θαη ζήκεξα, θπξηαξρεί ζε βηβιηνζήθεο, κνπζεία, αξρεία θαη άιια θέληξα δηαηήξεζεο 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ζηα νπνία ε δεκηνπξγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη απφ 

επαγγεικαηίεο παξαγσγνχο. Δπηπιένλ,  ε ρεηξνθίλεηε παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ είλαη 

ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αμηνζεκείσηε 

αχμεζε ζηηο κεηα-εηηθέηεο «keyword» θαη «description» ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (Greenberg, 2003). 

ηε ζεκεξηλή ςεθηαθή επνρή, απηή ε καθξφρξνλε παξάδνζε ηεο ρεηξνθίλεηεο 

παξαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ δηαηεξείηαη, είηε ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ζηελ απηφκαηε 

παξαγσγή ηθαλνπνηεηηθψλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ, είηε σο απνηέιεζκα ηεο 

πεπνίζεζεο φηη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηε δεκηνπξγία 

πνηνηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. ε κηα ςεθηαθή βηβιηνζήθε δχν νκάδεο αλζξψπσλ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε ρεηξνθίλεηε παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ: (α) νη βηβιηνζεθνλφκνη θαη 

νη επαγγεικαηίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο θαη (β) ην πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο 

ηζηνρψξσλ θαη νη δεκηνπξγνί ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα. 

Δξγαιεία, φπσο πξφηππα (templates) ή επεμεξγαζηέο (editors) είλαη δηαζέζηκα λα 

βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ην απαξαίηεην 

επίπεδν ζπλέπεηαο ζηε κνξθή θαη ζηηο πξαθηηθέο θαηαρψξεζεο ησλ εγγξαθψλ. Παξφηη, 

φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ππάξρεη κηα κεγάιε αχμεζε ζηε ρξήζε κεηα-

εηηθεηψλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, ζηε κειέηε ησλ (Qin & Wesley, 

1998) πνπ εμέηαζε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πξνζαξηψληαη ζηηο εηηθέηεο <meta> HTML 

εγγξάθσλ, αλαδεηθλχεηαη ην πξφβιεκα ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο θαη δηαθχκαλζεο 

ζηα (ρακειήο πνηφηεηαο) κεηαδεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κε επαγγεικαηίεο. 

2.5.2 Αυτόματη παραγωγό μεταδεδομϋνων 

Ζ απηφκαηε παξαγσγή ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο, νη νπνίεο ζηφρν έρνπλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Γεδνκέλνπ φηη ν αλζξψπηλνο 
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παξάγνληαο πεξηνξίδεηαη, ζηα νθέιε απφ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεηαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφηππν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ κε ζπλέπεηα θαη 

αμηνπηζηία θαη ε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαηαβαιιφκελσλ 

πξνζπαζεηψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε δηαδηθαζία. 

Γηα ηελ απηφκαηε παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ελφο πφξνπ κπνξεί λα γίλεη 

αμηνπνίεζε ηεζζάξσλ θχξησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ (Duval & Hodgins, 2004; 

Cardinaels, Meire, & Duval, 2005), νη νπνίεο είλαη: 

 Σν πεξηερόκελν ηνπ πόξνπ. Μία πξνθαλήο πεγή κεηαδεδνκέλσλ γηα έλαλ πφξν 

είλαη ν ίδηνο ν πφξνο. Σα κεηαδεδνκέλα παξάγνληαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πφξνπ, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ. Σππηθέο εθαξκνγέο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη νη εμαγσγείο ιέμεσλ – θιεηδηψλ, νη γισζζηθνί αλαιπηέο 

γηα έγγξαθα θεηκέλνπ θαη νη εθαξκνγέο αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ γηα εηθφλεο (pattern 

recognition). Γχν κέζνδνη πνπ εληάζζνληαη ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ γηα ηελ 

απηφκαηε παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ – ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο εμφξπμεο γηα λα εμαγάγεη κεηαδεδνκέλα κέζα απφ ηνλ πφξν, θαη 

ε ζπγθνκηδή κεηαδεδνκέλσλ – ε νπνία ζπιιέγεη κεηαδεδνκέλα ελφο πφξνπ, ηα νπνία 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγεζεί θαη ππάξρνπλ εληφο ηνπ πφξνπ. 

 Σν πεξηβάιινλ ηνπ πόξνπ. Όηαλ έλαο πφξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γη’ απηφ ην πεξηβάιινλ, 

ηφηε κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζ’ απηφ γηα λα απνθηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ίδην 

ηνλ πφξν. Γηα παξάδεηγκα, αλ εζηηάζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πφξνπο, ηφηε είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζνπκε φηη έλα ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο πνηνηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πεξηβάιινληνο. 

Με ηελ πξφζβαζε θαη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο είλαη γλσζηφο, ζπλεπψο ηα 

ζηνηρεία ηνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπκπιήξσζε αληίζηνηρσλ 

κεηαδεδνκέλσλ ησλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ. Έηζη, 

κπνξνχλ λα απμεζνχλ ηα δηαζέζηκα κεηαδεδνκέλα γηα ην ζηνηρείν «Γεκηνπξγφο» κε ηε 

ρξήζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε πνπ έθαλε εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. 

 Ζ ρξήζε ηνπ πόξνπ. Ζ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ πφξνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη πην 

επέιηθηα, πξαθηηθά θαη «δσληαλά» κεηαδεδνκέλα απφ ηηο «ζεσξεηηθέο», θάπνηεο θνξέο, 

ηηκέο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο άιιεο πεγέο κεηαδεδνκέλσλ. πζηήκαηα πνπ αληρλεχνπλ 

θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, είλαη κηα 

πνιχηηκε πεγή απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κεηαδεδνκέλα. Χο παξάδεηγκα 
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κπνξεί λα αλαθεξζεί ε ρξήζε «εκεξνινγίσλ» ηα νπνία π.ρ. απνζεθεχνπλ ην ρξφλν πνπ 

αλαιψζεθε θαηά ηε αλάγλσζε ελφο εγγξάθνπ ή θαηά ηελ επίιπζε κηαο άζθεζεο. 

 Ζ δνκή ζύλζεησλ πόξσλ ή ην ζρεηηδόκελν πεξηερόκελν. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, νη πφξνη είλαη κέξε ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ αιιά απνζεθεχνληαη 

μερσξηζηά. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα δηαδίδνληαη απφ 

έλαλ πφξν ζε έλαλ άιιν ζρεηηδφκελν. Παξάδεηγκα απηήο ηεο δηάδνζεο κεηαδεδνκέλσλ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε γιψζζα ελφο πφξνπ, ε νπνία, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα είλαη ε 

γιψζζα ηνπ πφξνπ - ππεξζπλφινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη. ην (Margaritopoulos et al., 

2008) αλαπηχζζεηαη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ απηφκαηε παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ελφο 

πφξνπ απφ ηα πξνυπάξρνληα κεηαδεδνκέλα ζρεηηδφκελσλ πφξσλ. Οη ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο πφξνπο είλαη ην ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν εθδειψλνληαη 

αιιεινζπζρεηίζεηο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο κε ηε κνξθή ινγηθψλ θαλφλσλ. 

2.5.3 Συγκομιδό μεταδεδομϋνων 

Ζ ζπγθνκηδή κεηαδεδνκέλσλ είλαη κηα κέζνδνο κε ηελ νπνία πξνυπάξρνπζεο εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ ζπιιέγνληαη απφ μέλα απνζεηήξηα κέζσ απνκαθξπζκέλσλ 

εμππεξεηεηψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα πξφηππν πξσηφθνιιν. Ζ κέζνδνο απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, φηαλ ηα κεηαδεδνκέλα, κε βάζε ηα νπνία δηελεξγνχληαη ηα 

εξσηήκαηα αλαδήηεζεο γηα ηελ εχξεζε ησλ επηζπκεηψλ πφξσλ, απαηηείηαη λα 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηνπηθά, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα εθηειείηαη 

(απνκαθξπζκέλε) αλαδήηεζε ζηα απνζεηήξηα πξνέιεπζεο. 

Σα ζπιιεγφκελα κέζσ ζπγθνκηδήο κεηαδεδνκέλα, ζπλήζσο, ρξεηάδεηαη λα 

πεξάζνπλ, δηαδνρηθά, απφ ηα ζηάδηα ηεο θάζαξζεο (απφξξηςεο άρξεζησλ 

πιεξνθνξηψλ), ηεο απεηθφληζεο (crosswalk πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ ηα κεηαδεδνκέλα 

πξνέιεπζεο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθφ ζρήκα απφ ην επηζπκεηφ θαη απαηηείηαη 

«κεηάθξαζε» απηνχ ηνπ ζρήκαηνο), ηεο παξαγσγήο εγγξαθψλ θσδηθνπνηεκέλσλ ζε 

κνξθή XML θαη, ηέινο, ηε θφξησζε ησλ εγγξαθψλ ζην απνζεηήξην ππνδνρήο. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηψλ ησλ ζηαδίσλ, κπνξεί λα ππάξρνπλ δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζηηο 

αλάγθεο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ παξφρσλ δεδνκέλσλ, θαη αλάκεζα ζηνπο 

ηχπνπο ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα ζπγθνκηζζέληα κεηαδεδνκέλα (Arms et 

al., 2003). Πέξα απφ ηε ζπγθνκηδή πνπ εθαξκφδεηαη ζε κεηαδεδνκέλα αθαδεκατθψλ 

πφξσλ – νη νπνίνη έρνπλ, θπξίσο, κνξθή θεηκέλνπ – ε ζπγθνκηδή, επίζεο, εθαξκφδεηαη 
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θαη ζε κηθξνγξαθίεο εηθφλσλ (Foulonneau, Habing, & Cole, 2006), θαζψο θαη ζε κε 

αθαδεκατθά πεξηβάιινληα (Chudnov et al., 2005). 

Ζ ζπγθνκηδή κεηαδεδνκέλσλ, σο κέζνδνο ζπιινγήο ήδε δεκηνπξγεκέλσλ 

κεηαδεδνκέλσλ έρεη ζνβαξά πιενλεθηήκαηα. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθνκηδήο 

κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε: (α) Σε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο εθηφο δηθηχνπ (offline) 

θαη φρη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπιιερζνχλ ηα κεηαδεδνκέλα απφ 

ηα μέλα απνζεηήξηα, είλαη πιένλ ζηε δηάζεζε ηνπ νηθείνπ απνζεηεξίνπ ζην νπνίν 

κπνξνχλ λα εθηεινχληαη αλαδεηήζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη πξφζβαζε ζην απνζεηήξην 

πξνέιεπζεο. (β) Σε κεγάιε επειημία. (γ) Σν κηθξφ θφζηνο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. (δ) Σνλ 

επθνιφηεξν ηξφπν αλαδήηεζεο, ν νπνίνο γίλεηαη κέζα απφ έλα εληαίν πεξηβάιινλ 

δηεπαθήο. (ε) Σελ ππνζηήξημε πιεξνθνξίαο ζε πνιινχο πνιπκεζηθνχο ηχπνπο (θείκελν, 

εηθφλα, βίληεν, θιπ.). Δληνχηνηο, παξά ηα πιενλεθηήκαηα, ε ζπγθνκηδή παξνπζηάδεη θαη 

δχν κεηνλεθηήκαηα: (α) Οη ζπιιεγκέλεο εγγξαθέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπιιερζνχλ 

δελ αλαλεψλνληαη, αθνχ ζα πξέπεη νη δηαρεηξηζηέο ηνπ απνζεηεξίνπ ππνδνρήο λα 

πξνζπειάδνπλ ζπρλά ην απνζεηήξην πξνέιεπζεο γηα λα ελεκεξψλνπλ ηηο εγγξαθέο πνπ 

αιιάδνπλ. (β) ε βάζνο ρξφλνπ, ην απνζεηήξην ππνδνρήο κπνξεί λα απαηηήζεη 

κεγάινπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο θιηκάθσζεο ησλ 

ζπιιεγφκελσλ εγγξαθψλ. 

πλνιηθά, ε ζπγθνκηδή απνηειεί ηνλ πην εχρξεζην ηξφπν αλαδήηεζεο θαη 

αλάθηεζεο κεηαδεδνκέλσλ. 

2.6 Συμπέραςμα 

ην θεθάιαην απηφ αλαπηχρζεθαλ νη βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη 

ηα κεηαδεδνκέλα. Σα κεηαδεδνκέλα ηνπνζεηήζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ηζηνχ θαη αλαιχζεθε ε ζεκαζία ηνπο γηα ην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ. Παξαηέζεθαλ 

νξηζκνί πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ έλλνηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, 

κειεηήζεθαλ ηα είδε, νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο. Μεγάιν κέξνο 

ηεο επηζθφπεζεο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θάιπςε ε κειέηε ησλ ζρεκάησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, ησλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζήο ηνπο, ησλ πξνθίι εθαξκνγψλ θαη ησλ 

απεηθνλίζεσλ κεηαμχ ζρεκάησλ, πνπ ζπληζηνχλ κεζφδνπο πξνζαξκνγήο θαη 

εμαηνκίθεπζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, έγηλε κηα πεξηιεπηηθή 

επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαη πην δηαδεδνκέλσλ πξνηχπσλ ζρεκάησλ. 
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Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθε ην ζέκα ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Αλαιχζεθαλ ε ρεηξνθίλεηε θαη ε απηφκαηε κέζνδνο παξαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ κε 

αλαθνξά ζηηο επηκέξνπο πεγέο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε 

απηφκαην ηξφπν κεηαδεδνκέλα. Σέινο, εμεηάζηεθε ε κέζνδνο ηεο ζπγθνκηδήο, κηα 

ηδηαίηεξε πεγή πξνέιεπζεο κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη πξνυπάξρνληα κεηαδεδνκέλα 

πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν απνζεηήξην. 
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3 Ποιότητα μεταδεδομϋνων 

3.1 Ειςαγωγή 

Ζ πξννπηηθή ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ είλαη ε απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ 

ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα ηνπ Ηζηνχ λα είλαη εξκελεχζηκα 

απφ εξγαιεία ινγηζκηθνχ (Berners-Lee, Hendler, & Lassila, 2001). Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ε χπαξμε πςειήο πνηφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ, πνπ ζα παξέρνπλ ηελ κεραλαλαγλψζηκε έθδνζε ηνπ Ηζηνχ. Χζηφζν, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ηζηνχ εκπνδίδνπλ ηελ απφθηεζε πνηνηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (Van 

Harmelen, 2002). Πέξα απφ ην κεγάιν ηνπο πιήζνο, ηα δεδνκέλα ηνπ Ηζηνχ είλαη 

δηαζθνξπηζκέλα ζε πνιιαπιέο πεγέο γλψζεο. Απηέο νη πεγέο είλαη εηεξνγελείο ζηελ 

δηαηχπσζή ηνπο, ζηε κνξθή αλαπαξάζηαζήο ηνπο, ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ πνηφηεηα 

ηεο γλψζεο πνπ πεξηέρνπλ. Δλνπνηψληαο ηα δεδνκέλα απφ απηέο ηηο πεγέο, ζπρλά 

νδεγνχκαζηε ζε ζθάικαηα πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σα 

δεδνκέλα ηνπ Ηζηνχ, επίζεο, κεηαβάιινληαη ζπλερψο θαη, έηζη, ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζπλερψο επίθαηξα. 

Σα κεηαδεδνκέλα, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο πφξνπο πνπ απηά πεξηγξάθνπλ, 

κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα πνηφηεηαο. Γηα ηε δεκηνπξγία πφξσλ πςεινχ 

επηπέδνπ, έρνπλ πινπνηεζεί πνιιά ζεκαληηθά έξγα θαη έρνπλ αλαισζεί κεγάιεο 

πνζφηεηεο ρξφλνπ, πξνζπάζεηαο θαη ρξεκάησλ. Χζηφζν, φζν πςειά θαη αλ είλαη ηα 

πνηνηηθά ζηάληαξ ησλ πφξσλ, γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο αλαθάιπςεο, εμεξεχλεζεο 

θαη αλάθηεζήο ηνπο θαη λα εθηηκεζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, νη πφξνη πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη απφ πνηνηηθά κεηαδεδνκέλα. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ζπιινγέο πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε έλα απνζεηήξην. Ζ 

ρξεζηκφηεηα θαη ε επρξεζηία ησλ πφξσλ ελφο απνζεηεξίνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Οη δχν απηέο βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ απνζεηεξίνπ 

έρνπλ άκεζε εμάξηεζε απφ ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ δνκνχλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επρξεζηία θαη ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πφξσλ. Βαζηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ πνηφηεηα ελφο ςεθηαθνχ απνζεηεξίνπ πιεξνθνξηψλ είλαη ε πνηφηεηα ησλ 
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κεηαδεδνκέλσλ ηνπ. Έλα ςεθηαθφ απνζεηήξην είλαη ηφζν θαιφ φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ. Έλα απνζεηήξην δελ έρεη πξαγκαηηθή αμία κέρξηο φηνπ 

αμηνπνηεζεί, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα 

κεηαδεδνκέλα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γη’ απηήλ ηελ αμηνπνίεζε, γηαηί βνεζνχλ ηνπο 

ρξήζηεο λα βξνπλ κε αθξίβεηα ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπο. Ζ χπαξμε πνηνηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ δηεπθνιχλεη ηε 

ρξήζε ηνπ απνζεηεξίνπ πιεξνθνξηψλ, δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα γηα νξζφηεξεο θαη 

ηαρχηεξεο απνθξίζεηο ζηα αηηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ. Απηφ ζεκαίλεη, απφ ηε 

κηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ηνπ απνζεηεξίνπ, θαη απφ ηελ άιιε κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξήζηεο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθηνχλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ελφο απνζεηεξίνπ πιεξνθνξηψλ 

αληαλαθινχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ: 

 πηζηνπνηνχλ ηελ απζεληηθφηεηα θαη ην βαζκφ πιεξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, 

 πξνζδηνξίδνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

 πξνζδηνξίδνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη ηηο δνκηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ θαη 

εληφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ηνπ, 

 παξέρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο λνεηηθψλ ζεκείσλ πξφζβαζεο ζε έλα δηαξθψο 

απμαλφκελν πνηθηιφκνξθν ζχλνιν ρξεζηψλ ηνπ απνζεηεξίνπ. 

Σα κεηαδεδνκέλα θέξνπλ ηελ θχξηα επζχλε ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεξηερνκέλσλ 

κηαο ζπιινγήο πφξσλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο. Αλ έλα κέξνο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ή ζην απνζεηήξην κεηαδεδνκέλσλ είλαη θησρήο πνηφηεηαο, κπνξεί λα 

ππάξμεη επηδήκηνο αληίθηππνο ζηνπο ρξήζηεο, αλαθνξηθά κε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηε 

ζπιινγή θαη ηελ πηνζέηεζή ηεο σο πξσηαξρηθήο γη’ απηνχο πεγήο πφξσλ. Αθφκε θαη 

έλα κφλν θνκκάηη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίαο ή κηα θησρή ή αλεπαξθήο εγγξαθή είλαη 

δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ αληηπαξαγσγηθά ζηνλ θχξην ζηφρν πνπ επηδηψθνπλ νη, θαηά ηα 

άιια, εμαηξεηηθνί ςεθηαθνί πφξνη κηαο ζπιινγήο. Υακειήο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ρακειή αλάθιεζε θαη θησρή αθξίβεηα θαηά ηελ αλάθηεζε. Σα 

ρακειήο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλα ζα απνηχρνπλ λα πξνζπειάζνπλ ηνπο ζρεηηθνχο 

πφξνπο θαη ζα απνδεηρζνχλ, ηειηθά, κε απνδνηηθά (ζε ρξφλν θαη ρξήκα). Δλ νιίγνηο, ηα 

ρακειήο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ησλ 

ρξεζηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο είλαη χςηζηεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηα ζεκεξηλά 

απνζεηήξηα κεηαδεδνκέλσλ. Απηά ηα δεηήκαηα ρξεηάδεηαη λα εθηηκψληαη θαη λα 
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αληηκεησπίδνληαη φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

ζπζηήκαηα πνηνηηθήο εμαζθάιηζεο θαη λα εθαξκφδνληαη ιχζεηο πξηλ νη ζπιινγέο 

θηάζνπλ ζε ζεκείν πνπ ε αλφξζσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο θαηαζηεί εμαηξεηηθά δχζθνιε, 

αλ φρη αδχλαηε. 

ηε ζπλέρεηα, ζηηο επφκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ζα γίλεη κηα ζχληνκε 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ. Θα εξεπλεζεί 

ε πνηφηεηα  ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππεξεηνχλ 

ηα κεηαδεδνκέλα. Θα εμεηαζηνχλ ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα κεηαδεδνκέλσλ θαη ηα θαζηζηνχλ κε πνηνηηθά θαη ζα 

αλαιπζνχλ ζεσξεηηθά κνληέια πνπ αλαγλσξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά, παξακέηξνπο θαη 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο. ην ηέινο, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζα ζπκπιεξσζεί κε 

ηελ αλάιπζε πξνηεηλφκελσλ αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

εμαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

3.2 Λειτουργικέσ απαιτήςεισ ςυςτημάτων μεταδεδομένων 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ νδεγεί ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε 

ην ηη ζεκαίλεη θαιή ή θαθή πνηφηεηα, φηαλ εθηηκνχκε εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ. Ζ 

πνηφηεηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα νξηζηεί. Έλαο νξηζκφο πνπ πξνηείλεηαη είλαη: «ηα 

πςειήο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζρεδηάζηεθαλ λα ππνζηεξίδνπλ», ην νπνίν κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε 

σο «πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα γηα έλα ζθνπφ» (Guy, Powell, & Day, 2004). Ζ 

πξνζέγγηζε, ινηπφλ, ζε απηφ ην δήηεκα είλαη λα νξίζνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

ησλ εθαξκνγψλ, ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. πλήζσο, ην 

δήηεκα απηφ ζπλδέεηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζρεκάησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα εθαξκνγή ςεθηαθήο 

βηβιηνζήθεο ζα κπνξνχζε λα έρεη σο επηζπκεηή ιεηηνπξγία γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο ηελ 

αλαδήηεζε ζηηο εγγξαθέο ηεο ζχκθσλα κε ηνλ ηίηιν, ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά, ηε κνξθή ηνπ πφξνπ, ηε ρξνλνινγία έθδνζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ ζπλεδξίνπ 

θ.ά. Ζ ππφζεζε, ινηπφλ, είλαη φηη αλ κηα εθαξκνγή ζέιεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο γηα ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη νη εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ ηεο λα πεξηέρνπλ ηα πεδία απηά. Αλ θαη ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ απηήο 

ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα πεδία ηεο ιίζηαο επηζπκηψλ ησλ ρξεζηψλ 

ηεο, δελ απνθιείεηαη ην θαηλφκελν ησλ ειιηπψλ εγγξαθψλ. Οη εγγξαθέο πνπ εηζάγνληαη 
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ζην ζχζηεκα, δειαδή, δελ πεξηέρνπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, παξφιν πνπ ην ζχζηεκα 

επξεηεξίαζεο θαη αλαδήηεζεο, φπσο επίζεο θαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηεο εθαξκνγήο 

έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα θαιχπηνπλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο ησλ επηζπκεηψλ 

απαηηήζεσλ. 

Αλ, γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα επηζπκεηά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο είλαη ε 

«Μνξθή» ηνπ πφξνπ, κηα, θαη’ αξρήλ, ζπλέπεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ειιηπψλ 

εγγξαθψλ ζα είλαη φηη, θαηά ηε θπιινκέηξεζε κηαο ζπιινγήο πφξσλ, ην ελ ιφγσ 

επηζπκεηφ ζηνηρείν δελ ζα εκθαλίδεηαη. Μηα πην ζνβαξή ζπλέπεηα ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαδήηεζεο κηαο ζπιινγήο κε ηε ρξήζε θίιηξνπ πνπ πεξηέρεη 

ην ζηνηρείν «Μνξθή». Ζ αλαδήηεζε ζα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα κέξνο ηεο 

ζπιινγήο (ησλ εγγξαθψλ πνπ πεξηέρνπλ ην πεδίν «Μνξθή») θαη φρη ην ζχλνιφ ηεο. Ο 

ρξήζηεο, ζπλήζσο, δελ αληηιακβάλεηαη ηνλ πεξηνξηζκφ φηη δελ ςάρλεηαη φιε ε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ εγγξαθψλ θαη κπνξεί λα ζεσξήζεη, εζθαικέλα, φηη είλαη ειιηπέο ην 

απνζεηήξην ησλ πφξσλ. 

Οη ιφγνη έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ θαη αζπκθσλίαο κε ην ζρεδηαζκφ ηεο δηεπαθήο 

ηνπ ρξήζηε κπνξνχλ λα νθείινληαη ζε πνιινχο παξάγνληεο (Zeng & Qin, 2008): 

 Σν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα κελ πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν. 

 Σν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, αιιά θακία 

αξρή ή θαλέλα ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ δελ επηβάιιεη ηε ρξήζε απηνχ 

ηνπ ζηνηρείνπ. πλεπψο, φιεο ή θάπνηεο απφ ηηο εγγξαθέο δελ πεξηέρνπλ απηφ ην 

ζηνηρείν. 

 Ζ πιεξνθνξία ηνπ ελ ιφγσ ζηνηρείνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα άιιν ζηνηρείν. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί ε ηηκή γηα ην ζηνηρείν «Μνξθή» λα ηνπνζεηεζεί απφ θαθή 

εξκελεία, ε εθ παξαδξνκήο ζην ζηνηρείν «Σχπνο» θαη έηζη ε ηηκή γηα ην ζηνηρείν 

«Μνξθή» λα κελ επξεηεξηαζηεί ζσζηά. 

 Οη ηηκέο ράλνληαη φηαλ νη εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ κεηαβαίλνπλ απφ κηα βάζε 

δεδνκέλσλ ζε κηα άιιε, ιφγσ θαθήο αληηζηνίρηζεο. 

Ζ δπζάξεζηε αιήζεηα είλαη φηη αθφκα θαη αλ ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ είλαη πνιχ 

θαιφ, κπνξεί εχθνια λα απαμησζεί απφ κε πξνζεθηηθέο πινπνηήζεηο. Μηα θησρή 

πινπνίεζε κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αθφκα θαη ηνπ θαιχηεξνπ 

ζρήκαηνο. Σν ίδην ζρήκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κπνξνχλ, φηαλ εθαξκφδνληαη θαηάιιεια, 
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λα αλαζχξνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηελ αθάλεηα θαη λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε θαηαηνπηζηηθή 

πιεξνθνξία. πκπεξαζκαηηθά, νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ελφο ζπζηήκαηνο 

κεηαδεδνκέλσλ πξέπεη λα πινπνηνχληαη θαη λα εθηηκψληαη ζε φια ηα επίπεδα θαη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο. 

Αλαιχζεηο ζπιινγψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο έδεημαλ φηη δελ 

είλαη φια ηα κεηαδεδνκέλα εμίζνπ ζεκαληηθά γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ή έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα νξγαληζκφ (Greenberg et al., 

2001; Stvilia et al., 2004). Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηα επίπεδα 

πνηφηεηάο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηφρσλ θαη ηηο ζρεηηδφκελεο κε 

ηηο πιεξνθνξίεο δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ ζηφρσλ. Τπάξρεη δειαδή έλαο 

ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ, ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ρξήζεσλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Taylor & Voigt, 1986; Eppler, 2003). 

Απηνί νη ζπκβηβαζκνί είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε θνηλφηεηα ρξεζηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη θνηλφηεηεο ρξεζηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο 

γηα ηε δεκηνπξγία, δηακνηξαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Μηα 

θνηλφηεηα ρξεζηψλ είλαη «έλα ζρεηηθά ραιαξφ, θαηαλεκεκέλν ζχλνιν αηφκσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ γηα έλα θαζήθνλ, έλα πξφβιεκα, κηα εξγαζία ή κηα 

πξαθηηθή» (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). Ζ θάζε θνηλφηεηα ρξεζηψλ 

δηακνξθψλεη έλα πξνθίι ρξήζηε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμαηνκίθεπζε ππεξεζηψλ, 

ζπληεξψληαο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ απνδνηηθή 

εμαηνκίθεπζε απαηηεί ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ αθξηβή κνληέια ησλ 

απαηηήζεσλ, κέζσ ελφο πξνθίι ρξήζηε. 

Μηα θνηλφηεηα ρξεζηψλ κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο. «Σν Μνληέιν Λεηηνπξγηθψλ Απαηηήζεσλ Βηβιηνγξαθηθψλ 

Δγγξαθψλ» (Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR) ηεο 

«Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Βηβιηνζεθψλ» (International Federation of Library 

Association's – IFLA) είλαη έλα ηέηνην κνληέιν, πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

εληνπηζκνχ πφξσλ (www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr.pdf). Σν κνληέιν θαζνξίδεη 

ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο – εχξεζε, ηαπηνπνίεζε, επηινγή θαη αλάθηεζε – θαη κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ απαηηήζεσλ γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην (Delsey, 2002) θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ 
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ζηνηρείσλ ηνπ πξνηχπνπ MARC, γηα θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο FRBR, φπσο 

απεηθνλίδεη o πίλαθαο 3-1. Απηά ηα ζχλνια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα κνληέιν πνηφηεηαο αλαθνξάο. 

Πίνακαρ 3-1: Αληηζηνίρηζε ζηνηρείσλ MARC κε εξγαζίεο ρξεζηψλ 

Data Group Fields 

Resource 

Discovery 
Resource Use 

Data 

Management 

S
E

A
R

C
H

 

ID
E

N
T

IF
Y

 

S
E

L
E

C
T

 

O
B

T
A

IN
 

R
E

S
T

R
IC

T
 

M
A

N
A

G
E

 

O
P

E
R

A
T

E
 

IN
T

E
R

P
R

E
T

 

ID
E

N
T

IF
Y

 

P
R

O
C

E
S

S
 

S
O

R
T

 

D
IS

P
L

A
Y

 

Leader             

Control fields 001-005             

Control fields 006-008             

Numbers and codes 010-088             

Main entries 100-130             

Title and title-related 210-247             

Edition, imprint, etc. 250-270             

Physical description, etc. 300-362             

Series statements 440-490             

Notes 500-586             

Subject access 600-658             

Added entries 700-754             

Linking entries 760-787             

Series added entries 800-830             

Holdings, alternate graphics, etc. 841-886             

 

ηνλ πίλαθα απηφ απεηθνλίδνληαη νκάδεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνηχπνπ θαη νη 

εξγαζίεο πνπ ηα ζηνηρεία έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ππνζηεξίμνπλ. Με ζθνχξν ηεηξάγσλν 

() ππνδεηθλχνληαη ηα πξσηεχνληα θαζήθνληα, κε αλνηρηφ ηεηξάγσλν () ηα 

δεπηεξεχνληα θαζήθνληα θαη κε ζρεδφλ γεκάην ηεηξάγσλν () ηα θαζήθνληα πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν ηεο νκάδαο ησλ ζηνηρείσλ. 

3.3 Προβλήματα μεταδεδομένων 

Πξνβιεκαηηθά κεηαδεδνκέλα, ηα νπνία απέρνπλ απφ πςειά πνηνηηθά πξφηππα θαη 

πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο θαη ειιείκκαηα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ, κπνξνχλ λα εθδειψλνληαη κε πνιινχο, δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλαθνξά ζε πεγέο θαη είδε πξνβιεκάησλ ζηα 

κεηαδεδνκέλα, είηε ζην ζπληαθηηθφ, είηε ζην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, θαη ηνπο ηξφπνπο 
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κε ηνπο νπνίνπο απηά εθδειψλνληαη θαη γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

εθαξκνγψλ. 

Σν πιαίζην ηνπ (Stvilia et al., 2007) θαζνξίδεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο βαζηθέο 

πεγέο πξνβιεκάησλ ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ: εζθαικέλε αληηζηνίρηζε, 

αιιαγέο ζηελ πιεξνθνξηαθή νληφηεηα – ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ έλαλ πφξν, 

αιιαγέο ζηελ ππνθείκελε νληφηεηα – ηνλ πεξηγξαθφκελν πφξν, θαη αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Σα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ, ιφγσ εζθαικέλεο αληηζηνίρηζεο, 

αλαθέξνληαη ζε ειιηπή, δηθνξνχκελε, αλαθξηβή, αζπλεπή ή πιενλαζκαηηθή 

αληηζηνίρηζε κεηαμχ θάπνηαο θαηάζηαζεο, ζπκβάληνο, ή νληφηεηαο θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ πνπ ηα πεξηγξάθνπλ (Wand & Wang, 1996). 

ηελ εηθφλα 3-1 (Stvilia et al., 2007) θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα απφ δηθνξνχκελε 

θαη πιενλαζκαηηθή αληηζηνίρηζε κηαο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, δχν δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά εκεξνκελίαο ηεο ίδηαο νληφηεηαο 

αληηζηνηρίδνληαη ζε έλα κφλν ζηνηρείν εκεξνκελίαο ηεο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ. Γελ 

ππάξρεη αξθεηή πιεξνθνξία γηα λα γίλεη ε αληίζηξνθε αληηζηνίρηζε θαη λα 

ηαπηνπνηεζεί ζε πνηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία. Σν άιιν 

παξάδεηγκα πεξηέρεη δχν ίδηα ζηνηρεία κε ην ίδην πεξηερφκελν – έλαο θαζαξφο 

πιενλαζκφο. 

 

Δικόνα 3-1: Παξαδείγκαηα πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ κεξηθά πξνβιήκαηα αληηζηνίρηζεο – φπσο ε 

αλαθξίβεηα, ε αζάθεηα, ν πιενλαζκφο θαη ε αζπλέπεηα – είλαη αλεμάξηεηα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αληηθεηκεληθά, άιια 
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πξνβιήκαηα – φπσο ε έιιεηςε πιεξφηεηαο – εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη 

απαηηνχλ ηε γλψζε ηνπ γηα λα κπνξέζνπλ κεηξεζνχλ. 

Οη εθηηκήζεηο ηεο πνηφηεηαο γίλνληαη, ζπλήζσο, ζε ζρέζε κε θάπνηα θνηλσληθή 

αληίιεςε, πνπ ζπληζηά ηελ θαιή πνηφηεηα ζε έλα δεδνκέλν πεξηβάιινλ. Οπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζην πεξηβάιινλ είηε είλαη ρξνληθήο, είηε ρσξηθήο δηάζηαζεο, κπνξεί λα αιιάμεη 

ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη λα νδεγήζεη ζε έλα πξφβιεκα 

πνηφηεηαο. Μηα πιεξνθνξηαθή νληφηεηα κπνξεί λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο γηα ην αξρηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ, αιιά κπνξεί λα ζεσξεζεί κεησκέλεο πνηφηεηαο φηαλ κεηαθηλείηαη ζε 

έλα άιιν πεξηβάιινλ. Παξνκνίσο, ηα θνηλσληθά θαη ηα πνιηηηζηηθά ζπζηαηηθά ελφο 

πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν, πξνθαιψληαο αιιαγέο ζηηο 

αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πνηφηεηαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζπλεπάγνληαη αιιαγέο ζηηο εθηηκήζεηο ηεο πνηφηεηαο. 

Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κπνξεί λα αθνξνχλ, είηε ηελ πιεξνθνξηαθή 

νληφηεηα, είηε ηελ νληφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ – ηνλ πφξν – πνπ αλαπαξηζηά. 

Μηα αιιαγή κπνξεί λα γίλεη γηα λα εμαιείςεη ή λα κεηξηάζεη έλα πξφβιεκα πνηφηεηαο 

θαη γηα λα επζπγξακκίζεη ηελ πιεξνθνξηαθή πνηφηεηα ηεο νληφηεηαο κε ηηο γεληθέο 

αληηιήςεηο ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ πνηφηεηα ή κε ηηο απαηηήζεηο πιεξνθνξηαθήο 

πνηφηεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

ην (Dushay & Hillmann, 2003) εξεπλάηαη ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ αλαδεηθλχνληαο ηηο αηέιεηεο θαη ηα ζθάικαηα πνπ ηελ ππνβαζκίδνπλ. 

ηελ ίδηα εξγαζία πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελφο γξαθηθνχ εξγαιείνπ, πνπ νπηηθνπνηεί ηα 

ειιείκκαηα πνηφηεηαο ελφο απνζεηεξίνπ. Δπηζεσξψληαο εγγξαθέο πνπ ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηελ «Δζληθή Φεθηαθή Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε» (National Science Digital 

Library - NSDL), δηαπηζηψζεθε φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ, κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Διιηπή δεδνκέλα: ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηηο 

εγγξαθέο. Γηα παξάδεηγκα βξέζεθαλ αξθεηέο εγγξαθέο νη νπνίεο ήηαλ πξνβιεκαηηθέο, 

φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε πεξηερνκέλνπ ζηα ζηνηρεία «Μνξθφηππν» θαη «Σχπνο». ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηνπ φηη ππήξμαλ ζπιινγέο πνπ απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν απφ εγγξαθέο πνπ είραλ φιεο ην ίδην «Μνξθφηππν» θαη ηνλ ίδην «Σχπν», ε 

απνχζα πιεξνθνξία ζεσξνχληαλ σο πεξηηηή γηα ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ησλ ζπιινγψλ. 
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 Λαλζαζκέλα δεδνκέλα: ηηκέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ 

πξφηππν ηξφπν ρξήζεο ηνπο. Σα ιαλζαζκέλα κεηαδεδνκέλα ήηαλ πνιιψλ κνξθψλ θαη 

ζρεηίδνληαλ κε θαθή θαηαλφεζε ή ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ DC. Έηζη, βξέζεθαλ ηηκέο 

κεηαδεδνκέλσλ ζε ιαλζαζκέλα πεδία, π.ρ. νλφκαηα δεκηνπξγψλ ζηα πεδία γιψζζαο. 

Δπίζεο ππήξμαλ πεδία φπνπ δειψλνληαλ άγλνηα ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο θαη 

ζπκπιεξψλνληαλ κε θαηαρσξήζεηο ηνπ ηχπνπ “unknown” – πνιιέο θνξέο θαη 

αλνξζφγξαθν – θαη ηηκέο απνηεινχκελεο απφ παχιεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα: 

<dc:description>unknown</dc:description> 

<dc:description> -- </dc:description> 

<dc:description> … </dc:description> 

<dc:description>No abstract available. </dc:description> 

<dc:source>No source: created in machine-readable 

format</dc:source> 

Πηζαλφηαηα πνιιά απφ απηά ηα κεηαδεδνκέλα λα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ινγηζκηθφ πνπ 

κεηαηξέπεη θαηαρσξήζεηο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή XML, ή, απιά, νη εθαξκνγέο 

κε ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ νη εγγξαθέο απαηηνχζαλ ηελ θαηαρψξεζε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκβνινζεηξψλ. 

 πγθερπκέλα δεδνκέλα: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ζθάικαηα πνπ 

αθνξνχλ πνιιέο ηηκέο πνπ ζηνηβάδνληαη ζην ίδην ζηνηρείν, π.ρ. πιήξε νλφκαηα 

δεκηνπξγψλ πνπ δελ ήηαλ δηαηεηαγκέλα κε ζπλέπεηα, ή ρξεζηκνπνηνχληαλ θφκκαηα 

ηφζν γηα λα μερσξίζνπλ ην φλνκα κε ην επψλπκν, φζν θαη λα μερσξίζνπλ δηαθνξεηηθά 

νλφκαηα. Παξαδείγκαηα: 

<dc:creator>Smith, John, George Jackson, Humphrey Little and 

Stanley Black</dc:creator> 

 <dc:contributor>Sanders, G.S., T.R. Brice, V.L. DeSantis, and 

C.C. Ryder.</dc:contributor> 

ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη ζθάικαηα απφ ελζσκάησζε κέζα ζηηο ηηκέο 

εηηθεηψλ html, ή ραξαθηήξσλ πνπ δελ είλαη επηηξεπηνί απφ ηελ XML, φπσο κε 

θσδηθνπνηεκέλα ζπκπιεθηηθά ζχκβνια (&). Πξνθαλψο απηέο νη ηηκέο πξνέθπςαλ απφ 

επηθφιιεζε θεηκέλνπ απφ ηζηνζειίδεο. Παξαδείγκαηα: 

<dc:identifier>http://http://muffin.dog.org</dc:identifier> 

<dc:description> …. &amp;lt; Mammals …</dc:description> 

Αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ αλαιχνπλ εγγξαθέο DC (Godby, Smith, & Childress, 

2003; Park, 2005; Jackson et al., 2008) επηζεκαίλνπλ θαίξηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο 
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κεηαδεδνκέλσλ, πνπ παξαθσιχνπλ ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ πξφζβαζε πφξσλ ζε 

ςεθηαθέο ζπιινγέο. Ζ αλάιπζε ησλ εγγξαθψλ απνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ, ζπρλά, 

αλαθξηβείο, ειιηπείο θαη αζπλεπείο ρξήζεηο πεδίσλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα: 

 Σα πεδία «Θέκα» θαη «Πεξηγξαθή» πεξηέρνπλ θαη ηα δχν επηθεθαιίδεο θαη 

πεξηγξαθέο ειεπζέξνπ θεηκέλνπ. 

 Τπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε κε ηε ρξήζε ησλ πεδίσλ ηνπ DC «Σχπνο» θαη 

«Μνξθφηππν», γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά. Δπίζεο, θαη ηα δχν πεδία 

πεξηέρνπλ νλφκαηα ηχπνπ κέζσλ, φπσο “θσηνγξαθία”. 

 Σν πεδίν «Γιψζζα» κπεξδεχεη ηε γιψζζα ηεο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ κε ηε 

γιψζζα ηνπ πφξνπ πνπ πεξηγξάθεη ε εγγξαθή. 

 Σν πεδίν «Φπζηθή Πεξηγξαθή» ρξεζηκνπνηείηαη ιαλζαζκέλα ζην DC είηε σο 

«Μνξθφηππν», είηε σο «Πεξηγξαθή». 

 Σα πεδία «Πεγή» θαη «ρέζε», ρξεζηκνπνηνχληαη αζπλεπψο. 

 Σν πεδίν «ρέζε» ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε νλφκαηα πεδίσλ πνπ 

νξίδνληαη απφ ηνπο θαηαινγνγξάθνπο, φπσο «Φεθηαθή πιινγή». Μεξηθά απφ ηα 

πην ζπρλά νξηδφκελα νλφκαηα, ηνπηθά πξνζηηζέκελσλ πεδίσλ είλαη: 

«Πιεξνθνξίεο Δπαθήο», «Πιεξνθνξίεο Παξαγγειίαο» θαη «Απφθηεζε». 

Όπσο ππνγξακκίδεηαη θαη ζην (Godby, Smith, & Childress, 2003), «ρσξίο 

εθηεηακέλε αλζξψπηλε δηφξζσζε θαη εθπαίδεπζε, πνπ πξνάγεη κηα πην ζπλεπή 

εθαξκνγή ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ πεδίσλ ηνπ DC, αθφκα θαη ν ζηφρνο ηεο ειάρηζηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηίζεηαη ζε ζπκβηβαζκφ». 

Δηδηθφηεξα πξνβιήκαηα, πέξα απφ ηελ θαθή ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ 

ζην ζπληαθηηθφ επίπεδν, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζην (Ryan & Walmsley, 2003), εηδηθά γηα 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο: 

 Ζ ίδηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ακεηάβιεηε γηα φια ηα 

ζπζηαηηθά ελφο παθέηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ κεηαδεδνκέλσλ δελ 

είλαη ζπλεπήο. 

 Κάπνηνη ζπγγξαθείο κεηαδεδνκέλσλ πεξηγξάθνπλ πηπρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ θαη φρη ην πεξηερφκελφ ηνπ, π.ρ. πεξηγξάθεη έλα αξρείν 

Flash ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαχζε σο “αξρείν flash” θαη φρη σο “εζσηεξηθή 

θαχζε” 
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 Σα εξγαιεία κεηαδεδνκέλσλ επηηξέπνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο γηα νξηζκέλα 

πεδία θαη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε φρη ζσζηφ ηξφπν. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζην ζπληαθηηθφ επίπεδν, αιιά έρνπλ πνιιέο, δηαθνξεηηθέο φςεηο 

πνπ αλαθέξνληαη θαη ζην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη 

πνιπάξηζκεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ κειεηνχλ ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη: Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

θαηά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο XML, αιιά, κεξηθψο, θαη ηνπ RDF αλαπηχζζνληαη ζην 

(Heflin & Hendler, 2000). ηα (Doerr, 2001; Vizine-Goetz et al., 2006) αλαθέξνληαη 

εηδηθφηεξα ζεκαζηνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ αληηζηνίρηζε 

ιεμηινγίσλ ή ζεζαπξψλ κε ηππνπνηεκέλνπο φξνπο. ην (Park, 2002) παξνπζηάδεηαη κηα 

επηζθφπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπζηθήο γιψζζαο, απφ ηε γισζζνινγηθή ηνπο 

δηάζηαζε, επηθεληξψλνληαο ζε ζέκαηα ζπλσλπκίαο θαη πνιπζεκίαο πνπ ζέηνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο ζηε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ εηεξνγελψλ 

ζρεκάησλ γλψζεο. Δηδηθά γηα ηα πξνβιήκαηα πνιπζεκίαο θαη ζπλσλπκίαο, ην (Heflin 

& Hendler, 2000) αλαθέξεηαη ζε εκπφδηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ DTD, σο κέζνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ. Ζ εξγαζία ηνπο ππνγξακκίδεη ηε 

δσηηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κεηαδεδνκέλσλ απφ επαγγεικαηίεο 

θαηαινγνγξάθνπο θαη επξεηεξηνπνηνχο: «είλαη δχζθνιν γηα ηηο κεραλέο λα πάξνπλ 

απνθάζεηο απηήο ηεο θχζεο, αθφκα θη αλ έρνπλ πξφζβαζε ζε πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλα ιεμηθά θαη ζεζαπξνχο». ην (McClelland et al., 2002) ζπδεηνχληαη 

ζέκαηα θαη πξνθιήζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ην ζρέδην iLumina, ζρεηηθά κε 

πξνβιήκαηα ελνπνίεζεο κεηαδεδνκέλσλ απφ εμσηεξηθνχο παξφρνπο, φπσο ειιηπείο θαη 

ιαλζαζκέλεο ηηκέο: «Σα κεηαδεδνκέλα ζα είλαη ειιηπή θαη ζα πεξηέρνπλ ιάζε. Με 

βαζίδεζηε ζηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.». 

Σα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ κειεηψλ δείρλνπλ φηη απαηηνχληαη 

εθηεηακέλεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ ειιηπή, 

ιαλζαζκέλε θαη αζπλεπή δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ θαη ηνπο ιφγνπο πίζσ απφ απηή, 

ζε ζπλδπαζκφ κε επαξθή εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ θαηαινγνγξάθεζεο, ψζηε λα 

εληζρπζεί ε πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν δηακνηξαζκφο πφξσλ 

κεηαμχ ςεθηαθψλ ζπιινγψλ. Ζ αλάπηπμε θνηλψλ κνληέισλ δεδνκέλσλ πνπ λα είλαη 

δηακνηξαδφκελα κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ απαηηεί εθηίκεζε ησλ πξαθηηθψλ δεκηνπξγίαο 
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ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ ηνπηθά νξηδφκελσλ ζπλφισλ πεδίσλ, δειαδή ησλ πξνθίι 

εθαξκνγψλ. 

3.4 Εκτίμηςη τησ ποιότητασ 

Μηα ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε άπνςε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ παξέρνπλ 

ηα γεληθεπκέλα πιαίζηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα 

επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

πξνζδηνξίδνληαο παξακέηξνπο ηεο, σο θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ χπαξμε ή ηελ 

απνπζία ηεο. Ζ πνηφηεηα κεηαδεδνκέλσλ είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε έλλνηα θαη εληάζζεηαη 

ζηνλ επξχηεξν εξεπλεηηθφ ρψξν ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ. Γηάθνξεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο έρνπλ εθδεισζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνηφηεηαο, είηε 

απφ ηελ άπνςε – εηδηθφηεξα – ησλ κεηαδεδνκέλσλ, είηε απφ ηελ άπνςε – γεληθφηεξα – 

ησλ πιεξνθνξηψλ. 

χκθσλα κε ην (Naumann & Rolker, 2000), ε εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο 

πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη δχζθνιε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Σα θξηηήξηα εθηίκεζήο ηεο είλαη, ζπρλά, ππνθεηκεληθά θαη γη’ απηφ ε πνηφηεηα 

δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί απηνκαηνπνηεκέλα, δειαδή ρσξίο παξέκβαζε απφ ην 

ρξήζηε. 

 Οη πεγέο πιεξνθνξηψλ ζπλήζσο είλαη απηφλνκεο θαη αλεμάξηεηεο θαη, ζπρλά, δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπο κε πνηνηηθά κεηαδεδνκέλα. Πνιιέο πεγέο, 

κάιηζηα, εζθεκκέλα, ιακβάλνπλ κέηξα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο 

πνηφηεηάο ηνπο. 

 Ζ ηεξάζηηα πνζφηεηα δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί εκπνδίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε νιφθιεξνπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπλφινπ. Έηζη, ζπρλά, είλαη 

απαξαίηεην ε αμηνιφγεζε λα γίλεη κε δεηγκαηνιεπηηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο 

ειαηηψλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Οη πιεξνθνξίεο απφ απηφλνκεο πεγέο είλαη ππνθείκελεο, κεξηθέο θνξέο, ζε 

απξφζκελεο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

ηελ ίδηα εξγαζία νη ζπγγξαθείο δηαθξίλνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ 

εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ: 

 Τπνθεηκεληθά θξηηήξηα: ηα θξηηήξηα εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ζεσξνχληαη 

ππνθεηκεληθά, φηαλ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 
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απφςεηο, ηελ εκπεηξία θαη ην ππφβαζξν. Γελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζεί έλαο θαζνιηθά 

απνδεθηφο βαζκφο πνηφηεηαο κε απηά ηα θξηηήξηα, αιιά θάζε ρξήζηεο απνδίδεη ηε δηθηά 

ηνπ ηηκή. Παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ θξηηεξίνπ είλαη ν «βαζκφο θαηαλφεζεο». 

 Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα: Ο βαζκφο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηέηνηα 

θξηηήξηα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ πεγή 

ηνπ βαζκνχ δειαδή είλαη ε ίδηα ε πιεξνθνξία. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ 

θξηηεξίνπ είλαη ε «πιεξφηεηα». 

 Γηαδηθαζηηθά θξηηήξηα: Ο βαζκφο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηέηνηα 

θξηηήξηα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο εξσηεκάησλ. Ζ πεγή ηνπ 

βαζκνχ, δειαδή, είλαη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηνπ εξσηήκαηνο. πλεπψο, ν βαζκφο κπνξεί 

λα είλαη ζηαζεξφο, αιιά λα κεηαβάιιεηαη απφ εξψηεκα ζε εξψηεκα. Σα απνηειέζκαηα 

είλαη αληηθεηκεληθά θαη πξνζσξηλά. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ θξηηεξίνπ 

είλαη ν «ρξφλνο απφθξηζεο». 

Αμηφινγεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ρψξν, επηρεηξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ 

εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο απφ φιεο ηηο πηζαλέο γσλίεο θάιπςεο θαη νξίδνπλ ζεσξεηηθά 

πιαίζηα εθηίκεζεο, απαξηζκψληαο, εμαληιεηηθά, παξακέηξνπο ή δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο. Σέηνηα, αληηπξνζσπεπηηθά πιαίζηα εθηίκεζεο εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθηπαθφ, πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ην 

(Moen, Stewart, & McClure, 1998) πξνηείλεη 23 θξηηήξηα εθηίκεζεο – παξακέηξνπο ηεο 

πνηφηεηαο. ηελ εξγαζία απηή πεξηέρεηαη κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε γηα ην ζέκα ηεο 

πνηφηεηαο, κέζσ ηεο εμέηαζεο εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ απφ 42 νκνζπνλδηαθέο 

ππεξεζίεο ησλ Ζ.Π.Α., κε ηε ρξήζε ηεο «Τπεξεζίαο Δληνπηζκνχ Κπβεξλεηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ» (Government Information Locator Service - GILS). Απφ ηα 23 αξρηθά 

θαζνξηδφκελα θξηηήξηα, νη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζηα αθφινπζα 4 βαζηθά θξηηήξηα: 

πιεξφηεηα, αθξίβεηα, ζπλέπεηα θαη ελεκεξφηεηα. Αλαθέξζεθαλ, επίζεο, νξηζκέλα άιια 

θξηηήξηα (επθνιία ρξήζεο, επθνιία δεκηνπξγίαο, πξσηφθνιια, θ.η.ι.), ηα νπνία 

επηθεληξψλνληαη, φκσο, πεξηζζφηεξν ζην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ ή ζηα εξγαιεία 

παξαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ. 

 Σν (Gasser & Stvilia, 2001), πηνζεηψληαο κεξηθά απφ ηα 23 θξηηήξηα ηνπ (Moen, 

Stewart, & McClure, 1998) θαη πξνζζέηνληαο νξηζκέλα επηπιένλ, πξνηείλεη έλα πιαίζην 

«πνηφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο» (Information Quality - IQ). Σν πιαίζην απηφ απνηειείηαη 

απφ 22 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο 

ελδνγελείο (intrinsic), ηηο πεξηβαιινληηθέο – ζρεζηαθέο (contextual – relational) θαη ηηο 
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πνηνηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θήκε ηνπ πφξνπ (reputational). Ζ πνηφηεηα 

δεδνκέλσλ σο πξνο ηηο ελδνγελείο δηαζηάζεηο ηεο IQ κπνξεί λα εθηηκεζεί κέζσ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πφξσλ, κε ηε κέηξεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο ζε ζρέζε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. Σα θξηηήξηα ηεο ελδνγελνχο IQ είλαη ε ζαθήλεηα/εγθπξφηεηα, ε 

ζπλεθηηθφηεηα, ε πνιππινθφηεηα, ε ζεκαζηνινγηθή ζπλέπεηα, ε δνκηθή ζπλέπεηα, ε 

ελεκεξφηεηα, ε θπζηθφηεηα θαη ε αθξίβεηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ελδνγελνχο IQ είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζηαζεξά θαη κφληκα. Οη δηαζηάζεηο ηεο 

ζρεζηαθήο IQ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρξήζεο ηνπ. Σα θξηηήξηα ηεο ζρεζηαθήο IQ είλαη ε ζαθήλεηα, ε 

πιεξφηεηα, ε πνιππινθφηεηα, ε ηαρχηεηα/θαζπζηέξεζε πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε θπζηθφηεηα, ε θαηαηνπηζηηθφηεηα, ε ζρεηηθφηεηα, ε αθξίβεηα, ε 

αζθάιεηα, ε επαιεζεπζηκφηεηα θαη ε επκεηαβιεηφηεηα. Οη IQ δηαζηάζεηο πνπ  

ζπλδένληαη κε ηε θήκε ηνπ πφξνπ, αθνξνχλ ην θξηηήξην ηεο εγθπξφηεηαο, ην νπνίν έρεη 

λα θάλεη κε ηελ ππφιεςε πνπ έρεη έλαο πφξνο ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία. Όπσο είλαη 

θαλεξφ, θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο αλήθνπλ ζε παξαπάλσ απφ κηα 

θαηεγνξία. 

ην (Bruce & Hillmann, 2004) ην πιήζνο ησλ παξακέηξσλ ζπκππθλψλεηαη κε ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε 7 ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ: ηελ 

πιεξφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ πξνέιεπζε, ηε ζπκκφξθσζε κε ηα πξνζδνθψκελα, ηε 

ινγηθή ζπλέπεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα, ηε δηαρξνληθφηεηα θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά νξίζηεθαλ θπξίσο γηα πεξηβάιινληα ζπλαζξνηζκέλσλ ζπιινγψλ. 

Σν πιαίζην ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνηείλεηαη ζην (Gasser & Stvilia, 

2001) θαη ην πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη ζην (Bruce & Hillmann, 2004) δελ είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Δκθαλίδνπλ κηα επηθάιπςε θξηηεξίσλ πνπ ην (Shreeves et al., 

2005) αλαδεηθλχεη θαη απεηθνλίδεη, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3-2. 

Έλα άιιν «Πιαίζην Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο» ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Καλαδά (Statistics Canada - Minister of Industry, 2002) παξνπζηάδεη έμη δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ: ζρεηηθφηεηα, αθξίβεηα, δηαρξνληθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα, 

εξκελεπζηκφηεηα θαη ζπλεθηηθφηεηα. 

Σέινο, άιια πιαίζηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο πεγή έκπλεπζεο ηνλ ηνκέα ηεο 

Γηαρείξηζεο Οιηθήο (TQM) Πνηφηεηαο (Capezio & Morehouse, 1995; Dvir & Evans, 

1996; Strong, Lee, & Wang, 1997; Kahn, Strong, & Wang, 2002). Κάπνηα άιια 
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πξνέξρνληαη απφ ην πεδίν ηεο εθηίκεζεο εγγξάθσλ θεηκέλνπ θαη εηδηθά εγγξάθσλ ηνπ 

Ηζηνχ (Xu, 1996; Segev, 1996; Zhu & Gauch, 2000). Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα είλαη ηα 

πιαίζηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έξεπλα ζηνλ ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ γηαηί 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ (Stuart, 1995; Mangan, 1995; 

Heery, 1996). 

 

Δικόνα 3-2: Κξηηήξηα πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ 

Πέξα απφ ηα γεληθεπκέλα πιαίζηα εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο, άιιεο εξεπλεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο έρνπλ εθδεισζεί ζην πεδίν ηεο επηζθφπεζεο ππαξρνπζψλ πινπνηήζεσλ 

απνζεηεξίσλ, κε ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνζεηεξίσλ σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

Σα (Najjar, Ternier, & Duval, 2003; Friesen, 2004b) δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ζε δείγκαηα εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ απφ δηάθνξα απνζεηήξηα θαη 

εθηηκνχλ ηνλ βαζκφ ρξήζεο ηνπ πξνηχπνπ ζην νπνίν βαζίδνληαη. Αλαδεηθλχνπλ ηα 

πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά θαη ηηο ηηκέο κε ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη. 

Απηνί νη ζηαηηζηηθνί δείθηεο αλ θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα, παξέρνπλ 

κηα έλδεημε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εμεηαδφκελσλ απνζεηεξίσλ. 

Σα (Friesen, 2004b; Bui & Park, 2006) δηεμήγαγαλ κηα κειέηε κε ζηφρν ηελ 

εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ απνζεηεξίνπ NSDL. Σν 

NSDL ππνζηεξίδεη ηελ αλνηρηή πξφζβαζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Απηφ, πξαθηηθά, ζεκαίλεη φηη ην απνζεηήξην δέρεηαη εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο θαη, παξάιιεια, 

είλαη αλνηρηφ γηα ζπιινγή θαη ρξήζε απφ ην θνηλφ ησλ δηθψλ ηνπ εγγξαθψλ 
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κεηαδεδνκέλσλ. Σν απνζεηήξην απαξηίδεηαη απφ 100 ζπιινγέο, κε θάζε κηα λα 

αληηπξνζσπεχεη γεληθά ηε ζπλεηζθνξά ελφο εμσηεξηθνχ νξγαληζκνχ. Σα θξηηήξηα 

εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο βαζίδνληαη ζηηο ρξήζεηο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: ζπρλφηεηα, ζπλέπεηα, πιεξφηεηα, αθξίβεηα θαη ηνπηθέο πξνζζήθεο 

ησλ παξφρσλ δεδνκέλσλ (Park, 2005). 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ζην γεληθφηεξν ζέκα ηεο πνηφηεηαο πιεξνθνξηψλ, δηαπηζηψλεηαη 

φηη ππάξρεη πιεζψξα αλαθνξψλ ζε πιαίζηα εθηίκεζεο, ζε αμηνινγήζεηο, ζε 

επηζθνπήζεηο απνζεηεξίσλ, ζε δηαζηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, σζηφζν, 

απηφ πνπ απνπζηάδεη είλαη ην ζέκα ηεο κέηξεζεο. Διάρηζηεο είλαη νη εξγαζίεο πνπ 

επηρεηξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πνηφηεηα κε πνζνηηθφ ηξφπν θαη λα πξνηείλνπλ 

κεηξηθέο γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο ην πιαίζην ηνπ (Bruce & Hillmann, 

2004) σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ην (Ochoa & Duval, 2006) πξνζπαζεί λα κεηξήζεη ηελ 

πνηφηεηα κε έλα ζχλνιν απηφκαηα ππνινγηδφκελσλ κεηξηθψλ ησλ 7 παξακέηξσλ. 

Παξφκνηα πξνζπάζεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ κεηξηθψλ ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο 

επηρεηξείηαη θαη ζην (Hughes, 2004). ηελ παξνχζα δηαηξηβή, επηρεηξείηαη ε θαζηέξσζε 

ελφο λένπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο γηα κία εθ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ, ηελ πιεξφηεηα, ελψ ηίζεληαη ζηαζεξέο βάζεηο γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

κέηξεζεο ησλ ππνινίπσλ. 

3.5 Βελτίωςη και διαςφάλιςη ποιότητασ 

Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ν αξηζκφο θαη ε 

πνηθηιία ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο έρεη κεγαιψζεη κε αλεμέιεγθην ξπζκφ. Γπζηπρψο, φζν 

πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία γίλεηαη δηαζέζηκε γηα ρξήζε, ηφζν απμαλφκελε είλαη θαη ε 

δπζθνιία θαζνξηζκνχ ησλ κε πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ. ην παξειζφλ, έρνπλ ππάξμεη 

κεραληζκνί δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, π.ρ. ε δηαδηθαζία νκαδηθήο 

αμηνιφγεζεο κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ε ρεηξνθίλεηε εμέηαζε θαη ν «θαζαξηζκφο» 

ησλ θαηαρσξήζεσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη νη δηαδηθαζίεο επηκέιεηαο έθδνζεο 

βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ. Χζηφζν, απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ θαηαζηεί δχζθνιεο ζηε 

ρξήζε ηνπο γηα ιφγνπο θιίκαθαο θαη θφζηνπο (McCook, 2006). 

ε ηνπηθφ επίπεδν, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηα κεηαδεδνκέλα, 

κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, φζν πην 
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κεγάιν είλαη ην ζχλνιν κεηαδεδνκέλσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα έλα 

πξφβιεκα λα θαηαδεηθλχεηαη απφ κφλν ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα κεγάιν πιεζπζκφ 

ζπγγξαθέσλ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη αξρεία δηαρείξηζεο νλνκάησλ ψζηε λα 

μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπλσλπκίαο. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ν βαζκφο δηαζπνξάο κπνξεί λα θαζνξίζεη αλ ε πνηφηεηα ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη επίκαρν ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα αξρείν εξγαζηψλ θαη 

αλαθνξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κία κφλν εξεπλεηηθή νκάδα, ε πξνέιεπζε ελφο 

ζπγγξαθέα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί σο πξνεπηιεγκέλε ηηκή, ελψ ζε έλα ζεκαηηθφ αξρείν 

κπνξεί λα απαηηνχληαη αξρεία δηαρείξηζεο νλνκάησλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα 

αλάθηεζεο ησλ εξγαζηψλ αλά νξγαληζκφ. Χζηφζν, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ θάζε 

απνζεηήξην ή αξρείν είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνυπνζέηεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ε ζεκαζία ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηε δεκηνπξγία ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο 

πηζαλφο πιεζπζκφο ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη απηφο φινπ ηνπ θφζκνπ θαη ε πνηθηιία 

απεξηφξηζηε. 

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηηπρή αλαθάιπςε πφξσλ ζε έλα 

ηνπηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα κελ είλαη απνδνηηθά ζε έλα ζχλζεην ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα. Θα ππάξρνπλ πάληα πηπρέο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα είλαη αλαθξηβείο, αζπλεπείο ή παξσρεκέλεο, αθφκα θαη ζε 

ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ εθηεηακέλεο δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη έρνπλ 

επελδχζεη αξθεηά ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

ελεκεξψλεηαη έλα ζρήκα ζεκαηηθήο ηαμηλφκεζεο, λένη πφξνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 

κε ηε ρξήζε λέσλ ζεκαηηθψλ φξσλ, αιιά πξνυπάξρνληεο πφξνη κπνξεί λα κελ 

επαλαηαμηλνκεζνχλ κε ηνπο λένπο ζεκαηηθνχο φξνπο, πξνθαιψληαο έηζη ζνβαξή 

αζπλέπεηα ζηηο ζεκαηηθέο αλαδεηήζεηο. 

Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλάκεζα ζε 

βηβιηνζήθεο θαη ηελ απαίηεζε γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ ηνπο, ην 

(Heery, 2004) επηζεκαίλεη ηνλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ ηνπηθέο πξνζζήθεο 

θαη παξαιιαγέο ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, 

ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ κεραληζκνχ δηακεζνιάβεζεο 

αλάκεζα ζηηο βηβιηνζήθεο πνπ αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 
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Σν ζέκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ έρεη απνηειέζεη ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν έξεπλαο θαη πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηελ 

εμέηαζή ηνπ. 

Ζ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ δηεξεπλάηαη ζηα (Barton, Currier, 

& Hey, 2003; Guy, Powell, & Day, 2004; Currier et al., 2004), ηα νπνία παξέρνπλ 

γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

κεηαδεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηεο 

εθαξκνγήο πνπ εμππεξεηνχλ. 

ηε ινγηθή ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ην (Hillmann & Phipps, 2007) 

εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ησλ πξνθίι εθαξκνγήο σο κέζν γηα ηελ επίδεημε θαη επηβνιή ηεο 

πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Σν (Greenberg et al., 2001) εξεπλά ηελ ηθαλφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ ησλ πφξσλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ απνδεθηά – πνηνηηθά κεηαδεδνκέλα ζην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Ο ηξφπνο έξεπλαο εκπιέθεη εμεηδηθεπκέλνπο εθηηκεηέο θαη ρεηξνθίλεηεο κεζφδνπο. Οη 

ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, επεηδή νη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ηα 

κεηαδεδνκέλα σο πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ πφξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ, 

είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ θαη πςειήο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλα γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηνπο. 

Σν (Currier et al., 2004) ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθφ έιεγρν ηεο 

δεκηνπξγίαο κεηαδεδνκέλσλ, επηζεκαίλνληαο ηελ έιιεηςε ηππνπνηεκέλεο επηζεψξεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια, θαηαγξάθεη ηα έκθπηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο κεηαδεδνκέλσλ – φπσο αλαθξηβείο 

θαηαρσξήζεηο, αλνξζνγξαθία, αζπλεπείο ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ηεο εκεξνκελίαο, 

δηαθνξεηηθά ιεμηιφγηα, θ.ά., ηα νπνία έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ επηηπρή 

αλαθάιπςε ησλ πφξσλ. 

Βαζηζκέλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζεκαζηνινγηθήο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο KMi, ην (Lei et al., 2006) θαζνξίδεη ηξία γεληθά θαζήθνληα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ νπνηαδήπνηε ζεκαζηνινγηθή δηαδηθηπαθή 

ππνδνκή. Σνλίδνπλ, βέβαηα, φηη αλ θαη ην ζχλνιν απηφ ησλ εξγαζηψλ είλαη πξντφλ ηεο 

πξαθηηθήο εκπεηξίαο, δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε απνθιεηζηηθφ. Οη εξγαζίεο απηέο 

είλαη: 
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 Δμαγσγή πιεξνθνξίαο απφ αδφκεηεο ή εκηδνκεκέλεο πεγέο δεδνκέλσλ κε 

απηφκαην θαη πξνζαξκνζκέλν ηξφπν. Ζ ρξήζηκε γλψζε είλαη ζπλήζσο θαηαλεκεκέλε 

ζε δηάθνξεο πεγέο, πνπ κπνξνχλ λα είλαη εηεξνγελείο, είηε σο πξνο ηε δνκή ηνπο, είηε 

σο πξνο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ απφ θάζε πεγή πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ αληίζηνηρεο κέζνδνη. 

Ζ εκπινθή απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ είλαη θαζνξηζηηθή, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία λα 

κπνξεί, εχθνια, λα επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά γηα λα δηαηεξεί επηθαηξνπνηεκέλε ηε 

γλψζε. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεραληζκνχ εμαγσγήο είλαη φηη ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνζαξκφζηκνο ζην πεξηερφκελν ησλ εμεξεπλψκελσλ πεγψλ. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ ηχπνπ κηαο νληφηεηαο, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο, είλαη 

πξναπαηηνχκελν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ηέηνην πξνζαξκνζκέλν εξγαιείν εμαγσγήο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηα δηαθνξεηηθά λνήκαηα πνπ έρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκαηηθά πεδία. 

 Γηαζθάιηζε φηη ηα κεηαδεδνκέλα είλαη απαιιαγκέλα απφ θνηλά ιάζε. Λφγσ ηνπ 

φηη ηα ζεκαζηνινγηθά κεηαδεδνκέλα, ηππηθά, ζπιιέγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγνχληαη απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα 

πεξηέρνπλ ιάζε, φπσο δηαθνξεηηθά αλαγλσξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα 

νληφηεηα, ή λνήκαηα πνπ δελ είλαη θαζαξά θαη ρξήδνπλ απνζαθήληζεο. Σα ιάζε απηά 

κπνξνχλ λα νθείινληαη ζε ιάζε θαηαρσξήζεσλ, ζε εξγαιεία εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ ή 

ζε αζπλεπείο θαη δηπιφηππεο θαηαρσξήζεηο. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ ιαζψλ 

πξνηείλνληαη δχν πξνζεγγίζεηο. 

Καη’ αξρήλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ ηα ιάζε πξνηνχ λα 

δεκηνπξγεζνχλ. πγθεθξηκέλα, ε γλψζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ηέηνησλ πξνβιεκάησλ, π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια 

ιεμηθά. Ζ γλψζε απηή κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαηά ην ρξφλν ζρεδηαζκνχ κε ηε κνξθή 

νδεγηψλ ή λα δεκηνπξγεζεί απηφκαηα θαη απμεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ρξήζηε. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα θαζαξηζηνχλ ηα 

ζεκαζηνινγηθά κεηαδεδνκέλα κεηά ηελ εμαγσγή ηνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε απαηηεί 

κεραληζκνχο πνπ δηαγηγλψζθνπλ ζσζηά ην πξφβιεκα θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε 

θαηάιιεινπο αιγφξηζκνπο ην δηνξζψλνπλ. 
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 Δλεκέξσζε ησλ ζεκαζηνινγηθψλ κεηαδεδνκέλσλ φηαλ γίλεηαη δηαζέζηκε λέα 

πιεξνθνξία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πεγέο δεδνκέλσλ είλαη πηζαλφ λα κεηαβιεζνχλ, ε 

ζπλνιηθή δηαδηθαζία απφθηεζεο θαη επηθχξσζεο ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη έηζη ψζηε ε γλσζηνινγηθή βάζε λα είλαη επηθαηξνπνηεκέλε κε 

θαηάιιειν ηξφπν. 

Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηηο παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζε εξγαζίεο πνπ 

εξεπλνχλ ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, 

νη πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο, θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, σο πξνο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη κε απηφ ην ζηφρν. Γη’ 

απηφ ην ιφγν, νη δηαδηθαζίεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζα 

πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη κε επιάβεηα θαη πςειφ αίζζεκα επζχλεο, 

κηαο θαη ν ζηφρνο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί, πιένλ, θνξπθαία ζηξαηεγηθή επηδίσμε ελφο 

ζχγρξνλνπ νξγαληζκνχ. 

3.6 Συμπέραςμα 

ην θεθάιαην απηφ κειεηήζεθε ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, αξρηθά, ζε 

ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ ππεξεηνχληαη απφ ηα 

κεηαδεδνκέλα. Καηαγξάθεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξαηεξνχληαη θαη θαζηζηνχλ ηηο εθαξκνγέο κε ιεηηνπξγηθέο, ιφγσ ζθαικάησλ θαη κε 

ηήξεζεο πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. ηε ζπλέρεηα, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε εζηίαζε 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο παξακέηξνπο ηεο πνηφηεηαο πνπ 

εληάζζνληαη ζε επξχηεξα ζεσξεηηθά κνληέια θαη ελλνηνινγηθά πιαίζηα. 

Γηεξεπλήζεθαλ νη ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα έκκεζα, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ 

γλσξίζκαηα ή ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

πνηφηεηαο ή λα επηζεκάλνπλ αηέιεηεο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη έιιεηςή ηεο. Ζ 

αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζηα δεηήκαηα ηεο πνηφηεηαο ζπκπιεξψζεθε κε 

ηελ επηζθφπεζε πξνηεηλφκελσλ αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ζηφρν 

ηε δηαζθάιηζε θαη βειηίσζή ηεο, κέζσ ηεο ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. 
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4 Εννοιολογικό πλαύςιο εκτύμηςησ τησ ποιότητασ 
μεταδεδομϋνων 

4.1 Ειςαγωγή 

Ζ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο πφξνπο ελφο απνζεηεξίνπ 

πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεηε ηδηφηεηα ηνπ απνζεηεξίνπ γηα ηελ αμηφπηζηε θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ην θιεηδί γηα 

ηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ θαη, γη’ απηφ, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη θαη λα 

ζπληεξνχληαη κε πνηνηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηή ε απαίηεζε γίλεηαη πην ζεκαληηθή, αλ 

αλαινγηζηνχκε ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ πφξσλ, ην νπνίν 

ζπλερίδεη λα απμάλεη κε ηαρείο ξπζκνχο. Αλ θαη ε απαίηεζε γηα πνηνηηθά κεηαδεδνκέλα 

αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο, σζηφζν, δελ ππάξρεη θάπνηα θνηλά απνδεθηή πξνζέγγηζε ηνπ 

νξηζκνχ ηνπ φξνπ «πνηφηεηα κεηαδεδνκέλσλ» θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ε πνηφηεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί, λα κεηξεζεί θαη λα επαπμεζεί. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλαθεξζείζεο ζηελ ελφηεηα 3.4 εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πξνζπαζνχλ λα 

εληνπίζνπλ γλσξίζκαηα ή ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ππνδειψλνπλ 

πνηφηεηα ή λα επηζεκάλνπλ αηέιεηεο πνπ ππνδειψλνπλ έιιεηςή ηεο. Χζηφζν, θαλέλαο 

εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη έρεη πξνζδηνξίζεη ηελ πιήξε θαη δηεμνδηθή 

ιίζηα απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Έηζη, αλ θαη νη πξνηεηλφκελεο ιίζηεο πξνζδηνξίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ χπαξμε πνηφηεηαο, δελ είλαη ηθαλέο λα ηελ 

εγγπεζνχλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ είλαη εμαληιεηηθέο. Αληίζηξνθα, κφλν φηαλ ππάξρεη 

πνηφηεηα ζηα κεηαδεδνκέλα, ππάξρνπλ θαη φια ηα πξνηεηλφκελα ραξαθηεξηζηηθά. 

Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ παξακέηξνπο ή δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο, 

φπσο ηελ «αθξίβεηα», ηε «ζαθήλεηα», ηε «θπζηθφηεηα», ηελ «πιεξνθνξηαθή 

ππθλφηεηα» θ.η.ι. Κάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ίρλε ή «ζπκπηψκαηα» 

πνηφηεηαο θαη φρη γλσξίζκαηα απηήο θαζ’ απηήο ηεο έλλνηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

παξάκεηξνο «πξνέιεπζε» πνπ πξνηείλεηαη ζην (Bruce & Hillmann, 2004) αλαθέξεηαη 

ζην δεκηνπξγφ ηεο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ θαη έρεη λα θάλεη κε ην βαζκφ 

εκπηζηνζχλεο πνπ ηνπ απνδίδεηαη θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη. Όκσο, ε αμία ηνπ 
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δεκηνπξγνχ ησλ κεηαδεδνκέλσλ, παξφιν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα θαιφ ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηεθκήξην 

πνηφηεηαο, γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ θαη ε θαηάζεζε ελφο κάξηπξα ζην δηθαζηήξην δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί, εθ ησλ πξνηέξσλ αιεζηλή, κφλν θαη κφλν ιφγσ ηεο πςειήο 

θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπ ή ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη 

φηη ν παξάγνληαο «πξνέιεπζε» εθηηκά ηελ πηζαλφηεηα ηεο χπαξμεο πνηφηεηαο. Άιιεο 

παξάκεηξνη πνπ εληάζζνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη νη «δηαρξνληθφηεηα», 

«επηθαηξφηεηα», «ζπκκφξθσζε κε ηα πξνζδνθψκελα», «επκεηαβιεηφηεηα» θ.ά. 

Σν εχξνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ παξακέηξσλ ή 

ραξαθηεξηζηηθψλ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα επηζηξνθή ζηε ζπδήηεζε γηα ηε 

ζεκειηψδε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηεο. 

Δπηπιένλ, κηα παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ είλαη φηη ε πιεηνςεθία ηνπο εθηηκά ηελ πνηφηεηα κηαο 

εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ ή ελφο απνζεηεξίνπ κεηαδεδνκέλσλ ζην ζπληαθηηθφ επίπεδν 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ πξνηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ θαη φρη ζην ζεκαζηνινγηθφ. Μηα 

πεγή πιεξνθνξηψλ ζεκαζηνινγηθνχ επηπέδνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ νη 

πηζαλέο αιιειεμαξηήζεηο ησλ πφξσλ. Οη πιεξνθνξηαθνί πφξνη πνπ απνζεθεχνληαη ζε 

έλα απνζεηήξην δελ είλαη εληειψο αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο. πλδένληαη κε δνκηθέο ή 

ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο. Δηδηθά ζε ςεθηαθνχο πφξνπο πνπ απνηεινχλ έλα εληαίν 

ζχλνιν – γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη πνπ απνηεινχλ ζπιινγέο, φπσο ην 

SCORM, ή ζπλζέζεηο – γηα παξάδεηγκα, κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη εηθφλεο θαη 

ζρεδηνθίλεζε, απηέο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πφξσλ δεκηνπξγνχλ αιιειεμαξηήζεηο, νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ, θαηά ζπλέπεηα, θαη ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. 

Οη αιιειεμαξηήζεηο εθθξάδνληαη σο ινγηθνί θαλφλεο, ε εγθπξφηεηα ησλ νπνίσλ 

επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο, ζην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί ν νξηζκφο 

ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ κέζα απφ έλα λέν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί αλαινγίεο απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηελ θνηλή ινγηθή θαη ζα 

ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο πνηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πηζαλψλ 

αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ, ζα παξνπζηαζηεί κηα κέζνδνο 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. 
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4.2 Περιγραφή του εννοιολογικού πλαιςίου 

θνπφο ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη λα παξέρνπλ επαξθή θαη ζσζηή πιεξνθνξία ζηνπο 

ρξήζηεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ πφξνπ, έηζη ψζηε απηνί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηνχλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πφξνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ηνλ αλαθηήζνπλ θαη λα ηνλ πξνζπειάζνπλ. Κάζε απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο 

ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε απηφλ ην ζθνπφ. Σα 

κεηαδεδνκέλα ιεηηνπξγνχλ σο έλαο «θαζξέθηεο» ηνπ πφξνπ θαη γη’ απηφ ε πνηφηεηά 

ηνπο εθθξάδεη ηελ πηζηή αλαπαξάζηαζή ηνπ θαη ηελ απνθπγή παξακφξθσζεο ηεο 

εηθφλαο ηνπ. 

Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα 

κεηαθνξά απφ ην ρψξν ησλ δηθαζηεξίσλ. Ζ κεηαθνξά νξίδεη έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα λα ππνζηεξίμεη ηε κειέηε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Αλ, ινηπφλ, αληηζηνηρίζνπκε ηνπο πφξνπο ελφο 

απνζεηεξίνπ κε ηα γεγνλφηα κηαο ππφζεζεο πνπ εμεηάδεηαη ζην δηθαζηήξην, ε εθηίκεζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη κηα δηαδηθαζία αληίζηνηρε κε ηελ εθηίκεζε απφ 

ην δηθαζηή ησλ πεξηγξαθψλ ησλ γεγνλφησλ ηεο ππφζεζεο, φπσο απηέο θαηαζέηνληαη 

απφ ηνπο κάξηπξεο. Ζ εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεη έλαλ πφξν αληηζηνηρεί 

ζηελ πεξηγξαθή ελφο γεγνλφηνο απφ έλα κάξηπξα. Δπεηδή, ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ, έλαο πφξνο εληφο ελφο απνζεηεξίνπ πεξηγξάθεηαη απφ κία θαη κφλν 

εγγξαθή, θάλνπκε ηελ παξαδνρή ζηε κεηαθνξά καο φηη γηα θάζε πεξηγξαθφκελν 

γεγνλφο ηεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην ππάξρεη έλαο κφλν κάξηπξαο. Ζ θαηάζεζε ηνπ 

κάξηπξα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ φιεο 

ηηο πηπρέο ηνπ γεγνλφηνο. Απηέο νη πξνηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζηα δηαθνξεηηθά πεδία 

κεηαδεδνκέλσλ ηεο εγγξαθήο. 

Σν ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ελφο πφξνπ κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην απφζπαζκα ηνπ φξθνπ πνπ δίλεη έλαο κάξηπξαο ζην 

δηθαζηήξην, φηαλ νξθίδεηαη λα πεη «…ηελ αιήζεηα, φιε ηελ αιήζεηα θαη κφλν ηελ 

αιήζεηα…» γηα ηελ ππφζεζε γηα ηελ νπνία θαηαζέηεη. Ζ πνηφηεηα ηεο θαηάζεζήο ηνπ 

εθηηκάηαη κε βάζε ηελ απνηχπσζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ («αιήζεηα» - 

νξζόηεηα ηεο θαηάζεζεο), ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ θαηάζεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο 

ππφζεζεο («φιε ηελ αιήζεηα» - πιεξόηεηα ηεο θαηάζεζεο) θαη ηελ πεξηγξαθή κφλν 

ησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππφζεζε («κφλν ηελ αιήζεηα» - ζρεηηθόηεηα 
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ηεο θαηάζεζεο). Ζ αληηζηνίρηζε ησλ πφξσλ ελφο απνζεηεξίνπ κε ηα γεγνλφηα κηαο 

ππφζεζεο πνπ ζπδεηείηαη ζε κηα δηθαζηηθή αίζνπζα θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνπο πφξνπο κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ νδεγεί ζηνλ νξηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ σο ηε ζπληζηακέλε ηεο νξζφηεηάο ηνπο, ηεο πιεξφηεηάο 

ηνπο θαη ηεο ζρεηηθφηεηάο ηνπο. 

Ζ οπθόηηηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηε λνεηηθή απφζηαζή ηνπο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Ζ νξζφηεηα κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε δχν θαηεγνξίεο: ην πξψην θαη θαηψηεξν επίπεδν αθνξά ηελ απαίηεζε γηα 

ηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ λα ππαθνχλ ζηνπο γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο θαλφλεο 

ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηνπ πξνηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ ή ηνπ πξνθίι 

εθαξκνγήο πνπ αθνινπζνχλ. Πηζαλά πξνβιήκαηα πνηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή απνηεινχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε 

γξάκκαηα πνπ ιείπνπλ, αλνξζφγξαθεο ιέμεηο, αζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ή 

κνξθήο ησλ ίδησλ πεδίσλ ζε δηαθνξεηηθέο εγγξαθέο θαη ηηκέο πεδίσλ κε επηηξεπηέο απφ 

ην πξφηππν. Μηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ πξέπεη λα αθνινπζεί πηζηά ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ ή ηνπ πξνθίι εθαξκνγήο γηα λα είλαη ζσζηή, 

φπσο αθξηβψο θαη έλαο κάξηπξαο ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ηε γιψζζα γηα λα είλαη 

θαηαλνεηή ε θαηάζεζή ηνπ, επηηξέπνληαο ζην δηθαζηή λα ζρεκαηίζεη άπνςε γηα ηελ 

αιήζεηα ηεο. Σν δεχηεξν θαη ςειφηεξν επίπεδν νξζφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε 

ζεκαζηνινγηθή νξζφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ, δειαδή ηελ αιήζεηα 

ηεο θαηάζεζεο. Σν πξψην επίπεδν νξζφηεηαο αθνξά αληηθεηκεληθή πιεξνθνξία θαη ζην 

θεθάιαην απηφ ζα ζεσξεζεί φηη έρεη εμαζθαιηζηεί, κε ηε ρξήζε ελφο θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ ζπληαθηηθνχ αλαιπηή. Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο νξζφηεηαο είλαη πην 

ππνθεηκεληθφ θαη είλαη απηφ πνπ ζα εμεηαζηεί ζε απηφ ην θεθάιαην. 

Ζ πληπόηηηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηελ επάξθεηά ηνπο λα 

πεξηγξάςνπλ πιήξσο ηνλ πφξν. Οπζηαζηηθά, ε πιεξφηεηα κεηξάεη ηελ παξνπζία ή ηελ 

απνπζία ηηκψλ ζηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ. ηε κεηαθνξά ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε πιεξφηεηα 

ηεο θαηάζεζεο αλαθέξεηαη ζηελ επαξθή θάιπςε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ γεγνλφηνο πνπ 

πεξηγξάθεη ν κάξηπξαο θαη ηελ παξνρή απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ν 

δηθαζηήο ηνπ απεπζχλεη. Ζ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην κάξηπξα 

είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηή. Καη’ αληηζηνηρία, ε επηινγή ησλ πεδίσλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα απαξηίδνπλ κηα εγγξαθή θαη πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ 

κε ηηκή, έηζη ψζηε ε εγγξαθή λα ζεσξεζεί πιήξεο, είλαη ζέκα ησλ απαηηήζεσλ κηαο 
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δεδνκέλεο εθαξκνγήο. Έηζη, εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, 

θάπνηα πεδία ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε άιια. Σν πξνθίι εθαξκνγήο 

παίδεη ην ξφιν ηνπ δηθαζηή επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλα πεδία κεηαδεδνκέλσλ, 

θαζνξίδνληάο ηα σο ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά θαη απνδίδνληάο ηνπο δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο. 

Ζ ζσεηικόηηηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ ελφο πφξνπ έρεη λα θάλεη κε ην πεξηβάιινλ 

ρξήζεο ηνπ. Μηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ απφιπηεο νξζφηεηαο θαη πιεξφηεηαο κπνξεί 

λα κελ είλαη πνηνηηθή, δηφηη νη – πιήξεηο θαη νξζέο – ηηκέο ζηα πεδία ηεο λα κε 

ζπκβαδίδνπλ κε ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπο. Καη’ αληηζηνηρία, ε θαηάζεζε ελφο 

κάξηπξα ζηελ αίζνπζα ηνπ δηθαζηεξίνπ, αλ θαη πιήξεο θαη αιεζηλή, κπνξεί λα είλαη 

άζρεηε κε ηελ ππφζεζε πνπ εμεηάδεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ινγηθφ πξίζκα ηεο 

εξψηεζεο πνπ ηνπ ππνβάιιεηαη είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ινγηθφ πξίζκα ηεο απάληεζεο 

πνπ δίλεη θαη νθείιεηαη ζηηο πηζαλέο αζπκβαηφηεηεο ζε ζέκαηα γλψζεσλ, αληηιήςεσλ, 

πξνηηκήζεσλ, θηλήηξσλ θαη ςπρνινγίαο κεηαμχ εξσηψληνο θαη εξσηνχκελνπ. Ζ 

ζρεηηθφηεηα σο ζπζηαηηθφ ηεο πνηφηεηαο είλαη ηδηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

πνζνζηφ ππνθεηκεληθφηεηαο. Έλαο ηξφπνο λα κεησζεί ν παξάγνληαο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο θαη λα απμεζεί ε ζρεηηθφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ε ρξήζε 

ιεμηινγίσλ επηηξεπηψλ ηηκψλ. Ο δηθαζηήο ζε έλα δηθαζηήξην πεξηνξίδεη ηηο πηζαλέο 

απαληήζεηο ελφο κάξηπξα κε ηελ επηβνιή παξφκνησλ ιεμηινγίσλ – «…απαληήζηε 

παξαθαιψ κε έλα λαη ή έλα φρη…».  

Ζ ζρεηηθφηεηα κπνξεί λα κπιερηεί κε ηελ νξζφηεηα, κε ηελ έλλνηα φηη πηζαλέο 

αθαηάιιειεο ηηκέο κεηαδεδνκέλσλ λα ζεσξεζνχλ είηε ιαλζαζκέλεο, είηε αζχκβαηεο κε 

ην πεξηβάιινλ ρξήζεο. Ο παξάγνληαο δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ δχν ζπληζησζψλ ηεο 

πνηφηεηαο είλαη ην πεπιβάλλον σπήζηρ. Μηα ηηκή ζηεξνχκελε νξζφηεηαο είλαη 

πξνβιεκαηηθή αλεμαξηήησο ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζεο ηεο, ελψ κηα ηηκή ζηεξνχκελε 

ζρεηηθφηεηαο είλαη πξνβιεκαηηθή φηαλ ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ 

ρξήζεο. ε απηή ηε ινγηθή, κηα πξνβιεκαηηθή ηηκή ζε πεδίν κεηαδεδνκέλσλ πνπ ην 

πεδίν ηηκψλ ηεο νξίδεηαη απφ έλα ιεμηιφγην, είλαη πην πηζαλφ λα νθείιεηαη ζε έιιεηςε 

νξζφηεηαο παξά ζε έιιεηςε ζρεηηθφηεηαο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε αληηζηνίρηζε ησλ ελλνηψλ πνπ έγηλε 

κεηαμχ ηνπ θφζκνπ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ θφζκνπ ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ε νπνία 

απνηέιεζε ηελ βάζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 
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Πίνακαρ 4-1: Αληηζηνίρηζε νληνηήησλ θαη ελλνηψλ δηθαζηεξίσλ – κεηαδεδνκέλσλ 

 Κόζκνο ησλ Γηθαζηεξίσλ  Κόζκνο ησλ Μεηαδεδνκέλσλ  

εμεηαδφκελν γεγνλφο κηαο ππφζεζεο πφξνο ελφο απνζεηεξίνπ 

θαηάζεζε-πεξηγξαθή ηνπ γεγνλφηνο απφ έλα 

κάξηπξα 

εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πφξνπ 

πηπρέο ηνπ γεγνλφηνο  πεδία κεηαδεδνκέλσλ ηεο εγγξαθήο  

επηινγή εξσηήζεσλ απφ δηθαζηή επηινγή πεδίσλ απφ πξφηππν 

κεηαδεδνκέλσλ ή πξνθίι εθαξκνγήο 

πιεξφηεηα θαηάζεζεο – παξνρή απαληήζεσλ απφ 

κάξηπξα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δηθαζηή 

πιεξφηεηα εγγξαθήο – ζπκπιήξσζε ηηκψλ 

πεδίσλ ηνπ πξνηχπνπ ή ηνπ πξνθίι 

ρξήζε ζσζηήο θαη θαηαλνεηήο γιψζζαο απφ ην 

κάξηπξα 

ζπληαθηηθή νξζφηεηα εγγξαθήο θαη 

θσδηθνπνίεζε αλαπαξάζηαζεο ηηκψλ 

πεξηγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ 

γεγνλφηνο απφ ην κάξηπξα 

ζεκαζηνινγηθή νξζφηεηα εγγξαθήο 

παξνρή απαληήζεσλ κφλν ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν 

γεγνλφο 

ζρεηηθφηεηα εγγξαθήο 

επηβνιή ηξφπνπ απάληεζεο εξψηεζεο ρξήζε ιεμηινγίσλ ηηκψλ, ζεζαπξψλ  

εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο θαηάζεζεο κάξηπξα – ε εθηίκεζε γηα ην θαηά 

πφζν ιέεη «…ηελ αιήζεηα, φιε ηελ αιήζεηα θαη κφλν 

ηελ αιήζεηα…» 

πνηφηεηα εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ – 

ζπληζηακέλε ηεο νξζφηεηαο (ζπληαθηηθήο 

θαη ζεκαζηνινγηθήο), ηεο πιεξφηεηαο θαη 

ηεο ζρεηηθφηεηάο ηεο 

Γηα λα είλαη νξζή ε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ δχν θφζκσλ θαη κε δεδνκέλν φηη 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ έλαο πφξνο ζε θάπνην απνζεηήξην πεξηγξάθεηαη 

απφ κία κφλν εγγξαθή, θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη γηα θάζε εμεηαδφκελν γεγνλφο 

ππάξρεη έλαο κφλν κάξηπξαο. Χζηφζν, ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ιεηηνπξγεί αθφκα θαη 

ρσξίο ηελ παξαδνρή απηή, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε επρξεζηία ηνπ. Απελαληίαο, 

κάιηζηα, ε άξζε απηήο ηεο παξαδνρήο θαιχπηεη αθφκε θαη ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ ίδην πφξν, ρσξίο θακία λα ζεσξείηαη πνηνηηθή εμ νξηζκνχ, φπσο 

αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο κάξηπξεο ζην δηθαζηήξην πνπ πεξηγξάθνπλ ην ίδην 

γεγνλφο. 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 

απηήλ ηελ ελφηεηα παξέρεη ην θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηελ ππνζηήξημε κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ εθηίκεζήο ηεο. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηεί κηα κέζνδνο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο, πνπ αμηνπνηεί ινγηθνχο θαλφλεο πνπ ζπζρεηίδνπλ πεδία θαη 

εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ. 
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4.3 Μια μέθοδοσ για την εκτίμηςη τησ ποιότητασ 
μεταδεδομένων 

Παξακέλνληαο ζηε κεηαθνξά ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη ε 

εηπκεγνξία γηα ηελ εμεηαδφκελε ππφζεζε βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο – 

δειαδή ηεο νξζφηεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο – ησλ θαηαζέζεσλ φισλ 

ησλ καξηχξσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ήδε δηαηππσζείζα παξαδνρή φηη γηα θάζε 

γεγνλφο ππάξρεη κφλν κηα θαηάζεζε κάξηπξα (θάζε πφξνο εληφο ελφο απνζεηεξίνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ κηα κφλν εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ), κηα κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο αμηνπηζηίαο κηαο θαηάζεζεο είλαη λα ειεγρζεί γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ αληηθάζεσλ: 

αθελφο κελ αληηθάζεσλ πνπ αθνξνχλ πηπρέο εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ γεγνλφηνο πνπ 

πεξηγξάθεη, αθεηέξνπ δε αληηθάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε αληηπαξαβνιή ηεο 

θαηάζεζήο ηνπ κε θαηαζέζεηο άιισλ καξηχξσλ γηα γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππφ 

εμέηαζε γεγνλφο. Ζ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο αληίθαζεο ζε κηα θαηάζεζε 

παξαβηάδεη ππνλννχκελνπο ινγηθνχο θαλφλεο θαη θαζηζηά ηελ θαηάζεζε αλαμηφπηζηε. 

ηελ ίδηα ινγηθή, γηα λα είλαη κηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ πνηνηηθή, ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε παξφκνηνπο θαλφλεο πνπ εθθξάδνπλ ινγηθέο εμαξηήζεηο, ηφζν 

κεηαμχ πεδίσλ ηεο ίδηαο εγγξαθήο, φζν θαη κεηαμχ πεδίσλ εγγξαθψλ ζρεηηδφκελσλ 

πφξσλ. Μηα κέζνδνο γηα λα εθηηκεζεί ε πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη λα ειεγρζεί 

ε εγθπξφηεηα ησλ ινγηθψλ θαλφλσλ πνπ εθθξάδνπλ απηέο ηηο εμαξηήζεηο. 

Ζ κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζην πεδίν ησλ ινγηθψλ θαλφλσλ πνπ 

ζπλδένπλ ηα κεηαδεδνκέλα ζρεηηδφκελσλ πφξσλ, δελ απνθαιχπηεη ρξήζε ηνπο σο κέζν 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Χζηφζν, ηέηνηνη θαλφλεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφκαηε παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ. ην (Duval & Hodgins, 2004) 

ζεκεηψλεηαη φηη ηα κεηαδεδνκέλα ελφο πφξνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηα 

κεηαδεδνκέλα ζρεηηδφκελσλ πφξσλ. Σν (Hatala & Richards, 2003) αλαθέξεηαη ζε 

πφξνπο πνπ απνηεινχλ κέξε κηαο ζπιινγήο. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφ απηνί 

νη πφξνη λα έρνπλ θνηλέο ηηκέο ζηα αληίζηνηρα πεδία κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Αλ θαη νη 

πφξνη κηαο ζπιινγήο είλαη δηαθνξεηηθνί, έλα ζχλνιν ηηκψλ απφ θάπνην πεδίν 

κεηαδεδνκέλσλ λα κεηαθέξεηαη ζε άιινπο πφξνπο ηεο ζπιινγήο. Αλ ε ζπιινγή 

νξγαλψλεηαη ηεξαξρηθά, θάπνηεο απφ ηηο ηηκέο κπνξνχλ λα θιεξνδνηνχληαη ή λα 

ζπλαζξνίδνληαη απφ ηνπο γνληθνχο θφκβνπο ζηνπο ζπγαηξηθνχο θφκβνπο. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, νη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνπο πφξνπο κπνξεί λα κε κεηαθέξνπλ απηνχζηεο 

ηηο ηηκέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, αιιά νη ηηκέο κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ απφ καζεκαηηθέο ή 
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ινγηθέο πξάμεηο επί ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ. Μπνξεί, επίζεο, νη 

ζρέζεηο λα επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ ηηκψλ ελφο κεηαδεδνκέλνπ ζε έλα 

ππνζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ ζπλφινπ ηηκψλ. Δξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ινγηθνχο ή ζπκπεξαζκαηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ απηφκαηε παξαγσγή 

κεηαδεδνκέλσλ, είηε ξεηψο, είηε κε ππνλννχκελν ηξφπν, έρνπλ γίλεη απφ ηα (Bourda, 

Doan, & Kekhia, 2002; Brase, Painter, & Nejdl, 2003; Doan & Bourda, 2005; 

Margaritopoulos, Manitsaris, & Mavridis, 2007). 

4.3.1 Εξαρτόςεισ των πεδύων μεταδεδομϋνων 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα πεδία κηαο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ δελ είλαη εληειψο 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, καξηπξψληαο εμαξηήζεηο εληφο εγγξαθήο. Σα πεδία απηά 

έρνπλ θάπνην είδνο ζπζρέηηζεο, ε νπνία ππνλνείηαη, ή θαη ξεηά επηβάιιεηαη απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν απηά ηα αιιεινζρεηηδφκελα πεδία 

εληφο κηαο εγγξαθήο ζπκβαδίδνπλ ζηε ινγηθή ηεο ζρέζεο ησλ πεδίσλ απνηειεί έλδεημε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εγγξαθήο. Γηα παξάδεηγκα, ηα πεδία «1.7 Γεληθά.Γνκή» θαη «1.8 

Γεληθά.Δπίπεδν ζπζζψξεπζεο» ηνπ LOM είλαη άκεζα εμαξηψκελα, φπσο νξίδεηαη θαη 

απφ ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ πξνηχπνπ LOM (IEEE 1484.12.1-2002), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία «…έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν κε Γνκή=“αηνκηθή” ζα έρεη ηππηθά Δπίπεδν 

ζπζζψξεπζεο=“1”». Ζ παξαβίαζε απηνχ ηνπ θαλφλα ππνδεηθλχεη κεησκέλε πνηφηεηα 

ηεο εγγξαθήο. 

Βέβαηα, ε χπαξμε ηέηνησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πεδίσλ κηαο εγγξαθήο ζπληζηά 

αδπλακία ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ αθνχ, «…έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα 

κεηαδεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ φζν ην δπλαηφ πην αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο δηαζηάζεηο…» (Wason & Wiley, 2000). Ο απνθιεηζκφο φκσο ηέηνησλ 

αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ πεδίσλ κηαο εγγξαθήο δελ είλαη πάληα δπλαηφο θαη ην 

γεγνλφο απηφ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο, ειέγρνληαο ηελ 

χπαξμε ηέηνησλ ζπλδπαζκψλ ηηκψλ ζηα ζρεηηδφκελα πεδία εληφο ηεο εγγξαθήο (Ochoa 

& Duval, 2006). 

Οη εμαξηήζεηο ησλ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ίδηαο εγγξαθήο. Δίλαη δπλαηφ λα αθνξνχλ πεδία εγγξαθψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

ζρεηηδφκελνπο πφξνπο. Πφξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο, 

δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν θαη γη’ απηφ κπνξεί θάπνηα απφ ηα πεδία ηνπο λα 

αιιεινεπεξεάδνληαη. Ο επεξεαζκφο ησλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ γίλεηαη ζηε βάζε ινγηθψλ 
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θαλφλσλ πνπ απνηεινχλ έλα ζχλνιν αξρψλ επηθχξσζεο κε ηηο νπνίεο ηα πνηνηηθά πεδία 

κεηαδεδνκέλσλ ζπκκνξθψλνληαη. Μηα κεζνδνινγία πνπ δεκηνπξγεί θαλφλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ζρέζεηο κεηαμχ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ δηαθνξεηηθψλ εγγξαθψλ έρεη 

πξνηαζεί ζην (Margaritopoulos et al., 2008) γηα ην ζθνπφ ηεο απηφκαηεο παξαγσγήο 

κεηαδεδνκέλσλ. Οη έλλνηεο θαη νη ηδέεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή ζα είλαη 

ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ θαλφλσλ απηψλ σο θαλφλσλ επηθχξσζεο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πνπ αθνινπζεί ζηελ επφκελε 

ππνελφηεηα. 

Ζ πξσηαξρηθή έλλνηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο είλαη νη 

αιιεινζρεηηδφκελεο ηδηφηεηεο ησλ πφξσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα ζρέζε. Απηέο νη 

ηδηφηεηεο απνθαινχληαη «ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο» θαη νξίδνληαη ζηε βάζε 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ησλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο 

κπνξνχλ λα νξίδνληαη ξεηά θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο ζεκαζηνινγίαο κηαο ζρέζεο. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φκσο, κπνξνχλ λα ππνλννχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ν νξηζκφο ηεο 

ζεκαζηνινγίαο ηεο ζρέζεο «ΔίλαηΈθδνζεΣνπ» ηνπ DC (Hillmann, 2005) ππνγξακκίδεη 

αλνηρηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο «Μνξθή» θαη «Γεκηνπξγφο», γηαηί νη 

ζρεηηδφκελνη πφξνη έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή θαη ηνλ ίδην δεκηνπξγφ. Παξάιιεια, ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα εμαγάγεη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζχλδεζεο «Θεκαηηθή Πεξηνρή», 

θαζψο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ πφξνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή πεξηνρή. Έλα 

άιιν παξάδεηγκα ραξαθηεξηζηηθνχ ζχλδεζεο είλαη ην «Γηαλνεηηθφ Πεξηερφκελν» πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε “ΔίλαηΜνξθήΣνπ” ηνπ DC, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πφξνη πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή ηε ζρέζε έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν. Δθηφο απφ ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφξσλ πνπ ζπλδένπλ, 

ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη απφ δνκηθέο ζρέζεηο (π.ρ. ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο «κέξνο» ή «ππνζχλνιν» θαη «νιφηεηα» ή «ππεξζχλνιν»). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο, σο ηδηφηεηεο ησλ πφξσλ, κπνξνχλ λα 

αληηζηνηρεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ζχλδεζεο «Γηαλνεηηθφ Πεξηερφκελν» αληηζηνηρίδεηαη ζηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

εθθξάδνπλ έλλνηεο θαη ηδηφηεηεο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ επεξεάδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ην δηαλνεηηθφ πεξηερφκελν. Όζνλ αθνξά ην πξφηππν LOM, ηέηνηα 

πεδία είλαη ηα «1.2 Γεληθά.Σίηινο», «1.4 Γεληθά.Πεξηγξαθή», «1.5 Γεληθά.Λέμε 

θιεηδί», «5.2 Δθπαηδεπηηθά.Σχπνο καζεζηαθνχ πφξνπ», «5.4 
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Δθπαηδεπηηθά.εκαζηνινγηθή ππθλφηεηα», «5.6 Δθπαηδεπηηθά.Πεξηβάιινλ», «5.7 

Δθπαηδεπηηθά.Σππηθφ εχξνο ειηθίαο». 

Ζ ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζχλδεζεο δχν πφξσλ κέζσ ηεο ζρέζεο κε ηελ 

νπνία ζπλδένληαη, κεηαθξάδεηαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Απηέο νη ζπζρεηίζεηο ζρεκαηίδνπλ έλα ζχλνιν ινγηθψλ θαλφλσλ, 

ε θαηαζηξαηήγεζε ησλ νπνίσλ ππνδεηθλχεη εγγξαθέο κεησκέλεο πνηφηεηαο. 

Παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ θαλφλα γηα ην πεδίν «1.5. Γεληθά.Λέμε θιεηδί» ηνπ LOM 

κπνξεί λα εμαρζεί απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζχλδεζεο «Γηαλνεηηθφ πεξηερφκελν» γηα ηε 

ζρέζε “ΔίλαηΜνξθήΣνπ”. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζχλδεζεο «Γηαλνεηηθφ πεξηερφκελν» 

κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί ζην πεδίν απηφ δηφηη νη ιέμεηο θιεηδηά ελφο πφξνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ο θαλφλαο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο: 

«Μαζεζηαθά αληηθείκελα πνπ δηαθέξνπλ κφλν ζηε κνξθή (έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν), 

πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο ιέμεηο-θιεηδηά». 

4.3.2 Κανόνεσ εκτύμηςησ τησ ποιότητασ 

Οη ινγηθνί θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ αμηνπνηνχλ ηνπο ζρεηηδφκελνπο πφξνπο, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

3 βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Καλόλεο ζπκπεξίιεςεο ηηκώλ: νη ηηκέο ηνπ πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πφξνπ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ηηκέο ηνπ ίδηνπ πεδίνπ ησλ εγγξαθψλ ησλ 

ζρεηηδφκελσλ πφξσλ. Οη θαλφλεο ζπκπεξίιεςεο εθαξκφδνληαη κφλν ζε πεδία 

πνιιαπιψλ ηηκψλ. 

 Καλόλεο επηβνιήο ηηκώλ: νη ηηκέο ηνπ πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πφξνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ίζεο κε ην απνηέιεζκα καζεκαηηθψλ ή ινγηθψλ πξάμεσλ επί ησλ 

ηηκψλ ηνπ ίδηνπ πεδίνπ ησλ εγγξαθψλ ησλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ (ή απφ ηηο ηηκέο 

ησλ πεδίσλ ηεο ίδηαο εγγξαθήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο ηεο εγγξαθήο 

εμαξηήζεηο). 

 Καλόλεο πεξηνξηζκνύ ηηκώλ: ην πεδίν νξηζκνχ ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πφξνπ δελ είλαη ην νιφθιεξν ην ζχλνιν ηηκψλ πνπ θαζνξίδεη 

ην πξφηππν, αιιά έλα θαηάιιειν ππνζχλνιν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ 

ίδηνπ πεδίνπ ησλ εγγξαθψλ ησλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ (ή απφ ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ 

ηεο ίδηαο εγγξαθήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθέο ηεο εγγξαθήο εμαξηήζεηο). 

Σηκέο πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηφ ην ππνζχλνιν είλαη κε επηηξεπηέο. 
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Γηα λα δεκηνπξγήζεη θαλείο έλα πιήξεο ζχλνιν ηέηνησλ θαλφλσλ ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηε ζεκαζηνινγία ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο πφξνπο θαη ηε 

ζεκαζηνινγία ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Οη θαλφλεο επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ 

κεηαδεδνκέλσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη 

θαλφλεο εμαξηψληαη απφ ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ (ή ην πξνθίι εθαξκνγήο). Γηα 

παξάδεηγκα, ζην πξφηππν LOM έλαο θαλφλαο ζπκπεξίιεςεο ηηκψλ νξίδεη φηη ην πεδίν 

«1.3 Γεληθά.Γιψζζα» ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φιεο ηηο 

ηηκέο ηνπ ίδηνπ πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ ησλ κεξψλ ηνπ – ζρέζε “ΈρεηΜέξνο”. Έλαο 

θαλφλαο επηβνιήο ηηκψλ επηβάιιεη ζηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ «4.1 Σερληθά.Μνξθή» ελφο 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ λα είλαη ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ελφο άιινπ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξψην κέζσ ηεο ζρέζεο “ΔίλαηΈθδνζεΣνπ”. Έλαο 

θαλφλαο πεξηνξηζκνχ ηηκψλ επηβάιιεη ην πεδίν ηηκψλ ηνπ πεδίνπ «5.7 

Δθπαηδεπηηθά.Σππηθφ εχξνο ειηθίαο» ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ λα είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην ηππηθφ εχξνο ειηθίαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ “Απαηηεί”. 

Ο νξηζκφο κηαο δηεμνδηθήο ιίζηαο θαλφλσλ είλαη δήηεκα πνπ θάζε θνηλφηεηα 

ρξεζηψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

πξνθίι εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Έλα ζέκα εμαηξεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη ην 

ζέκα ησλ ζπγθξνχζεσλ (conflicts). Μηα ζχγθξνπζε κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ε ηηκή 

ελφο πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ επεξεάδεηαη απφ δχν θαη πεξηζζφηεξνπο θαλφλεο – 

ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο ηνπ πφξνπ – θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νδεγεί ζε 

αληηθξνπφκελεο ηηκέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο 

πνιηηηθήο ζπγθξνχζεσλ. 

4.4 Εφαρμογή των λογικών κανόνων εκτίμηςησ τησ 
ποιότητασ 

Με δεδνκέλν ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ ελφηεηα 4.3, νη 

ινγηθνί θαλφλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπο, κε ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ ηηο 

ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, δειαδή ηελ νξζφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη 

ηε ζρεηηθφηεηα. 
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Γηα θάζε εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ζε έλα απνζεηήξην, εθαξκφδνληαη φινη νη 

θαλφλεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο. Έηζη, αλάινγα κε ην αλ ηζρχεη ή φρη 

έλαο θαλφλαο ζπκπεξαίλνπκε ηα αθφινπζα: 

 Έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαλόλα ζπκπεξίιεςεο: Αλ έλαο θαλφλαο ηζρχεη, 

δειαδή ην πεδίν κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ππφ εμέηαζε πφξνπ πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ 

αληηζηνίρσλ πεδίσλ ησλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ, ηφηε ππάξρεη έλδεημε πνηφηεηαο ησλ 

εκπιεθφκελσλ πεδίσλ. Αληηζέησο, αλ ν θαλφλαο δελ ηζρχεη, ηφηε έρνπκε έλδεημε είηε 

κεησκέλεο πιεξφηεηαο ηνπ ππφ εμέηαζε πφξνπ, είηε κεησκέλεο νξζφηεηαο ή 

ζρεηηθφηεηαο ησλ ζρεηηδφκελσλ πεδίσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην πεδίν ηνπ 

πξνηχπνπ LOM «1.3 Γεληθά.Γιψζζα» ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ίδηνπ πεδίνπ ησλ κεξψλ ηνπ – ζρέζε “ΈρεηΜέξνο”. 

Δμεηάδνληαο ηελ εγθπξφηεηα απηνχ ηνπ θαλφλα γηα έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν, κε ηε 

ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζην πεδίν «1.3 Γεληθά.Γιψζζα» ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή (π.ρ. 

“en”) ηνπ ίδηνπ πεδίνπ ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη κέξνο ηνπ πξψηνπ, 

κπνξνχλ λα ζπκβαίλνπλ νη εμήο δχν πεξηπηψζεηο: 

 Ο θαλφλαο ηζρχεη, δειαδή ε ηηκή “en” πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ ηνπ 

ππφ εμέηαζε καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, άξα ππάξρεη ζνβαξή έλδεημε πνηφηεηαο 

ησλ εκπιεθφκελσλ πεδίσλ. 

 Ο θαλφλαο δελ ηζρχεη, δειαδή ε αγγιηθή γιψζζα δελ πεξηέρεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ 

πεδίνπ ηνπ ππφ εμέηαζε πφξνπ. Σφηε: α) είηε ππάξρεη κεησκέλε πιεξφηεηα ζην 

πεδίν ηνπ πξψηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, β) είηε ππάξρεη πξφβιεκα 

νξζφηεηαο ζην πξψην πεδίν ή ζην δεχηεξν πεδίν, ή θαη ζηα δχν. Αλ θαη ζην 

παξάδεηγκα απηφ πνπ αθνξά ην πεδίν «1.3 Γεληθά.Γιψζζα» ηνπ LOM ην 

πξφβιεκα κεησκέλεο πνηφηεηαο εληνπίδεηαη θαζαξά ζηελ νξζφηεηα, κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνβιεκαηηθέο ηηκέο λα πεγάδνπλ απφ ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην, νπφηε ε ειιεηκκαηηθή ζπληζηψζα ηεο πνηφηεηαο είλαη ε 

ζρεηηθφηεηα. 

 Έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαλόλα επηβνιήο ηηκώλ: Αλ έλαο θαλφλαο ηζρχεη, 

δειαδή νη ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ίζεο κε ην απνηέιεζκα καζεκαηηθψλ ή ινγηθψλ 

πξάμεσλ ζηηο ηηκέο ησλ ίδησλ πεδίσλ απφ ηνπο ζρεηηδφκελνπο πφξνπο, ππάξρεη ζνβαξή 
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έλδεημε πνηφηεηαο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πεδίσλ. Αληηζέησο, αλ ν θαλφλαο δελ 

ηζρχεη, ηφηε κπνξνχλ λα ζπκβαίλνπλ νη εμήο δχν πεξηπηψζεηο: 

 Σν πεδίν ηνπ ππφ εμέηαζε πφξνπ δελ έρεη θαζφινπ ηηκέο. Ζ απνπζία ηηκψλ είλαη 

δήηεκα κεησκέλεο πιεξφηεηαο. 

 Σν πεδίν ηνπ ππφ εμέηαζε πφξνπ έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή απφ απηή πνπ θαζνξίδεη 

ν θαλφλαο. Αλ ην πεδίν είλαη πεδίν κηαο ηηκήο, ε αληζφηεηα ηεο ππαξθηήο ηηκήο 

απφ ηελ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ θαλφλα ηηκή είλαη έλδεημε κεησκέλεο νξζφηεηαο 

(ή ζρεηηθφηεηαο) ζην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ πεδίσλ. Αλ ην ππφ εμέηαζε 

πεδίν είλαη πεδίν πνιιαπιψλ ηηκψλ, ηφηε ε αληζφηεηα ησλ – πνιιαπιψλ – ηηκψλ 

κε ηελ ηηκή πνπ ππνδεηθλχεη ν θαλφλαο, θαλεξψλεη φηη ππάξρεη πξφβιεκα είηε 

πιεξφηεηαο, είηε νξζφηεηαο-ζρεηηθφηεηαο (είηε θαη ησλ δχν) ζην ζχλνιν ηηκψλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ πεδίσλ. Σν πνηα ζπληζηψζα είλαη ε ειιεηκκαηηθή εμαξηάηαη 

απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ηηκψλ ηνπ ππφ εμέηαζε πεδίνπ απφ ην ζχλνιν 

ηηκψλ ηνπ θαλφλα. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαλφλαο επηβνιήο ηηκψλ γηα ην πξφηππν LOM νξίδεη φηη ε 

ηηκή ηνπ πεδίνπ «5.11 Δθπαηδεπηηθά.Γιψζζα» ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ίζε κε ηελ ηηκή ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξψην κε 

ηε ζρέζε “Απαηηείηαη”, ππφ ηελ έλλνηα φηη αλ έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν απαηηείηαη 

απφ θάπνην άιιν, ηφηε ε αλζξψπηλε γιψζζα πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ ηππηθφ 

αλακελφκελν ρξήζηε απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε 

γιψζζα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ απαηηεί. Δμεηάδνληαο θάπνηνπο ζπλδπαζκνχο ηηκψλ γηα 

ην καζεζηαθφ αληηθείκελν x πνπ “Απαηηείηαη” απφ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν y ζα 

έρνπκε: 

 Αλ ην «5.11» ηνπ x=“en”, ελψ ην «5.11» ηνπ y=“en”, ηφηε ν θαλφλαο ηζρχεη θαη 

ππάξρεη ζνβαξή έλδεημε πνηφηεηαο. 

 Αλ ην «5.11» ηνπ x δελ έρεη ηηκή, ελψ ην «5.11» ηνπ y=“en”, ηφηε ν θαλφλαο δελ 

ηζρχεη θαη ππάξρεη έλδεημε πξνβιήκαηνο πιεξφηεηαο. 

 Αλ ην «5.11» ηνπ x=“en”, ελψ ην «5.11» ηνπ y=“en”, “fr”, ηφηε ν θαλφλαο δελ 

ηζρχεη θαη ππάξρεη επίζεο έλδεημε πξνβιήκαηνο πιεξφηεηαο. 

 Αλ ην «5.11» ηνπ x=“en”, “fr”, ελψ ην «5.11» ηνπ y=“en”, “it”, ηφηε ν θαλφλαο 

δελ ηζρχεη. Ζ θαηάζηαζε απηή αλαδεηθλχεη πξφβιεκα είηε νξζφηεηαο – ε ηηκή 

“it” έρεη θαηά ιάζνο ζεσξεζεί σο “fr” –, είηε πξφβιεκα πιεξφηεηαο θαη 

νξζφηεηαο καδί – ε ηηκή “fr” έρεη θαηά ιάζνο ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ηηκέο ηνπ 
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«5.1» ηνπ x θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, ε ηηκή “it” έρεη παξαιεηθζεί απφ ην ζχλνιν 

ηηκψλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ηα αλαδεηθλπφκελα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο 

δελ αθνξνχλ κφλν ην x, αιιά θαη ηα δχν ζρεηηδφκελα αληηθείκελα, σο δεχγνο, 

αθνχ ε πνηφηεηα θαη ηνπ y δελ ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

 Έιεγρνο εγθπξόηεηαο θαλόλα πεξηνξηζκνύ ηηκώλ: Αλ έλαο θαλφλαο 

πεξηνξηζκνχ ηηκψλ ηζρχεη, δειαδή ε ηηκή ηνπ ππφ εμέηαζε πεδίνπ αλήθεη ζην 

πεξηνξηζκέλν απφ ηνλ θαλφλα ζχλνιν ηηκψλ, ππάξρεη ζνβαξή έλδεημε πνηφηεηαο. 

Αληηζέησο, αλ ν θαλφλαο δελ ηζρχεη, δειαδή ε ηηκή είλαη εθηφο ηνπ ζπλφινπ, ηφηε είλαη 

έλδεημε πξνβιεκαηηθήο νξζφηεηαο ζηα εκπιεθφκελα πεδία. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαλφλαο πεξηνξηζκνχ ηηκψλ γηα ην πξφηππν LOM νξίδεη φηη 

ε ηηκή ηνπ πεδίνπ «1.8 Γεληθά.Δπίπεδν ζπζζψξεπζεο» ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ 

ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην ειάρηζην επίπεδν ζπζζψξεπζεο ησλ κεξψλ ηνπ 

(ζρέζε “ΈρεηΜέξνο”). Αλ ν θαλφλαο ηζρχεη ηφηε ππάξρεη ζνβαξή έλδεημε πνηφηεηαο. Αλ 

δελ ηζρχεη φκσο, ηφηε ππάξρεη έλδεημε πξνβιήκαηνο νξζφηεηαο ζηα εκπιεθφκελα πεδία. 

Σα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ 

ινγηθψλ θαλφλσλ απνηεινχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο δηαρεηξηζηέο ελφο 

απνζεηεξίνπ κεηαδεδνκέλσλ. Αλ θαη ε κέζνδνο δελ κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ 

πξνβιεκαηηθή ζπληζηψζα ηεο πνηφηεηαο αθξηβψο ζε κία ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή ή έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν, πεξηνξίδεη ην πεδίν ελδηαθέξνληνο θαη εζηηάδεη ζε έλα κεησκέλν 

ζχλνιν πφξσλ ειιεηκκαηηθήο πνηφηεηαο. Απηφ είλαη θαλεξφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα εμαγάγεη απφ ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ησλ 

θαλφλσλ αθνξνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία, φπνπ θαλέλα πεδίν δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ πνηνηηθφ. ηε γεληθή πεξίπησζε πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

θαλελφο είδνπο ππνζέζεηο πνπ λα πεγάδνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ρξήζεο, ην ζχλνιν ησλ 

ζρεηηδφκελσλ πεδίσλ ειιεηκκαηηθήο πνηφηεηαο ζα ιέγακε φηη απνηεινχλ ην κέγηζην 

φξην αλαιπηηθφηεηαο ηεο εθηίκεζεο πνηφηεηαο. Χζηφζν, απηή ε κέζνδνο ζπλδπαζκέλε 

κε άιιεο κεζφδνπο εθηίκεζεο πνηφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν βνήζεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, νη κεηξηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 3.4, ή νη επηζεσξήζεηο απφ 

εηδηθνχο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζχλνιν ησλ πεδίσλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα, κε ζθνπφ ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεδίσλ. 

Απηφ είλαη πνιχ πην εθηθηφ θαη απνδνηηθφ απφ ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

κεζφδσλ ζην ζχλνιν ησλ πφξσλ ηνπ απνζεηεξίνπ. 
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Οη ινγηθνί θαλφλεο πνπ πξνηάζεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην γηα ρξήζε ηνπο σο κέζν 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

επηπιένλ, θαη γηα λα επαπμήζνπλ ηελ πνηφηεηα, αλ επηιεγεί λα εθαξκνζηνχλ θαη λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηηο ηηκέο ησλ εκπιεθφκελσλ πεδίσλ. Υξεζηκνπνηνχκελνη σο θαλφλεο 

δεκηνπξγίαο κεηαδεδνκέλσλ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ πιεξφηεηα ζπκπιεξψλνληαο κε 

ηηκέο άδεηα πεδία θαη ηελ νξζφηεηα ή ζρεηηθφηεηα αληηθαζηζηψληαο ηηο πξνβιεκαηηθέο 

ηηκέο κε ηηο ζσζηέο. Ζ αχμεζε ηεο ζρεηηθφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί, κάιηζηα, θαη σο 

κέζνδνο δηαηήξεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ρξήζεο ησλ εγγξαθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα κεηαδεδνκέλα δεκηνπξγνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο δεκηνπξγνχο κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν ν θαζέλαο. Βέβαηα, φια απηά ηα 

νθέιε είλαη απνηέιεζκα ζαθψο θαζνξηζκέλσλ πνιηηηθψλ εθαξκνγήο γηα ηα πεδία πνπ 

ζεσξνχληαη πνηνηηθήο αλαθνξάο. 

Όπσο κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ, ε ρξεζηκφηεηα ησλ ινγηθψλ θαλφλσλ 

πνπ ζπλδένπλ ηα κεηαδεδνκέλα ζρεηηδφκελσλ πφξσλ σο κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηάο ηνπο, βαζίδεηαη ζην βαζκφ αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηνπο ζρεηηδφκελνπο 

πφξνπο. Όζν κεγαιχηεξε εμάξηεζε ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο πφξνπο – κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή είλαη ε κέζνδνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δπηπιένλ, απηφ πνπ πξαγκαηηθά θαζηζηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε παξαγσγηθή είλαη ε ρξήζε ησλ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ απνηππψλνπλ 

ηηο ζρέζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ ζηηο εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ ηνπο θαη 

επηηξέπνπλ ηνλ επαθφινπζν εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ αιιειεμαξηήζεσλ. 

Χζηφζν, απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε. Μειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κε 

αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε πξφηππσλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ, έρνπλ δείμεη φηη ηα 

πεδία πνπ απνηππψλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ κε άιινπο πφξνπο, 

ππνρξεζηκνπνηνχληαη. Σν (Guinchard, 2002), αθνχ κειέηεζε 33 δηαθνξεηηθέο 

πινπνηήζεηο ηνπ DC γηα βηβιηνζήθεο, αλαθέξεη φηη «…ηα ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηεκέλα 

πεδία είλαη ηα «Πεγή» θαη «ρέζε»…», ελψ ηα πνζνζηά ρξήζεο DC πεξηνξηζηψλ γηα 

ην πεδίν «ρέζε» εθηείλνληαη απφ, κφλν, 17% γηα ην «ρέζε.ΑπαηηείηαηΑπφ», έσο 38% 

γηα ην «ρέζε.ΔίλαηΜέξνοΣνπ». 

ε κηα παξφκνηα κειέηε γηα ην LOM (Friesen, 2004b), αλαθέξεηαη φηη ε ρξήζε 

ηεο θαηεγνξίαο «7 ρέζε» είλαη αμηνζεκείσηα ρακειή (ιηγφηεξν απφ 20%, θαηά κέζν 

φξν). Απηά ηα επξήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο κε αθξηβείο θαη αζαθείο νξηζκνχο ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ DC θαη ηνπ LOM (Sanchez & Sicilia, 2004), αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνθαλή 
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αλάγθε γηα μεθάζαξνπο νξηζκνχο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο πφξνπο θαη ηελ θαηαγξαθή 

ηέηνησλ ζρέζεσλ ζηα κεηαδεδνκέλα ησλ πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ. Σα νθέιε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο, ηφζν γηα ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, 

παξνπζηάδνληαη επθξηλψο ζηελ παξνχζα ελφηεηα. 

4.5 Συμπέραςμα 

ην θεθάιαην απηφ νξίζηεθε έλα λέν ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο αλαινγίεο απφ ηελ θνηλή ινγηθή θαη ηελ 

εκπεηξία. Πεγή έκπλεπζεο ηνπ πιαηζίνπ απνηέιεζαλ νληφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπλαληψληαη ζε έλα δηθαζηήξην θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε θαζηέξσζε ελφο απινχ θαη 

ζαθνχο ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ πνπ νξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ νξζφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηε ζρεηηθφηεηα. Με ηελ αληηζηνίρηζε απηή, 

αμηνπνηνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη, θαηάιιεια, αξρέο θαη πξαθηηθέο ηεο δηθαληθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ρψξνπ ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη θαηαμησζεί σο 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαζνιηθήο απνδνρήο (φπσο είλαη ν φξθνο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

ε θαηάζεζε ελφο κάξηπξα, ηα γεγνλφηα κηαο ππφζεζεο, θιπ.). 

Ζ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη εθηηκψληαο ηηο ηξεηο 

ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο. Απφ ηελ αληηζηνίρηζε ησλ νληνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν 

(θαηλνκεληθά αζχλδεησλ) ηνκέσλ, πξνθχπηεη, επηρεηξψληαο κηα ινγηθή απεηθφληζε, κηα 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, πνπ 

αμηνπνηεί ηηο δνκηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ πφξσλ 

ελφο απνζεηεξίνπ. Σέηνηεο ζρέζεηο δεκηνπξγνχλ ινγηθνχο θαλφλεο πνπ ζπλδένπλ ηα 

κεηαδεδνκέλα ησλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ. Ζ εμέηαζε ηεο εγθπξφηεηαο απηψλ ησλ 

θαλφλσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ ησλ εκπιεθφκελσλ πφξσλ. 
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5 MeSyCoM - Ένα ςύςτημα μϋτρηςησ πληρότητασ 
μεταδεδομϋνων υψηλόσ ευκρύνειασ 

5.1 Ειςαγωγή 

θνπφο ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη λα παξέρνπλ επαξθή, ζσζηή θαη ζρεηηθή πιεξνθνξία 

ζην ρξήζηε ηνπο, ψζηε λα απνθηά ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ, 

ρσξίο λα απαηηείηαη λα ηνλ πξνζπειάζεη. Όζν πην ελδειερήο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

πφξνπ, ηφζν πην θαζαξή είλαη ε εηθφλα ηνπ. Ζ πιεξφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

αλαθέξεηαη ζηελ επάξθεηά ηνπο λα πεξηγξάςνπλ πιήξσο έλαλ πφξν, θαιχπηνληαο φιεο 

ηηο δπλαηέο πηπρέο ηνπ. Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε πιεξφηεηα ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ε κέηξεζή ηεο κε ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο 

πςειήο επθξίλεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, κειεηάηαη ε έλλνηα ηεο πιεξφηεηαο σο 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο θαη γίλεηαη κηα πεξηνξηζκέλε αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Απφ ηε κειέηε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαη αλεπάξθεηεο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη πςειή 

επθξίλεηα θαη κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Γίλεηαη ν 

νξηζκφο ηεο πιεξφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ πεδίνπ, ν καζεκαηηθφο ηχπνο ππνινγηζκνχ 

ηεο πιεξφηεηαο εγγξαθήο, πνπ κπνξεί λα ππνινγίζεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηελ 

πιεξφηεηα ζε ηεξαξρηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε λέα δηάζηαζε ηεο 

πιεξφηεηαο κε ην ζπλππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ. Δπίζεο, 

δίλνληαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ εμππεξεηεί ην ζηφρν ηεο εμαηνκίθεπζήο ηνπ θαη ηεο ηδηαίηεξεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ θαη, ηέινο, 

αλαδεηθλχεηαη ε θαηλνηνκία ηνπ θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ. 

5.2 Η πληρότητα ωσ χαρακτηριςτικό τησ ποιότητασ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ νξηζκφ ησλ κεηαδεδνκέλσλ (Greenberg, 2002), σο «δνκεκέλα 

δεδνκέλα γηα έλα αληηθείκελν πνπ ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε ην 
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αληηθείκελν», είλαη θαλεξφ φηη ε επάξθεηα πεξηγξαθήο ηνπ πφξνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ή δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο ηα κεηαδεδνκέλα πξννξίδνληαη 

λα ππνζηεξίμνπλ. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζην (Sicilia et al., 2005), «…θάζε είδνο 

δξαζηεξηφηεηαο ή δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απαηηεί έλαλ αξηζκφ απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ». πλεπψο, ε πιεξφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

εμαξηάηαη απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλακελφκελε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

κεηαδεδνκέλσλ. 

Αξθεηά πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πξνζπάζεηα γηα λα 

νξηζηνχλ, επαξθψο, πεξηγξαθέο πφξσλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαη λα 

ηθαλνπνηήζνπλ πνηθίιεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. Θεσξεηηθά, κηα επαξθήο πεξηγξαθή ππάξρεη 

φηαλ φια ηα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ ηνπ πξνηχπνπ είλαη ζπκπιεξσκέλα κε ηηκέο. 

Χζηφζν, ε πξάμε δείρλεη φηη απηφ δε ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ρεηηθέο έξεπλεο 

(Guinchard, 2002; Najjar, Ternier, & Duval, 2003; Friesen, 2004b) έρνπλ δείμεη φηη νη 

επξεηεξηνπνηνί ηείλνπλ λα ζπκπιεξψλνπλ κφλν ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ «δεκνθηιή», ελψ αγλννχλ θάπνηα άιια ζηνηρεία 

κηθξφηεξεο δεκνθηιίαο. Ζ δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ είλαη κηα επίπνλε εξγαζία πνπ 

απαηηεί εξγαζία, θφζηνο θαη θπξίσο, ηελ εκπινθή αηφκσλ κε πξνρσξεκέλε γλψζε θαη 

εκπεηξία (Liddy et al., 2002; Barton, Currier, & Hey, 2003). Απφ ηε ζηηγκή πνπ φινη 

απηνί νη παξάγνληεο είλαη, γεληθά, δχζθνιν λα ζπλππάξμνπλ, είλαη ζρεηηθά ηππηθφ 

θαηλφκελν ε πιεηνςεθία ησλ απνζεηεξίσλ ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ λα έρεη ειιηπή 

κεηαδεδνκέλα. Σν πξφβιεκα ησλ ειιηπψλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη πην έληνλν 

ζε ζπιινγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθνκηδή ζε βάζεηο κεηαδεδνκέλσλ (Dushay & 

Hillmann, 2003) ή απφ εθαξκνγή ηερληθψλ απηφκαηεο παξαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ 

(Greenberg, Spurgin, & Crystal, 2005; Ochoa et al., 2005; Margaritopoulos, Manitsaris, 

& Mavridis, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ νη ρξήζηεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ αλαδεηνχλ 

πιεξνθνξίεο, πεξηνξίδνπλ ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ζε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ, φπσο ππνγξακκίδεη ην (Najjar, Ternier, & Duval, 2004) 

Απηφ ην γεγνλφο δείρλεη φηη ε πιεξφηεηα πνιιέο θνξέο κπνξεί λα έξρεηαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηελ απιφηεηα (Stvilia et al., 2004). Απηή ε ζχγθξνπζε ηδηνηήησλ ζε έλα 

πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ επηρεηξείηαη λα ηζνξξνπεζεί κε ηα πξνθίι εθαξκνγψλ 

(Hillmann & Phipps, 2007). Σα πξνθίι εθαξκνγψλ – κεηαμχ άιισλ – επηιέγνπλ 

νξηζκέλα πεδία κεηαδεδνκέλσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφηππα θαη ηα ραξαθηεξίδνπλ 
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σο ππνρξεσηηθά ή σο πξναηξεηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Απηή ε δηάθξηζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ησλ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Ζ έλλνηα ηεο πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, σο αληηθείκελν έξεπλαο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πην γεληθή έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ. Ζ εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα ζεσξεί ηελ πιεξφηεηα σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηφηεηαο. Αξθεηέο 

δηαζηάζεηο ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο – φπσο 

αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην 3 – ζηελ πξνζπάζεηα λα νξηζηεί ε πνηφηεηα θαη λα 

πξνζθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε κέηξεζε θαη επαχμεζή ηεο. Αλάκεζα ζηα 

πνιπάξηζκα πξνηεηλφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο, ε πιεξφηεηα είλαη ην πην 

βαζηθφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο πξναπαηηνχκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο, αθνχ νη ειιηπείο εγγξαθέο δελ 

κπνξνχλ ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη πνηνηηθέο, ιφγσ έιιεηςεο ηεο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίαο (Sicilia et al., 2005). ε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο, ε 

πιεξφηεηα είλαη ε πην εθηθηή λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα κεηξεζεί απφ απηφκαηεο 

δηαδηθαζίεο, ρσξίο ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Ζ πιεξφηεηα εθηηκάηαη κε βάζε ηελ 

χπαξμε ή ηελ αλππαξμία ηηκψλ ζηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ θάπνηνπ πξνηχπνπ. Απηά ηα 

πεδία επηιέγνληαη απφ ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα κεηαδεδνκέλα, αλάινγα κε 

ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα κεηαδεδνκέλα. 

Ο ηειηθφο ζθνπφο ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο είλαη ε παξνρή αμηφπηζησλ κέζσλ 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαη ε 

δηάγλσζε ηπρφλ ειιείςεσλ θαη ζθαικάησλ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

κεηξηθά ζπζηήκαηα πνπ κεηξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ππνινγίδνληαο 

δείθηεο πιεξφηεηαο κηαο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ (Moen, Stewart, & McClure, 1998; 

Hughes, 2004; Bui & Park, 2006; Ochoa & Duval, 2006). Όια απηά ηα ζπζηήκαηα 

νξίδνπλ ηελ πιεξφηεηα ζε επίπεδν εγγξαθήο κε βάζε ηελ χπαξμε ή φρη ηηκψλ ζηα πεδία 

(φπσο απηά νξίδνληαη απφ θάπνην πξφηππν) θαη ηε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηά ηνπο, πνπ 

εθθξάδεηαη σο ην βάξνο ηνπ θάζε πεδίνπ. Αλ θαη απηέο νη κεηξηθέο δείρλνπλ λα 

παξέρνπλ θαηαλνεηέο κεηξήζεηο πιεξφηεηαο, παξαβιέπνπλ θάπνηα δεηήκαηα πνπ είλαη 

ζεκαληηθά. Σν πιήζνο ησλ ηηκψλ ζε πεδία πνιιαπιψλ ηηκψλ θαη ε εζσηεξηθή δνκή 

ζχλζεησλ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε κέηξεζε. Δπηπιένλ, 
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δελ εμεηάδεηαη ε ηπρφλ χπαξμε πνιιψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο ίδηαο ηηκήο ζε έλα 

πεδίν κεηαδεδνκέλσλ, σο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάδεη ηελ πιεξφηεηα. 

Σα δεηήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη θαη νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ MeSyCoM 

(Metric System for the Completeness of Metadata), ελφο λένπ, ιεπηνκεξνχο 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα αλαιπζεί, ζε 

φιε ηνπ ηελ έθηαζε, ζηε ζπλέρεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, ν ζθνπφο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη λα παξέρνπλ επαξθή, ζσζηή θαη ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα έλα 

πφξν, ε πιεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ επαξθή πιεξνθνξία γηα ηνλ πφξν θαη φρη ζηε 

ζσζηή ή ζρεηηθή πιεξνθνξία. Γηα ην ιφγν απηφ ε πιεξφηεηα εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε 

ηελ χπαξμε ηηκψλ ζηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ θαη φρη κε απηέο θαζαπηέο ηηο ηηκέο. Γηα 

ηελ απνθπγή παξαλνήζεσλ, επηζεκαίλεηαη φηη απηφο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο 

πιεξφηεηαο, ν νπνίνο δελ ιακβάλεη ππφςε ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ, ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ππνεθηηκά απηή ηε δηάζηαζε. Ζ εθηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο 

ηηκήο είλαη αληηθείκελν πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο δχν άιιεο παξακέηξνπο ηεο 

πνηφηεηαο, δειαδή ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ηηκήο. 

Απηή ε ζπλζήθε εθηηκάηαη θαη κεηξάηαη απφ ηελ πιεξφηεηα. Με άιια ιφγηα, ε 

πιεξφηεηα αλαιακβάλεη θαη κεηξά ην πνζνηηθφ θνκκάηη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

5.3 Οριςμόσ του μετρικού ςυςτήματοσ πληρότητασ 

 Πξνζπαζψληαο λα κεηξήζνπκε ηελ πιεξφηεηα, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο 

είλαη φηη ε πιεξφηεηα κηαο εγγξαθήο κπνξεί λα κεηξεζεί κφλν ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ ή ηνπ πξνθίι εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

κηα δεδνκέλε εθαξκνγή. Σν πξφηππν ή ην πξνθίι εθαξκνγήο θαζνξίδεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πεδίσλ σο απαξαίηεησλ ππνδνρέσλ πιεξνθνξηψλ γηα λα 

πεξηγξάςνπλ έλαλ πφξν. Ζ πιεξφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν βαζκφο πιήξσζεο 

απηψλ ησλ ππνδνρέσλ θαη νη ηηκέο ηεο ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ ην βαζκφ χπαξμήο ηεο, 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εθηεηλφκελεο απφ ηελ απφιπηε παξνπζία ηεο, έσο ηελ παληειή 

απνπζία ηεο. Έηζη, κηα απαίηεζε γηα ην κεηξηθφ ζχζηεκα είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

πξνζδηνξίδεη ηηκέο ζε έλα ζπλερέο δηάζηεκα κεηαμχ απηψλ ησλ δχν άθξσλ. Σν θιεηζηφ 

δηάζηεκα [0,1] θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί επαξθψο απηήλ ηελ απαίηεζε, αθνχ ε παληειήο 

απνπζία πιεξφηεηαο κπνξεί λα αληηζηνηρηζηεί ζηελ ηηκή 0 θαη ε απφιπηε παξνπζία ηεο 

ζηελ ηηκή 1, παξέρνληαο ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαηξνπήο ησλ ηηκψλ ζε πνζνζηά. Ο 
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πεξηνξηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηηκψλ ηεο πιεξφηεηαο ζε απηφ ην κηθξφ δηάζηεκα δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ αλίρλεπζε, έζησ 

θαη κηθξψλ, δηαθπκάλζεσλ ζην πνζφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρεη κηα εγγξαθή 

κεηαδεδνκέλσλ. πλεπψο, κηα δεχηεξε βαζηθή απαίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηεί ηελ ηηκή ηεο κέηξεζεο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηέηνηεο 

δηαθπκάλζεηο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ην λέν, πςειήο επθξίλεηαο κεηξηθφ 

ζχζηεκα γηα ηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

έλλνηαο ηεο πιεξφηεηαο ελφο πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ. 

5.3.1 Πληρότητα ςτο επύπεδο του πεδύου 

Ζ κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο κηαο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ είλαη ζέκα πνπ έρεη 

θαιπθζεί επηθαλεηαθά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Σν (Ochoa & Duval, 2006) νξίδεη ηελ 

πιεξφηεηα σο ην πειίθν ηνπ αξηζκνχ ησλ πεδίσλ πνπ έρνπλ ηηκή πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

πεδίσλ ηεο εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

αθφινπζε εμίζσζε. 

Δξίζυζη 5-1: Πιεξφηεηα εγγξαθήο 

N

i 1

P(i)

com
N  

φπνπ P(i) είλαη 1 αλ ην i-ζην πεδίν έρεη ηηκή θαη 0 δηαθνξεηηθά. Σν N είλαη ν αξηζκφο 

ησλ πεδίσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πεδία ηεο εγγξαθήο δελ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά, κηα 

δεδνκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα αλαζέζεη βάξε ζεκαληηθφηεηαο ζε θάζε πεδίν. Σφηε, ε 

κέηξεζε ηεο «ζηαζκηζκέλεο πιεξφηεηαο» (Ochoa & Duval, 2006) θαζνξίδεηαη φπσο 

ζηελ εμίζσζε 5-2. 

Δξίζυζη 5-2: ηαζκηζκέλε πιεξφηεηα εγγξαθήο 

N

i

i 1

N

i

i 1

(a P(i))

com

a

 

φπνπ ai είλαη ην βάξνο ηνπ πεδίνπ i. Έηζη, έλα πεδίν ζεσξείηαη πιήξεο ή κε πιήξεο ζηε 

ινγηθή δχν κφλν ηηκψλ. 
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Χζηφζν, κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δείρλεη ππεξαπινπζηεπηηθή δηφηη εγείξεη δχν 

πξνθαλή ζέκαηα. Σν έλα ζέκα έρεη λα θάλεη κε ηελ πεξίπησζε ησλ πεδίσλ πνιιαπιψλ 

ηηκψλ. Όπσο θαζνξίδεη ην (Ochoa & Duval, 2006): «ηελ πεξίπησζε ησλ πεδίσλ 

πνιιαπιψλ ηηκψλ, ην πεδίν ζεσξείηαη πιήξεο αλ ππάξρεη έζησ θαη κία ηηκή ηνπ». Απηή 

ε πξφηαζε παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη έλα πεδίν πνιιαπιψλ ηηκψλ κπνξεί λα ππνδερζεί 

κεηαβιεηφ πνζφ πιεξνθνξίαο. Καηά ζπλέπεηα, απηή ε δηαθχκαλζε ζην πνζφ ηεο 

πιεξνθνξίαο ηνπ δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο εγγξαθήο ηνπ 

θαη νδεγεί ζε ππνβαζκηζκέλα απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα εγγξαθή ηνπ DC πνπ 

πεξηγξάθεη έλα πνιπγισζζηθφ έγγξαθν ζα έρεη ηνλ ίδην βαζκφ πιεξφηεηαο, αλεμάξηεηα 

απφ ην πιήζνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ «Γιψζζα» πνπ πεξηέρεη. Απηφ, φκσο, δελ είλαη 

ζσζηφ, αθνχ έλα πιήξεο πεδίν ζα έπξεπε λα είλαη ζπκπιεξσκέλν κε φιεο ηηο ηηκέο ησλ 

γισζζψλ πνπ ην έγγξαθν πεξηέρεη θαη φρη κφλν κε κία. 

 Έλα άιιν βαζηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην ζέκα ησλ ζχλζεησλ πεδίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ LOM (IEEE 1484.12.1-2002) θαη METS 

(Metadata Encoding and Transmission Standard) νξίδνπλ κηα δνκή ηεξαξρίαο ησλ 

πεδίσλ ηνπο, δηαθξίλνληαο ηα ζε «ζχλζεηα» (aggregate fields) θαη «απιά» (simple 

fields). Μφλν ηα απιά πεδία κπνξνχλ λα έρνπλ αηνκηθέο ηηκέο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ θαη ην πεδίν ηηκψλ ηνπο. Σα ζχλζεηα πεδία δελ έρνπλ αηνκηθέο 

ηηκέο. Αλ ε πιεξφηεηα κεηξηέηαη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα απιά πεδία, ηφηε 

αγλνείηαη φιε ε δνκή ηνπ ζρήκαηνο. Γελ έρεη λφεκα λα απνδνζεί ε ηηκή 0 ή ε ηηκή 1 

ηνπ ελδείθηε χπαξμεο ηηκήο ζηε κέηξεζε ησλ 58 απιψλ πεδίσλ ηνπ LOM, αγλνψληαο 

ηελ ηεξαξρία θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ πεδίσλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη, κάιινλ, 

ειάρηζηεο αμίαο έλα ζπκπιεξσκέλν πεδίν «2.3.3 Κχθινο 

Εσήο.πλεηζθνξά.Ζκεξνκελία» ηνπ LOM αλ ηελ ίδηα ζηηγκή ηα πεδία «2.3.1 Κχθινο 

Εσήο.πλεηζθνξά.Ρφινο» θαη «2.3.2 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά.Οληφηεηα» είλαη θελά. 

Ζ αμία ηεο χπαξμεο ηηκήο ζε απηφ ην πεδίν εκεξνκελίαο ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ζε 

ζρέζε κε ην ζχλζεην πεδίν «2.3 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά» παξά ζε ζρέζε κε φιε ηελ 

εγγξαθή. 

Οη αλσηέξσ ζθέςεηο νδεγνχλ ζηε πξνθαλή αλάγθε νξηζκνχ ηεο πιεξφηεηαο ζε 

επίπεδν πεδίνπ. Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο ζα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο θαη λα ιάβεη ππφςε φια ηα θνκκάηηα ησλ πιεξνθνξηψλ, 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πεδία πνιιαπιψλ ηηκψλ θαη ζηα ζχλζεηα πεδία. Ζ πιεξφηεηα 

ελφο πεδίνπ κπνξεί λα νξηζηεί ζηε γεληθή πεξίπησζε ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο κηαο 
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εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ, μεθηλψληαο απφ ην αλψηαην επίπεδν ηνπ θφκβνπ ξίδαο (πνπ 

αληηζηνηρεί ζε φιε ηελ εγγξαθή) θαη πεγαίλνληαο αλαδξνκηθά πξνο ηα θάησ κέρξη ην 

θαηψηαην επίπεδν, ζηα πεδία-θχιια (πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα απιά πεδία ηεο εγγξαθήο). 

5.3.2 Μϋτρηςη πληρότητασ ςτο επύπεδο του πεδύου 

Όπσο αθξηβψο ε πιεξφηεηα κηαο εγγξαθήο νξίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ηεο 

χπαξμεο ή κε ηηκψλ ζηα πεδία ηεο (ζχκθσλα κε ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ), έηζη θαη 

ε πιεξφηεηα ελφο πεδίνπ νξίδεηαη αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηθή θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε θχζε ηνπ πεδίνπ (απιφ, ζχλζεην, πνιιαπιψλ ηηκψλ). Ζ πιεξφηεηα ελφο 

πεδίνπ f, παξηζηάκελε σο COM(f), νξίδεηαη απφ έλα πνιπθιαδηθφ ηχπν: 

Δξίζυζη 5-3: Πιεξφηεηα πεδίνπ 

m(f )

k k

k 1

m(f )

k k

k 1

nsf (f )

k k

k 1

[a (f )*P (f )]                 αλ ην f είλαη απιφ πεδίν 

COM(f ) [a (f )*COM (f )]          αλ ην f είλαη ζχλζεην πεδίν πνιιαπιψλ ηηκψλ

[a (f )*COM(sf (f ))]   αλ ην f είλαη ζχλζεην πεδίν κνλαδηθήο ηηκήο

 

ηελ εμίζσζε απηή, ην f αληηζηνηρεί ζε νπνηνλδήπνηε θφκβν (πεδίν) πνπ αλήθεη 

ζηελ ηεξαξρία ηνπ ζρήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ LOM, 

ην f κπνξεί λα είλαη έλα πεδίν φπσο ην «5.2 Δθπαηδεπηηθά.Σχπνο καζεζηαθνχ πφξνπ», 

κηα θαηεγνξία φπσο ε θαηεγνξία «1 Γεληθά», ή αθφκα θαη φιε ε εγγξαθή, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ θφκβν ξίδα ηεο ηεξαξρίαο. 

Ο πξψηνο θιάδνο ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο 5-3 νξίδεη ηελ πιεξφηεηα γηα έλα 

απιφ πεδίν, είηε κνλαδηθήο ηηκήο, είηε πνιιαπιήο ηηκήο. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ηηκψλ 

πνπ ζα πξέπεη ην πεδίν f λα πεξηέρεη γηα λα ζεσξεζεί πιήξεο νξίδεηαη σο m(f). 

Θεσξψληαο φηη νη ηηκέο ελφο πεδίνπ f απνζεθεχνληαη ζε m(f) ππνδνρείο, ην Pk(f) 

νξίδεηαη σο έλαο «ελδείθηεο χπαξμεο» πνπ δείρλεη ηελ παξνπζία – ίζνο κε 1 – ή ηελ 

απνπζία – ίζνο κε 0 – ηηκήο ζηνλ k-ζην ππνδνρέα. Ζ πιεξφηεηα, ινηπφλ, ελφο απινχ 

πεδίνπ νξίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ δεηθηψλ χπαξμεο ησλ ηηκψλ ηνπ. ηελ 

εηδηθή πεξίπησζε ησλ πεδίσλ πνπ είλαη κνλαδηθήο ηηκήο, πξνθαλψο ην m(f) ηζνχηαη κε 

1. ε έλα πεδίν πνιιαπιψλ ηηκψλ, ην m(f) είλαη έλαο αξηζκφο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζεκαζηνινγία ηνπ πεδίνπ. Μεξηθέο θνξέο νξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

γηα παξάδεηγκα ην πιήζνο ησλ γισζζψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα πνιπγισζζηθφ 
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έγγξαθν. Όηαλ ην m(f) δελ είλαη γεγνλφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο – γηα παξάδεηγκα ν 

αξηζκφο ησλ ζρνιηαζκψλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα έλαλ πφξν απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ – ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κεηαδεδνκέλα. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πξφηππν LOM θαζνξίδεη ηε «κηθξφηεξε δπλαηή κέγηζηε 

ηηκή». Ζ ηηκή απηή, θαηά κία έλλνηα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο ηηκψλ ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ γηα λα ζεσξεζεί πιήξεο. Πεξηζζφηεξα γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ m(f) αλαπηχζζνληαη ζηελ ππνελφηεηα 5.4.2. 

Ο δεχηεξνο θιάδνο ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο 5-3 είλαη παξφκνηνο κε ηνλ πξψην, 

κε ηε δηαθνξά φηη νη ηηκέο-ζηηγκηφηππα ελφο ζχλζεηνπ πεδίνπ είλαη απφ κφλεο ηνπο 

δνκεκέλα πεδία θαη γη απηφ ππφθεηληαη ζε κέηξεζε πιεξφηεηαο πνπ είλαη δηαθνξεηηθή 

απφ ηε δίηηκε κέηξεζε ηνπ ελδείθηε χπαξμεο Pk(f). Έηζη ε πιεξφηεηα ελφο ζχλζεηνπ 

πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηνπ. Σν 

COMk(f) είλαη ε πιεξφηεηα ηεο k-ζηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε πιεξφηεηα 

ηεο θαηεγνξίαο «7 ρέζε» ηνπ LOM ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο θαζεκηάο 

απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην m(f) ζα είλαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηα ππφινηπα αληηθείκελα ηνπ απνζεηεξίνπ. 

ηνπο δχν πξψηνπο θιάδνπο ηεο εμίζσζεο 5-3, ηα ak(f) αληηζηνηρνχλ ζηα βάξε 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ. Γηα λα 

πεξηνξηζηεί ε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ζην θιεηζηφ δηάζηεκα [0,1], απηά ηα βάξε 

νξίδνληαη λα έρνπλ άζξνηζκα ίζν κε 1. Οη ηηκέο ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ, γεληθά, 

ζεσξνχληαη ηζνβαξείο, δειαδή θακηά ηηκή δελ ζεσξείηαη πην ζεκαληηθή έλαληη ησλ 

άιισλ. Πεξηζζφηεξα επ’ απηνχ ζα δηαηππσζνχλ ζηελ ππνελφηεηα 5.4.1 φπνπ 

αλαπηχζζεηαη ην δήηεκα ησλ βαξψλ ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο πεδίσλ θαη ηηκψλ. 

ηνλ ηειεπηαίν θιάδν ηεο εμίζσζεο 5-3, ππνινγίδεηαη ε πιεξφηεηα ελφο 

ζχλζεηνπ πεδίνπ κνλαδηθήο ηηκήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηξήζεηο πιεξφηεηαο ησλ 

ππνπεδίσλ ηνπ, δειαδή ησλ πεδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην επφκελν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. 

Σν ζχκβνιν nsf(f) αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνπεδίσλ ηνπ πεδίνπ f ζχκθσλα κε 

ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ ή ην πξνθίι εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Με sfk(f) 

ζπκβνιίδεηαη ην k-ζην ππνπεδίν ηνπ πεδίνπ f. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην ζχλζεην πεδίν 

κνλαδηθήο ηηκήο «1 Γεληθά» ηνπ LOM nsf(«1 Γεληθά»)=8, αθνχ ν αξηζκφο ησλ πεδίσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην επφκελν επίπεδν (ηα 1.1 σο 1.8) θαη sf2(«1 Γεληθά») είλαη ην πεδίν 

«1.2 Γεληθά.Σίηινο». Με ak(f) παξηζηάλεηαη ην βάξνο θάζε ππνπεδίνπ, πνπ αθνξά ηε 
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ζεκαληηθφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην γνληθφ ηνπ πεδίν. Σν άζξνηζκα ησλ βαξψλ, πάληα, 

ζεσξείηαη φηη ηζνχηαη κε 1.  

Ο νξηζκφο ηεο εμίζσζεο 5-3 γηα ηελ πιεξφηεηα ελφο πεδίνπ έρεη εκθαλψο 

αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα, αθνχ ρξεζηκνπνηεί ηηκέο πιεξφηεηαο απφ πεδία θαηψηεξνπ 

επηπέδνπ γηα λα ππνινγίζεη ηηκέο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

πιεξφηεηα ηνπ πεδίνπ-θαηεγνξίαο «1 Γεληθά» ηνπ LOM ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο 

κέζνο φξνο ησλ πιεξνηήησλ ησλ 8 ππνπεδίσλ ηνπ. Απφ απηά ηα ππνπεδία, ηα 7 πεδία 

είλαη απιά. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη κνλαδηθήο ηηκήο, φπσο ην «1.7 Γεληθά.Γνκή», ε 

πιεξφηεηά ηνπ ηζνχηαη κε ην ελδείθηε χπαξμεο ηεο ηηκήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

είλαη πνιιαπιήο ηηκήο, φπσο ην «1.4 Γεληθά.Πεξηγξαθή», ε πιεξφηεηά ηνπ 

ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ πιεξνηήησλ ησλ ηηκψλ ηνπ. Ζ πιεξφηεηα 

θάζε κηαο απφ απηέο ηηο ηηκέο είλαη θαη πάιη ίζε κε ην ελδείθηε χπαξμήο ηεο. Σν πεδίν 

«1.1 Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθφ» είλαη έλα ζχλζεην πεδίν θαη γη’ απηφ ε πιεξφηεηά ηνπ ζα 

ππνινγηζηεί σο ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ πιεξνηήησλ ησλ ππνπεδίσλ ηνπ («1.1.1 

Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθφ.Καηάινγνο» θαη «1.1.2 Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθφ.Δγγξαθή»). Σα 

πεδία απηά είλαη κε ηε ζεηξά ηνπο απιά πεδία θαη ε πιεξφηεηά ηνπο ζα ηζνχηαη κε ην 

ελδείθηε χπαξμεο ησλ ηηκψλ ηνπο. 

Άξα, δηαηξέρνληαο ην ππνδέληξν ηεο θαηεγνξίαο «1 Γεληθά» ηνπ LOM 

θαηεθνξηθά πξνο ηα θχιια, ππνινγίδνπκε ηελ ηηκή ηεο πιεξφηεηάο ηεο. Γεληθά, φηαλ 

ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ πιεξφηεηα νπνηνπδήπνηε θφκβνπ, μεθηλάκε κηα 

αλαδξνκηθή δηαδηθαζία απφ απηφλ ηνλ θφκβν θαη δηαζρίδνληαο ηελ ηεξαξρία ηνπ 

ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ ππνινγίδνπκε ηηο πιεξφηεηεο ησλ θφκβσλ ηνπ ππνδέληξνπ 

ηνπ. Ζ βάζε ηεο αλαδξνκήο είλαη πάληα ν ελδείθηεο χπαξμεο κηαο κνλαδηθήο ηηκήο ελφο 

απινχ πεδίνπ. Ζ πιεξφηεηα νιφθιεξεο ηεο εγγξαθήο ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

μεθηλψληαο δειαδή απφ ην αλψηαην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο – ηνλ θφκβν ξίδα. Ζ εγγξαθή 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλζεην πεδίν. 

5.3.3 Επϋκταςη του MeSyCoM ςτο επύπεδο αναπαρϊςταςησ 

Καζψο δηαηξέρνπκε ηνπο θφκβνπο κηαο ηεξαξρίαο κεηαδεδνκέλσλ, κε ζθνπφ λα 

κεηξήζνπκε ηελ πιεξφηεηα κηαο εγγξαθήο ή ελφο πεδίνπ, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη 

φηη ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο, ή 

αιιηψο ζε έλα πεδίν πνπ δελ έρεη επηπιένλ δνκή απφ ππνπεδία. Χζηφζν, ε κέηξεζε ηεο 

πιεξφηεηαο δελ κπνξεί απιά λα ππνινγηζηεί ειέγρνληαο ηελ χπαξμε ή φρη ηηκήο ζε έλα 
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απιφ πεδίν, θαζψο έλα ηέηνην πεδίν κπνξεί λα πεξηέρεη θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

κεηαβιεηή πνζφηεηα πιεξνθνξίαο. Ζ επηπξφζζεηε πιεξνθνξία αλήθεη ζην επίπεδν 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε κέηξεζε. Δίλαη 

πηζαλφ νη ηηκέο νξηζκέλσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ λα παξηζηάλνληαη κε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο, νη νπνίεο είλαη ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακεο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ε ίδηα 

πιεξνθνξία παξηζηάλεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, π.ρ. έλα θείκελν ζε δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο, φπσο είλαη ν ηχπνο πκβνινζεηξάΓιψζζαο ηνπ LOM. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ην κέηξν ηεο πιεξφηεηαο ηνπ 

ππφ εμέηαζε πεδίνπ, δηφηη απηέο απνηεινχλ πνιχηηκε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία. 

Αθνινπζψληαο απηήλ ηε ινγηθή, άιιεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνβιεθζνχλ ζε έλα πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ ζα ήηαλ ελαιιαθηηθέο νπηηθέο ή 

αθνπζηηθέο εθδφζεηο κηαο πιεξνθνξίαο θεηκέλνπ πνπ ζπλππάξρνπλ ζε έλα πεδίν 

κεηαδεδνκέλσλ. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ επηπέδνπ αλαπαξάζηαζεο ζηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηελ πιεξφηεηα ελφο απινχ πεδίνπ ζηε ινγηθή 

ησλ δχν ηηκψλ ηνπ ελδείθηε χπαξμεο Pk(f). Ζ πιεξφηεηα ελφο ηέηνηνπ πεδίνπ ζα πξέπεη 

λα ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ ελδεηθηψλ χπαξμεο ησλ κνξθψλ 

αλαπαξάζηαζήο ηνπ. Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο ηηκήο ελφο απινχ πεδίνπ, ε πιεξφηεηά ηνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Δξίζυζη 5-4: Πιεξφηεηα απινχ πεδίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο 

m(f ) L

representations k j j

k 1 j 1

COM (f ) [a (f )* [b *R (k,f )]]  

φπνπ L είλαη ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο, bj είλαη ην βάξνο 

ηεο j-ζηεο κνξθήο αλαπαξάζηαζεο θαη Rj(k,f) είλαη ν ελδείθηεο χπαξμεο απηήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζηελ k-ζηε απιή ηηκή ηνπ πεδίνπ f. Σν άζξνηζκα ησλ βαξψλ 

είλαη μαλά ίζν κε 1. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ψζηε ε 

ηηκή λα ζεσξείηαη πιήξεο, θαζψο θαη ην βάξνο ηεο θαζεκηάο είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα 

πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηελ εθαξκνγή. 

Ζ εμίζσζε 5-4 δείρλεη λα θαιχπηεη επαξθψο ην ζέκα ηεο πιεξφηεηαο ελφο απινχ 

πεδίνπ απφ φιεο ηηο απφςεηο. Δληνχηνηο, πξνθχπηεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Αλ έλα 

πεδίν είλαη πνιιαπιήο ηηκήο, ηφηε, εθαξκφδνληαο ηελ εμίζσζε 5-4, ην κέηξν ηεο 
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πιεξφηεηαο ζα ππνινγηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ζε πφζεο μερσξηζηέο ηηκέο αληηζηνηρνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία κεηξάκε ηελ πιεξφηεηα 

ηνπ πεδίνπ «1.5 Γεληθά.Λέμε-θιεηδί» ηνπ LOM. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ηηκψλ m(f) 

θαζνξίδεηαη ζε 5 θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο γισζζψλ ζε 3, ελψ ζεσξνχκε φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηζνβαξείο (ak=1/5, k=1,…,5), φπσο, επίζεο, θαη ηηο γιψζζεο (bj=1/3, 

j=1,2,3) ζηηο νπνίεο εθθξάδνληαη απηέο νη ηηκέο. Θα εμεηάζνπκε δχν δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε (α) ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη κε 1 ιέμε-θιεηδί, ε νπνία 

είλαη κεηαθξαζκέλε ζε 3 γιψζζεο. Ζ πιεξφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (4) ζα 

είλαη (1/5)*(1/3)*[(1+1+1)+(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0)]=0.2. ηελ πεξίπησζε 

(β) ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη κε 2 ιέμεηο-θιεηδηά, νη νπνίεο παξηζηάλνληαη ε θάζε κία ζε 

1 κφλν γιψζζα. Ζ πιεξφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε 5-4 ζα είλαη 

(1/5)*(1/3)*[(1+0+0)+(1+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0)+(0+0+0)]=0.13. Καηά ηα θαηλφκελα, 

ε 1 ιέμε-θιεηδί ηεο πεξίπησζεο (α) ζεσξείηαη πην πιήξεο θαηαρψξεζε ζην πεδίν ζε 

ζρέζε κε ηηο 2 ιέμεηο θιεηδηά ηεο πεξίπησζεο (β), επεηδή απηή ε ιέμε θιεηδί 

κεηαθξάδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο. 

Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα θάλνπκε δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο κέηξεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο πνπ ιακβάλεη ππφςε κφλν ησλ αξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ (πνπ, 

πξνθαλψο, είλαη πην ζεκαληηθφο) θαη ηεο κέηξεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ ησλ ηηκψλ. Ζ πξψηε κέηξεζε εθθξάδεηαη κε ηνλ πξψην 

θιάδν ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο 5-3 θαη εθεμήο ζα παξηζηάλεηαη σο COMvalues(f). Ζ 

δεχηεξε εθθξάδεηαη κε ηελ εμίζσζε 5-4. Σν αλσηέξσ παξάδεηγκα κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά 

πνπ εθθξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζηελ εηθφλα 5-1. 

ιέμεηο-θιεηδηά

κεηαθξάζεηο

Comvalues = 1/5 = 0.2

Comrepresentations = 3/15 = 0.2

πεξίπησζε (α): 1 ιέμε-θιεηδί ζε 3 γιψζζεο

Comvalues = 2/5 = 0.4

Comrepresentations = 2/15 = 0.13

πεξίπησζε (β): 2 ιέμεηο-θιεηδηά ζε 1 γιψζζα ε θαζεκηά

ιέμεηο-θιεηδηά

κεηαθξάζεηο

 

Δικόνα 5-1: Πιεξφηεηα κε βάζε πιήζνο ηηκψλ ή κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο 
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Ζ απαίηεζε, λα δνζεί κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα ζηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο έλαληη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο, εθθξάδεηαη κε ηε γεληθή αξρή φηη 

πεξηζζφηεξεο ηηκέο ζα πξέπεη πάληα λα νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξν κέηξν πιεξφηεηαο, 

αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ζηηο νπνίεο εθθξάδνληαη. 

Αλ ππνινγίζνπκε ηελ πιεξφηεηα σο ην ζηαζκηθφ κέζν φξν ηνπ COMvalues(f) θαη 

ηνπ COMrepresentations(f) απνδίδνληαο κεγαιχηεξν βάξνο ζην COMvalues(f), ηφηε απηή ε 

απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη. Αληηθαζηζηψληαο, ινηπφλ, ηνλ πξψην θιάδν ηεο εμίζσζεο 5-3 

γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ πιεξφηεηα ελφο απινχ πεδίνπ, ζα έρνπκε: 

Δξίζυζη 5-5: Δθηεηακέλε πιεξφηεηα πεδίνπ MeSyCoM σο πξνο ην επίπεδν αλαπαξάζηαζεο 

values representationsCOM(f ) c*COM (f ) (1-c)*COM (f )
 

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή c εθθξάδεη ην κέγηζην πνζφ πιεξφηεηαο ελφο πιήξνπο 

πεδίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηηο ηηκέο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή (1-c) εθθξάδεη ην επηπξφζζεην πνζφ 

πιεξφηεηαο, πνπ αθνξά ηηο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε ηηκή πιεξφηεηαο ελφο πεδίνπ απφ φιεο ηηο απφςεηο. ζην παξάδεηγκα κε ηηο 

ιέμεηο θιεηδηά, αλ ζέζνπκε c=0.8 (ηηκή κεγαιχηεξε απφ 0.5) ηφηε γηα ηελ πεξίπησζε (α) 

ζα ηζρχεη COM(f) = 0.8*COMvalues+(1-0.8)*COMrepresentations = 0.8*1/5+0.2*3/15 = 0.2, 

ελψ γηα ηελ πεξίπησζε (β) COM(f) = 0.8*COMvalues+(1-0.8)*COMrepresentations = 

0.8*2/5+0.2*2/15 = 0.35. Ο ζπληειεζηήο c δξα φπσο αλακελφηαλ, εμαλαγθάδνληαο ηελ 

πεξίπησζε (β) λα έρεη κεγαιχηεξε ηηκή πιεξφηεηαο απφ ηελ πεξίπησζε (α), αθνχ 

εκπιέθεη δχν ιέμεηο-θιεηδηά ζε ζχγθξηζε κε ηε κία (αληηζηνίρσο), αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ ζηηο νπνίεο εθθξάδνληαη νη ιέμεηο - θιεηδηά. 

5.4 Αρχέσ προςδιοριςμού παραμέτρων MeSyCoM 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην πςειήο επθξίλεηαο κεηξηθφ ζχζηεκα ηεο 

πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ MeSyCoM πινπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη 

εμαηνκίθεπζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη κεηξήζεηο πιεξφηεηαο αληαλαθινχλ ηηο 

πξνηηκήζεηο, αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ είλαη: α) ηα βάξε ηεο ζρεηηθήο 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεδίσλ, β) ν ειάρηζηνο αξηζκφο ηηκψλ πνπ απαηηείηαη λα έρεη έλα 
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πεδίν πνιιαπιψλ ηηκψλ ψζηε λα ζεσξείηαη πιήξεο, γ) ηα βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο ηηκήο ελφο πεδίνπ θαη δ) ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ψζηε ε αλαπαξηζηψκελε 

ηηκή λα ζεσξείηαη πιήξεο (εθφζνλ ζην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ πξνβιέπεηαη ηέηνηα 

δπλαηφηεηα). ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο θαη ηηο πξαθηηθέο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ απηά ηα ζέκαηα. 

5.4.1 Βϊρη ςχετικόσ ςπουδαιότητασ πεδύων 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θάζε πεδίνπ – ην βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε 

φια ηα πεδία ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ – είλαη ζέκα πνπ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ ηεο 

εθαξκνγήο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κεηαδεδνκέλα θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Άιιε ζπνπδαηφηεηα 

απνδίδεη ζε θάζε δηαθνξεηηθφ πεδίν ν δηαρεηξηζηήο ελφο απνζεηεξίνπ πφξσλ, ν νπνίνο 

πξσηίζησο ελδηαθέξεηαη γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο πηπρέο ελφο πφξνπ (ηαπηφηεηα, 

ηνπνζεζία, κέγεζνο, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, έληαμή ηνπ ζε πξφηππν ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο, θιπ), πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμεηάζεη εάλ πιεξνί νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο 

γηα λα εηζαρζεί ζην απνζεηήξην (Duval & Hodgins, 2004) – θαη ελ ζπλερεία λα είλαη 

εχθνια δηαρεηξίζηκνο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην απνζεηήξην – θαη άιιε ζπνπδαηφηεηα 

απνδίδεη έλαο ρξήζηεο π.ρ. έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαδεηά εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο γηα 

λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη ζην κάζεκα πνπ ζρεδηάδεη (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφξνπ 

γηα λα κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη, εθπαηδεπηηθέο ηδηφηεηεο, ζρφιηα απφ άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ηνλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, θιπ). 

Δίλαη επλφεην φηη, σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο πνπ 

απνδίδεηαη απφ θάζε δηαθνξεηηθφ πξνθίι ρξήζηε ζηα πεδία ελφο ζρήκαηνο 

κεηαδεδνκέλσλ ή ελφο πξνθίι εθαξκνγήο, κηα δεδνκέλε εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ λα 

ζεσξείηαη φηη έρεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ πιεξφηεηαο, αλάινγα κε ηα πεδία ηνπ ζρήκαηνο 

πνπ έρνπλ ηηκή, γηα θάζε δηαθνξεηηθφ πξνθίι ρξήζηε. Μηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ 

πνπ έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα πεδία πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πφξνπ πνπ πεξηγξάθεη, ζεσξείηαη πιεξέζηεξε γηα ηνλ ηδηνθηήηε ελφο 

απνζεηεξίνπ, παξά γηα ηνλ θαζεγεηή ελφο καζήκαηνο, απφ κία παξφκνηα εγγξαθή πνπ, 

αληί γηα ηα πεδία ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηνπ, έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα πεδία 

ζρνιηαζκψλ άιισλ ρξεζηψλ πνπ ηνλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηφο ηνπο. 
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Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε απφδνζε βαξψλ ζηα πεδία ελφο ζρήκαηνο 

κεηαδεδνκέλσλ είλαη κηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη αλάιπζε ηεο ηερληθήο «επηβνιή 

πιεζηθφηεηαο» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ ελφο πξνθίι εθαξκνγήο (βι. 

ππνελφηεηα 2.3.3). Ζ απφιπηε επηινγή ηεο εκθάληζεο ή κε ελφο πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ 

ζην πξνθίι εθαξκνγήο ή ν ραξαθηεξηζκφο ελφο επηιεγέληνο πεδίνπ πξνο εκθάληζε σο 

ππνρξεσηηθνχ ή πξναηξεηηθνχ, ζρεηηθνπνηείηαη θαη ιακβάλεη πνζνζηηαία αξηζκεηηθή 

ηηκή, κε ηελ απφδνζε βαξψλ ζπνπδαηφηεηαο. Έηζη, έλα πεδίν νξίδεη ην βαζκφ 

πιεξφηεηαο κηαο εγγξαθήο, αλάινγα κε ηε ζρεηηθή ηνπ ζπνπδαηφηεηα, πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε πνζνζηηαία αξηζκεηηθή ηηκή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 5.3.2, ηα βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ είλαη, γεληθά, ίζα. Οη ηηκέο δει. 

ζεσξνχληαη ηζνβαξείο. Χζηφζν, ππάξρνπλ εθαξκνγέο φπνπ απηή ε ππφζεζε δελ είλαη 

επηζπκεηή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξρνπλ εθαξκνγέο πνπ λα ζέινπλ λα 

απνδψζνπλ πξννδεπηηθά κεησκέλα βάξε ζηνπο ζπληειεζηέο ελφο πφξνπ πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηελ εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ηνπ, θαζψο κπνξεί λα ζεσξνχλ θάζε 

επηπξφζζεηε πιεξνθνξία κεησκέλεο αμίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο. Ζ εθαξκνγή 

ζεσξεί, δειαδή, θάζε επηπιένλ ζπληειεζηή ηνπ πφξνπ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ ηνλ 

πξνεγνχκελφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ζπλεζηζκέλν, έλα πξνθίι εθαξκνγήο λα 

επηβάιιεη ηελ ηδηφηεηα «δηαηεηαγκέλν» (ordered) ζην πεδίν ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ζπνπδαηφηεηα, αλάινγα κε ηελ ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζηελ 

εγγξαθή, επηβάιινληαο κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο ηηκέο πνπ πξνεγνχληαη. 

Μηα άιιε πεξίπησζε θαζνξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ βαξψλ ζηηο ηηκέο πεδίσλ 

πνιιαπιψλ ηηκψλ είλαη ν θαζνξηζκφο βαξψλ ππφ ζπλζήθε ζηηο ηηκέο-ζηηγκηφηππα ελφο 

ζχλζεηνπ πεδίνπ, κε βάζε ηελ ηηκή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ππνπεδίνπ ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαθεξφκελνη ζε πεδία ηνπ LOM, κηα εθαξκνγή κπνξεί λα ζέιεη λα 

θαζνξίζεη βάξε ζηα ζηηγκηφηππα ηνπ πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ «2.3 Κχθινο 

Εσήο.πλεηζθνξά», αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ππνπεδίνπ «2.3.1 Κχθινο 

Εσήο.πλεηζθνξά.Ρφινο». Π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ην «2.3.1 Κχθινο 

Εσήο.πλεηζθνξά.Ρφινο» ηνπ ζπληειεζηή ηνπ πφξνπ έρεη ηηκή “ζπγγξαθέαο”, ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν ηνπ γνληθνχ πεδίνπ «2.3 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά» λα έρεη 

κεγαιχηεξν βάξνο απφ ην βάξνο ελφο δηαθνξεηηθνχ ζηηγκηνηχπνπ, φπνπ ν ξφινο ηνπ 

ζπληειεζηή είλαη “εθδφηεο”. 
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Σέινο, κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ βάξνπο ππφ ζπλζήθε είλαη ε 

πεξίπησζε ζηελ νπνία ηα ππφ ζπλζήθε βάξε δελ αθνξνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο-

ζηηγκηφηππα ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ, αιιά κπνξνχλ λα αθνξνχλ ην ίδην ην πεδίν, 

φπνπ ε ηηκή ελφο ππνπεδίνπ ηνπ, κπνξεί λα αιιάδεη ην βάξνο ηνπ γνληθνχ ηνπ πεδίνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα αδεξθηθά ηνπ πεδία. Σέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ ε 

ηηκή ελφο ππνπεδίνπ κπνξεί λα αιιάμεη νιφθιεξε ηε θχζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρεη ην γνληθφ ηνπ πεδίν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη 

ε θαηεγνξία «9 Σαμηλφκεζε» ηνπ LOM. Ζ θαηεγνξία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα γίλεη επέθηαζε ηνπ ζρήκαηνο θαη λα πεξηιεθζνχλ πεδία πνπ, αξρηθά, δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζρήκα. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνπεδίνπ «9.1 

Σαμηλφκεζε.θνπφο», ην νπνίν, αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ, πξνζδηνξίδεη ην ζθνπφ ηεο 

ηαμηλφκεζεο – κε άιια ιφγηα ην επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ κε βάζε ην νπνίν ζα 

ηαμηλνκεζεί, δειαδή ζα ιάβεη ηηκή γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ν πεξηγξαθφκελνο 

πφξνο. Έηζη, αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ «9.1 Σαμηλφκεζε.θνπφο», είλαη δπλαηφλ, 

αθελφο κελ λα ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά βάξε, ηα δηαθνξεηηθά ζηηγκηφηππα ηεο 

θαηεγνξίαο «9 Σαμηλφκεζε», αθεηέξνπ δε, λα ιακβάλεη δηαθνξεηηθφ βάξνο νιφθιεξε ε 

θαηεγνξία ζε ζρέζε κε ηα αδεξθηθά ηεο πεδία (ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο), εθφζνλ ζε 

θάπνην ζηηγκηφηππν εκθαληζηεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ (ν ζθνπφο ηαμηλφκεζεο) πνπ ζα 

είλαη απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ρξήζηε ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

5.4.2 Ελϊχιςτοσ απαιτούμενοσ αριθμόσ τιμών ςε πεδύα 
πολλαπλών τιμών 

Πέξα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαξψλ-ζπληειεζηψλ ζπνπδαηφηεηαο θάζε πεδίνπ πνπ, 

φπσο είδακε, εμαξηάηαη απφ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ην ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, γηα λα αμηνπνηεζεί ην κεηξηθφ ζχζηεκα γηα ηε κέηξεζε ηεο 

πιεξφηεηαο θάζε πεδίνπ θαζψο θαη νιφθιεξεο ηεο εγγξαθήο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο 

λα πξνζδηνξηζηεί θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ηηκψλ πνπ απαηηείηαη λα έρεη έλα πεδίν 

πνιιαπιψλ ηηκψλ, ψζηε λα ζεσξείηαη πιήξεο. ηελ ελφηεηα 5.3 φπνπ νξίζηεθε ην 

κεηξηθφ ζχζηεκα, νξίζακε ηε κεηαβιεηή m(f) πνπ πεξηέρεη απηήλ αθξηβψο ηελ έλλνηα. 

Δπίζεο, ζρνιηάζακε φηη ε ηηκή m(f) άιιεο θνξέο πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα – π.ρ. ν αξηζκφο ησλ ζπγγξαθέσλ ελφο έξγνπ ή ν αξηζκφο ησλ ζρέζεσλ 

ελφο πφξνπ κε άιινπο πφξνπο εληφο ηνπ απνζεηεξίνπ – θαη άιιεο θνξέο είλαη ζέκα πνπ 

ην θαζνξίδνπλ νη αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ – π.ρ. ν ειάρηζηνο 
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αξηζκφο ησλ ηαπηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο πφξνο ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

ηαπηνπνίεζεο ή ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζρνιηαζκψλ γηα έλαλ πφξν απφ άιινπο 

πξνεγνχκελνπο ρξήζηεο ηνπ. Δπίζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πφξνπ θαη ηε θχζε ηνπ 

πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ, ε ηηκή m(f) κπνξεί λα απνηειεί κηα εθηίκεζε πνπ λα 

ζπλππνινγίδεη θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πφξνπ θαη ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο. 

ην (Horton & Horton, 2003) γίλεηαη έλαο αληίζηνηρνο δηαρσξηζκφο ζηα 

κεηαδεδνκέλα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά κε βάζε απηφ 

ην θξηηήξην, δειαδή αλάινγα κε ην αλ ε ηηκή ηνπο είλαη γεγνλφο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο 

ή είλαη ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ησλ κεηαδεδνκέλσλ. ηα ππνθεηκεληθά 

κεηαδεδνκέλα, πεξηιακβάλνληαη θαη πεδία κεηαδεδνκέλσλ πνπ ε ηηκή ηνπο πξνθχπηεη 

άκεζα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πφξνπ πνπ πεξηγξάθνπλ, απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη 

κε θαζνιηθά απνδεθηφ ηξφπν, δηφηη ππεηζέξρεηαη ν ππνθεηκεληζκφο ηνπ δεκηνπξγνχ. 

Σέηνηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ είλαη ηα «Πεξηγξαθή» θαη «Λέμε-θιεηδί» ελφο πφξνπ. Σν 

(Horton & Horton, 2003) – ηνπ νπνίνπ ε ζεκαηηθή πεξηνρή είλαη ε εθπαίδεπζε – 

επεθηείλεη απηή ηε ζθέςε, ζέηνληαο ην πξφβιεκα ηεο επί ζθνπψ παξαπνίεζεο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, γηα λα θαηαζηνχλ νη πεξηγξαθφκελνη πφξνη πην ειθπζηηθνί ζε πηζαλνχο 

αγνξαζηέο θαη, έηζη, απηνί λα παξαπιαλεζνχλ. 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη γηα λα πξνθχςνπλ νη ηηκέο ζηα αληηθεηκεληθά πεδία, νη νπνίεο 

είλαη γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη φρη δήηεκα πξνο εθηίκεζε αλάινγα κε ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ησλ δεκηνπξγψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνεγνχκελε πιήξεο γλψζε απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πφξνπ θαη κε βάζε απηήλ ηελ πιήξε θαη ηδεψδε πεξηγξαθή λα 

εθηηκεζεί θαη λα κεηξεζεί ε πιεξφηεηα κηαο ηπραίαο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ απηνχ 

ηνπ πφξνπ. Σέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα ζπκβεί κφλν ζε έλα ζηαηηθφ πεξηβάιινλ, ζην 

νπνίν εηδηθνί θαηαινγνγξάθνη ή επηζηήκνλεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

έκπεηξνπο γλψζηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πφξσλ, εθαξκφδνπλ ην κεηξηθφ ζχζηεκα 

πιεξφηεηαο ζηηο εγγξαθέο ελφο απνζεηεξίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ νξίζεη, γηα 

θάζε ηέηνην πεδίν πνιιαπιψλ ηηκψλ, ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ ηηκψλ πνπ θαζηζηά ην 

πεδίν πιήξεο. 

Όπσο, φκσο, κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ, ηέηνηα πξνεγνχκελε πιήξεο γλψζε ηεο 

πεξηγξαθήο ελφο πφξνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζεί ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ, 

π.ρ. φηαλ νη πξνο εθηίκεζε εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ κεραληθά κε 
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ζπγθνκηδή απφ δηάθνξα απνκαθξπζκέλα απνζεηήξηα. Απηνλφεην είλαη φηη ζ’ απηφ ην 

δπλακηθφ πεξηβάιινλ δελ ππάξρνπλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζηηο απζεληηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα λα 

πξνθχςνπλ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ αληηθεηκεληθψλ πεδίσλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ m(f) κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κφλν 

πξνζεγγηζηηθά. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε 

θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 5-2: 

Απαηηήζεηο 

απνζεηεξίσλ 

πξνέιεπζεο

Πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

ηεο δσήο ησλ πφξσλ

Απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο

m(f)

 

Δικόνα 5-2: Παξάγνληεο θαζνξηζκνχ παξακέηξσλ m(f) 

Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ θαη νη απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ 

ηξίηνπο, π.ρ. φηαλ ζπιιέγνληαη κέζσ ζπγθνκηδήο απφ άιια απνζεηήξηα, ηφηε έλαο 

ηξίηνο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ m(f), είλαη 

θαη νη απαηηήζεηο ησλ απνζεηεξίσλ πξνέιεπζεο. 

Ο παξάγνληαο πνπ θάζε θνξά επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηελ ηηκή m(f) εμαξηάηαη 

απφ ηε θχζε θάζε πεδίνπ θαη ην είδνο ησλ πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ. Όζν πεξηζζφηεξν 

αδφκεην είλαη ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ θαη φζν κεγαιχηεξν εχξνο ζηνλ ελλνηνινγηθφ 

νξηζκφ ηνπ πεδίνπ επηηξέπεη, ηφζν δπζθνιφηεξε θαη κε κεγάια πεξηζψξηα ζθάικαηνο 

είλαη ε εθηίκεζε ηεο m(f) ηνπ πεδίνπ. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδεηαη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ m(f) ζα δψζνπκε ζηε ζπλέρεηα 

αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα γηα πεδία πνιιαπιψλ ηηκψλ ησλ ζρεκάησλ 

κεηαδεδνκέλσλ DC θαη LOM: 
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 Σν πεδίν (θαηεγνξία) «8. ρφιην» ηνπ LOM είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

παξάδεηγκα εθηίκεζεο ηεο παξακέηξνπ m(f), ε νπνία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζπιιέγεη ηα κεηαδεδνκέλα. Ο ειάρηζηνο 

αξηζκφο ησλ ζρνιηαζκψλ ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ απφ πξνεγνχκελνπο ρξήζηεο 

ηνπ, πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή ψζηε λα ζεσξήζεη ην πεδίν πιήξεο, θαζνξίδεη άκεζα ηελ 

ηηκή m(f) ηνπ πεδίνπ. 

 Γηα ην πεδίν «Ζκεξνκελία» ηνπ DC, ε εθηίκεζε ηνπ m(f) κπνξεί λα γίλεη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο παξάγνληεο «γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο» (ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην είδνο ησλ πφξσλ), θαζψο θαη ηηο «αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο πνπ ζπιιέγεη ηα κεηαδεδνκέλα». Δίλαη πξνθαλέο φηη ρξνληθέο ζηηγκέο ή 

πεξίνδνη ζπλδεδεκέλεο κε ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πφξνπ 

είλαη γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ πφξνπ. Δθφζνλ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε 

γλψζε ηνπ πφξνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη γλσζηέο απηέο νη ρξνληθέο ζηηγκέο θαη 

ζπλεπψο ν αξηζκφο ηνπο. Χζηφζν, ν αξηζκφο ηέηνησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ ή πεξηφδσλ 

ελδέρεηαη λα κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ην είδνο ησλ πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

πξφθεηηαη γηα κηα πξνζσπηθή ηζηνζειίδα, ζα κπνξνχζε λα είλαη m(f)=1 – ε εκεξνκελία 

αλάξηεζεο. Αλ δελ κπνξεί λα γίλεη ηέηνηα εθηίκεζε, ηφηε ε εθαξκνγή πνπ ζπιιέγεη ηα 

κεηαδεδνκέλα κπνξεί λα ζέζεη γηα ηελ ηηκή ηνπ m(f) έλαλ «απζαίξεην» αξηζκφ σο ηνλ 

επηζπκεηφ αξηζκφ ηέηνησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ πνπ ζα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ δελ είλαη απζηεξά 

δνκεκέλν θαη δελ κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ είδνπο ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ (ησλ 

ζπκβάλησλ κε ηα νπνία ζπλδένληαη). Άξα, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα 

νη ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην πεδίν λα κελ ζπλδένληαη κε ηα 

αλακελφκελα ζπκβάληα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πφξνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε κεηξνχκελε 

πιεξφηεηα δελ ζα έρεη πξαγκαηηθή αμία, αθνχ ζα αλαθέξεηαη ζε κεγέζε δηαθνξεηηθά 

απφ ηα ππνηηζέκελα. Σν δήηεκα απηφ αλαδεηθλχεη εχγισηηα έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα ησλ κε απζηεξά δνκεκέλσλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ m(f) γηα ην πεδίν «ρέζε» ηνπ DC είλαη δήηεκα πνπ εκπιέθεη 

θαη ηνπο ηξεηο παξάγνληεο εθηίκεζεο. Πξνθαλέο είλαη φηη νη ζρέζεηο ηνπ 

πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ κε άιινπο πφξνπο είλαη γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ 

πφξνπ, ζπλεπψο πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία γλψζεο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ. 

Δληνχηνηο, επεηδή νη ζρέζεηο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ κε άιινπο πφξνπο είλαη (ρσξίο 

λα ηίζεηαη θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφο γεσγξαθηθφο, ηδξπκαηηθφο, θιπ.) κηα εμαηξεηηθά 

επξεία έλλνηα, ελαπφθεηηαη ζηηο εθαξκνγέο ρξήζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ λα ζέηνπλ ην 
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πιαίζην πινπνίεζεο θαη ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ρξήζεο απηνχ ηνπ πεδίνπ. Δπηπιένλ, νη 

ζρέζεηο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ, ε εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ηνπ νπνίνπ 

ζπγθνκίδεηαη απφ άιιν απνζεηήξην, θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πεξηερφκελν 

ηνπ απνζεηεξίνπ πξνέιεπζεο (νη ζρεηηδφκελνη κε ηνλ πεξηγξαθφκελν πφξνη, θαηά θχξην 

ιφγν, ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην απνζεηήξην). Έηζη, ην πφζεο ζρέζεηο θαηαγξάθνληαη γηα 

έλαλ πφξν εμαξηάηαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ απνζεηεξίνπ 

πξνέιεπζεο. Σειηθά, βέβαηα, ε εθαξκνγή πνπ ζπιιέγεη ηα κεηαδεδνκέλα ζα ζέζεη ηελ 

ηηκή ηνπ m(f), ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην είδνο ησλ πφξσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

απνζεηεξίνπ πξνέιεπζεο. Δίλαη επλφεην φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππάξρνπλ 

κεγάια πεξηζψξηα απζαηξεζίαο. 

 Ζ παξάκεηξνο m(f) γηα ην πεδίν «1.3 Γεληθά.Γιψζζα» ηνπ LOM επεξεάδεηαη 

απφ ηα γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, κηαο θαη νη γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

κέζα ζε έλα καζεζηαθφ αληηθείκελν είλαη απφιπην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. πλεπψο, δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ηέηνηα 

πξφηεξε γλψζε ρσξίο ηελ θαηαθπγή ζε ηερληθέο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Ζ εθηίκεζε γηα ηελ ηηκή ηεο m(f) ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν αλ 

ππάξρνπλ αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. αλ είλαη γλσζηφ 

φηη ην απνζεηήξην πξνέιεπζεο πεξηιακβάλεη κνλφγισζζα ή δίγισζζα, θ.φ.θ. 

καζεζηαθά αληηθείκελα). Αλ δελ είλαη δηαζέζηκε ηέηνηα πιεξνθνξία, ηφηε ν κφλνο 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο ηηκήο m(f) είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ν κέζνο φξνο ηνπ 

πιήζνπο ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ απηνχ γηα φιεο ηηο εγγξαθέο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν απνζεηήξην, είηε ε επηθξαηνχζα ηηκή πιήζνπο. Ζ ζπιινγηζηηθή απηή, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νπζία ηεο κέηξεζεο, 

γηαηί γηα ηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ ελφο απνζεηεξίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέηξν ζχγθξηζεο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ απηψλ εγγξαθψλ θαη 

φρη έλα αλεμάξηεην κέηξν – γίλεηαη δει. κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ηνπ απνζεηεξίνπ ζε 

ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηεο. Χζηφζν, ε εκπεηξία απνδεηθλχεη φηη γηα ηέηνηνπ είδνπο πεδία 

(φπσο ν αξηζκφο γισζζψλ εληφο ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ), ν θαλφλαο είλαη ηα 

αληηθείκελα ζε έλα απνζεηήξην λα κελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο, λα 

αθνινπζείηαη δει. κηα θαζνξηζκέλε πξαθηηθή – π.ρ. κφλν κνλφγισζζα ή κφλν 

δίγισζζα, θιπ. Οπνηεζδήπνηε, ινηπφλ, δηαθπκάλζεηο γχξσ απφ ην κέζν φξν (ή ηελ 

επηθξαηνχζα ηηκή) ηνπ πιήζνπο ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ «1.3 Γεληθά.Γιψζζα» ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ δεηήκαηα πιεξφηεηαο θαη λα κελ είλαη πηζηή απφδνζε ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε κνξθή εμαηξέζεσλ ηνπ θαλφλα ή ηεο αθνινπζνχκελεο 

πξαθηηθήο ζην απνζεηήξην πξνέιεπζεο. 

 Ζ παξάκεηξνο m(f) γηα ην πεδίν «2.3.2 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά.Οληφηεηα» 

ηνπ LOM επεξεάδεηαη απφ ηα γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο – ηέηνηα είλαη νη 

ζπλεηζθνξέο δηαθφξσλ νληνηήησλ ζηνλ θχθιν δσήο ελφο καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο 

αξηζκφο απηψλ ησλ νληνηήησλ δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί παξά κφλν αλ ιεθζνχλ 

ππφςε γεληθφηεξεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην είδνο ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ 

θαη ηνλ εηδηθφηεξν ξφιν ησλ νληνηήησλ. Έηζη, αλ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εγγξαθή είλαη κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, είλαη πξνθαλέο φηη ν 

αξηζκφο m(f) γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζα είλαη 1, αλ ν ξφινο ηεο νληφηεηαο είλαη 

“ζπγγξαθέαο”, αθνχ θάζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή έρεη έλαλ θαη κνλαδηθφ ζπγγξαθέα. Αλ 

ην καζεζηαθφ αληηθείκελν είλαη έλα επηζηεκνληθφ άξζξν, ηφηε ζα κπνξνχζε λα ηεζεί 

m(f)=3 ή 4 γηα λα απνδνζεί ε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ δείρλεη φηη ηφζνη είλαη νη ζπγγξαθείο ελφο επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. ην 

παξάδεηγκα απηφ παξνπζηάδεηαη αλάγιπθα ε πεξίπησζε ηνπ ππφ ζπλζήθε 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο m(f) γηα έλα πεδίν, αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ έρεη έλα άιιν 

ζρεηηδφκελν πεδίν, ελ πξνθεηκέλσ ην «2.3.2 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά.Ρφινο». Άιιε 

κπνξεί λα είλαη ε ηηκή ηεο m(f) φηαλ ν ξφινο ησλ νληνηήησλ είλαη “ζπγγξαθέαο” θαη 

άιιε φηαλ είλαη π.ρ. “εθδφηεο” ή “ζρεδηαζηήο γξαθηθψλ”. 

Απ’ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ m(f) είλαη 

έλα εμαηξεηηθά απαηηεηηθφ πξφβιεκα, θπξίσο γηα πεδία ζηα νπνία απαηηείηαη γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ, ε νπνία, φπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή απηήο ηεο ππνελφηεηαο – 

φηαλ νη εγγξαθέο πξνθχπηνπλ κε ζπγθνκηδή απφ αλεμάξηεηα απνζεηήξηα 

κεηαδεδνκέλσλ – είλαη αδχλαην λα ππάξρεη. 

Πξαθηηθά, ζα ιέγακε φηη θαη απηή ε δηαδηθαζία, ηνπ νξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ 

m(f), εκπίπηεη ζηελ ηερληθή «θαζνξηζκνχ πιεζηθφηεηαο» πνπ εθαξκφδνπλ ηα πξνθίι 

εθαξκνγήο, φζνλ αθνξά, φκσο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ πιήζνπο ησλ πεδίσλ 

πνιιαπιψλ ηηκψλ (πνπ ζα θαζηζηά ηα πεδία απηά πιήξε). 

Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη, εθφζνλ σο κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηε κέηξεζε 

ηεο πιεξφηεηαο ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ m(f) πνπ πξνθχπηνπλ πξνζεγγηζηηθά θαη κε παξαδνρέο πνπ δελ είλαη 

δπλαηφ λα πηζηνπνηεζνχλ ζηελ νιφηεηά ηνπο, είλαη δπλαηφλ έλαο πφξνο λα κελ 

εκπίπηεη, σο πξνο θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζηηο παξαδνρέο απηέο. Γηα 
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παξάδεηγκα, εάλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ελφο απνζεηεξίνπ πεξηιακβάλεηαη ε απαίηεζε νη 

πφξνη απηνχ ηνπ απνζεηεξίνπ λα έρνπλ ηε κνξθή ηζηνζειίδαο html, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη άιινη δχν ηχπνη δεδνκέλσλ (π.ρ. εηθφλεο .jpeg θαη ηαηλίεο flash), απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε ηηκή m(f) ηεο πξφηππεο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεη απηφλ 

ηνλ πφξν κε βάζε ην ζρήκα LOM γηα ην πεδίν «4.1 Σερληθά.Μνξθή» ζα είλαη 3. 

Αζθαιψο, φκσο, κπνξεί λα ππάξρεη έλαο πφξνο, ν νπνίνο λα έρεη δχν κφλν ηχπνπο 

δεδνκέλσλ (π.ρ. html θαη jpeg), ζπλεπψο, εάλ ε εγγξαθή πνπ πεξηγξάθεη απηφλ ηνλ 

πφξν έρεη δχν ηηκέο γηα ην πεδίν «4.1 Σερληθά.Μνξθή» (θαη φρη ηξεηο), ην πεδίν απηφ ζα 

ζεσξεζεί φηη έρεη πιεξφηεηα 2/3 θαη φρη 1 πνπ είλαη ε πξαγκαηηθή ηνπ θαη, άξα, ε 

πιεξφηεηά ηνπ ζα ππνεθηηκεζεί. Αληίζηνηρα, αλ θάπνηνο άιινο πφξνο πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξηο ηχπνπο δεδνκέλσλ, ελψ ζηελ εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ηνπ γηα ην πεδίν «4.1 

Σερληθά.Μνξθή» έρνπλ απνηππσζεί ηξεηο, ε πιεξφηεηα απηνχ ηνπ πφξνπ ζα 

ππεξεθηηκεζεί θαη αληί ηνπ πξαγκαηηθνχ 3/4 ζα κεηξεζεί σο 1. 

Οη πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα εθηηκεζνχλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ, έηζη ψζηε ε ηηκή m(f), πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθηίκεζε φισλ 

ησλ παξαγφλησλ, λα είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ηζνξξνπεκέλνπ ηζνδπγίνπ αλάκεζα ζε 

δχν ηηκέο: α) κηαο πςειήο ηηκήο πνπ ζα ππνεθηηκά κελ ηελ πξαγκαηηθή πιεξφηεηα ηνπ 

πεδίνπ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πφξσλ (πνπ ζα έρνπλ ιηγφηεξεο ηηκέο απφ ηελ ηηκή 

m(f)), αιιά, ηαπηφρξνλα, ζα πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 

πιεξφηεηαο θαη β) κηαο αληίζηνηρεο ρακειήο ηηκήο πνπ ζα ππεξεθηηκά ηελ πιεξφηεηα 

ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξεο ηηκέο απφ ηελ ηηκή ηεο m(f) γηα λα πεξηγξαθνχλ 

πιήξσο, θαη ζα έρεη ρακειή επθξίλεηα. 

5.4.3 Παρϊμετροι για τισ διαφορετικϋσ μορφϋσ αναπαρϊςταςησ 
τιμών 

Όπσο είλαη επλφεην, νη ζρεηηθέο παξάκεηξνη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο γηα 

ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη ζέκα ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηα κεηαδεδνκέλα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηφζν ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ηέηνησλ κνξθψλ 

αλαπαξάζηαζεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ ηηκή πιήξε, φζν θαη ηα ζρεηηθά βάξε 

ζπνπδαηφηεηαο ησλ κνξθψλ. 

Έηζη, αλ αλαθεξζνχκε ζηε κνξθή αλαπαξάζηαζεο «γιψζζα απφδνζεο ελφο 

θεηκέλνπ» πνπ αλαπαξηζηά έλα θείκελν κε κεηαθξάζεηο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο – 
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φπσο είλαη ν ηχπνο δεδνκέλσλ πκβνινζεηξάΓιψζζαο ζην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ 

LOM – ηφηε ν ειάρηζηνο αξηζκφο κεηαθξάζεσλ πνπ ζα θαζηζηά κηα ηηκή πιήξε 

εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ ρξήζεο. Αλ νη πφξνη θαη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ηνπο 

πεξηγξάθνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα ρψξα φπνπ είλαη ζε ρξήζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

γιψζζεο, ν αξηζκφο απηψλ ησλ γισζζψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ 

L. Αλ αληίζηνηρα, ην πεξηβάιινλ ρξήζεο είλαη έλαο πνιπεζληθφο νξγαληζκφο, π.ρ. ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, ην ζχλνιν ησλ γισζζψλ ηεο Έλσζεο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

ηηκή ηνπ L. Αλ ε πνιηηηθή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο επηβάιιεη, πέξα απφ ηε ρξήζε 

ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλήθεη, θαη ηελ επηπξφζζεηε ρξήζε άιιεο 

κηαο ή δχν γισζζψλ, ηφηε αληίζηνηρα ζα δηακνξθσζεί θαη ε ηηκή ηνπ L (L=2 ή L=3). 

Σα βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο –ελ 

πξνθεηκέλσ ησλ γισζζψλ απφδνζεο θεηκέλνπ – αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη νη γιψζζεο ελδηαθέξνληνο, π.ρ. ε κεηξηθή ή νη πην δηαδεδνκέλεο, ζα 

έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο. 

Ζ ηειεπηαία παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί είλαη ε ηηκή ηεο 

παξακέηξνπ c γηα ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ηηκήο ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ ζηελ ηηκή ηεο πιεξφηεηάο 

ηνπ, ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε 5-5, φζν 

κεγαιχηεξε ηηκή έρεη ε παξάκεηξνο c, ηφζν ππνεθηηκάηαη ε ζπκβνιή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ πιεξφηεηα ηνπ πεδίνπ (θαη, αληίζηνηρα, ππεξεθηηκάηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ηνπ). Δμαξηάηαη πάληα απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ. ηελ πην 

ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηηκήο, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη 

0.5<c≤1. 

5.5 Πλεονεκτήματα του MeSyCoM 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ην κεηξηθφ ζχζηεκα ηεο πιεξφηεηαο 

κεηαδεδνκέλσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ κέηξνπ ηεο πιεξφηεηαο, 

αθφκα θαη γηα κηθξέο δηαθνξέο ζην πνζφ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα πεδία 

κεηαδεδνκέλσλ, ζεσξψληαο ηα σο ππνδνρείο ηηκψλ. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πξνζκέηξεζεο ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ νη πνιιέο ηηκέο ησλ πεδίσλ πνιιαπιψλ ηηκψλ 
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ζηε ζπλνιηθή κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, αο ζεσξήζνπκε κηα DC 

εγγξαθή ελφο πφξνπ, πνπ πεξηέρεη ηξία δηαθνξεηηθά ζηηγκηφηππα ηνπ πεδίνπ 

«Αλαγλσξηζηηθφ», ηα νπνία απνηππψλνπλ ηξεηο αλαθνξέο ζηνλ πφξν πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο. ε έλα παξαδνζηαθφ κεηξηθφ ζχζηεκα, 

κηθξήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, δελ ππάξρεη ηξφπνο δηαθνξνπνίεζεο ηεο κέηξεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο γηα απηή ηελ «εκπινπηηζκέλε» εγγξαθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη 

ππφςε κφλν ην έλα ζηηγκηφηππν ηνπ πεδίνπ. Αλεμάξηεηα απφ ην πφζα αλαγλσξηζηηθά 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ηνπ, απηή ε θαηάζηαζε ηεο 

«εληζρπκέλεο» πνηφηεηαο ηεο εγγξαθήο δελ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην κέηξν ηεο 

πιεξφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη αδχλαην λα αληρλεπζνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ 

πξνβιήκαηα πιεξφηεηαο πνπ νθείινληαη ζε ειιείπνπζεο ηηκέο πεδίσλ πνιιαπιψλ 

ηηκψλ. Απηή ε αδπλακία αληηκεησπίδεηαη απφ ην κεηξηθφ ζχζηεκα. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηθαλφηεηά 

ηνπ λα θάλεη ζηνρεπκέλεο κεηξήζεηο πιεξφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία κηαο εγγξαθήο 

πνπ έρνπλ εζσηεξηθή δνκή, δειαδή ηα ζχλζεηα πεδία. Με απηή ηε δπλαηφηεηα ην 

κεηξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα πνζνηηθνπνηήζεη πξνβιήκαηα πιεξφηεηαο 

νπνπδήπνηε ζηελ ηεξαξρία ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ. Ζ πιεξφηεηα κεηξηέηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εζσηεξηθή δνκή ησλ πεδίσλ, κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ελδεηθηψλ χπαξμεο ηηκψλ ησλ πεδίσλ θαη ηε ζηάζκηζή ηνπο κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο 

πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε ην γνληθφ ηνπο πεδίν. 

Δπηπξφζζεηα, ην κεηξηθφ ζχζηεκα πξνζζέηεη κηα λέα δηάζηαζε ζηε κέηξεζε ηεο 

πιεξφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν αλαπαξάζηαζεο κηαο ηηκήο ελφο απινχ 

πεδίνπ. Απηφ ην επίπεδν απνηειεί πιεξνθνξία πνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάινγα κε ην βάξνο πνπ ηνπ 

απνδίδεηαη, λα επεξεάδεη ηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ελφο πεδίνπ. Δπεθηείλνληαο ηελ 

αλάιπζε γηα ηελ πιεξφηεηα ελφο απινχ πεδίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην επίπεδν 

αλαπαξάζηαζεο κηαο ηηκήο, ζα ιέγακε φηη απηή ε ινγηθή κπνξεί λα ηζρχεη θαη ζηα 

ζχλζεηα πεδία, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηά αλαπαξηζηψληαη νιφθιεξα ζε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο. Γηα παξάδεηγκα, φιε ε θαηεγνξία «7 ρέζε» ηνπ LOM ζα κπνξνχζε λα 

παξαζηαζεί θαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηζνδχλακνπ κε θείκελν πεξηερνκέλνπ, φπσο 

π.ρ., ζε γξαθηθή κνξθή πνπ λα δείρλεη κε νπηηθφ ηξφπν ηηο ζρέζεηο ηνπ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Σν κεηξηθφ ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηή, ε επηπιένλ 
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πιεξνθνξία, πνπ αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ, λα 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζην κέηξν ηεο πιεξφηεηαο. 

Μεηξψληαο ηελ πιεξφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην κεηξηθφ 

ζχζηεκα, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη, κπνξεί 

λα απνηειέζεη πνιχηηκν βνήζεκα ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηεη ην 

πεξηβάιινλ ρξήζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Μηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ρεηξίδεηαη ηα κεηαδεδνκέλα θαζνξίδεη ηελ πξαθηηθή αμία θαη ην 

ζθνπφ ηεο κέηξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ απηφκαηεο παξαγσγήο ηνπο. Μηα άιιε δπλαηή εθαξκνγή ηεο κέηξεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηνρεπκέλεο κεηξήζεηο 

πιεξφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλα επηπξφζζεην θξηηήξην γηα θηιηξάξηζκα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθεη κηα κεραλή αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο 

θαζεγεηήο ζέιεη λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά ηνπ θαη ςάρλεη γηα θαηάιιεια καζεζηαθά 

αληηθείκελα ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά, ζα επηζπκνχζε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ηα κεηαδεδνκέλα ησλ επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ ζα πεξηέρνπλ 

έλα νξηζκέλν πνζφ εθπαηδεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο θαζεγεηήο απηφο ζα κπνξνχζε λα 

ζέζεη κηα ηηκή θαησθιίνπ γηα ην κέηξν ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ 

επηζηξεθφκελσλ απνηειεζκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (ηα εθπαηδεπηηθά 

κεηαδεδνκέλα) θαη λα θηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ. 

5.6 Συμπέραςμα 

ην θεθάιαην απηφ, ν θαθφο ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηξάθεθε ζε έλα εθ ησλ 

ζεκειησδψλ ζπζηαηηθψλ ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, ηελ πιεξφηεηα. Αλαδείρζεθε ε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο πιεξφηεηαο σο απαξαίηεηνπ πνηνηηθνχ ζπζηαηηθνχ ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, πνπ θάλεη δπλαηή θαη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ δχν. Δπίζεο, 

κειεηήζεθαλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο ηα νπνία, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε, παξνπζηάδνπλ βαζηθέο, εγγελείο αλεπάξθεηεο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε κεηαδεδνκέλα πνπ είλαη δνκεκέλα, θπξίσο, ζχκθσλα κε ηεξαξρηθά 

ζρήκαηα. 

Σν κεηξηθφ ζχζηεκα MeSyCoM ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη απηέο ηηο 

ειιείςεηο. ηεξίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο πιεξφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ πεδίνπ, κε ηξφπν 
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πνπ λα κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηεξαξρία ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ησλ πεδίσλ, θαζψο θαη λα ζπλππνινγίδεη ηε δηάζηαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ζεκαζηνινγηθά φκνησλ ηηκψλ. Πέξαλ φισλ ησλ 

άιισλ, ην MeSyCoM κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια, κέζσ ηεο 

παξακεηξνπνίεζήο ηνπ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ. Όιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο ηνπ MeSyCoM δηθαηνινγνχλ πιήξσο ην ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ σο πξνζαξκνζηηθνχ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ πςειήο 

επθξίλεηαο. Σέινο, ζην πιαίζην ησλ ηζρπξψλ δπλαηνηήησλ εμαηνκίθεπζεο ηνπ 

MeSyCoM, ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη λα αθνινπζεί νξηζκέλεο 

βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, νη νπνίεο απνηππψλνπλ ηηο αλάγθεο θαη 

πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη επεξεάδνπλ, 

αλάινγα, ηηο κεηξήζεηο πιεξφηεηαο. 
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6 Παραμετροπούηςη του MeSyCoM για τα 
ςχόματα DC και LOM 

6.1 Ειςαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ, αιιά θαη ζην επφκελν, ζα επηρεηξεζεί ε πξαθηηθή επαιήζεπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ MeSyCoM θαη ηεο ππεξνρήο ηνπ έλαληη φισλ ησλ 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηνπ MeSyCoM πεξηιακβάλεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο 

πξαγκαηηθψλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ, νη νπνίεο ζπιιέγνληαη κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπγθνκηδήο απφ απνζεηήξηα αλνηρηήο πξφζβαζεο. Σα επηιεγέληα απνζεηήξηα είλαη 

απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πξσηφθνιιν OAI-PMH 

v2.0 θαη ην πιηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα ζπιιεγφκελα κεηαδεδνκέλα είλαη, θπξίσο, 

επηζηεκνληθά άξζξα, εξγαζίεο, βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ηερληθέο αλαθνξέο, θιπ. 

Οη εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ αθνινπζνχλ ηα ζρήκαηα απιφ DC θαη LOM. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ, αξρηθά, ζ’ απηφ ην 

θεθάιαην, ζα παξακεηξνπνηεζεί ην MeSyCoM. Θα πξνζδηνξηζηνχλ δει. νη αξηζκεηηθέο 

ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ MeSyCoM, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Ζ εμαηνκίθεπζε ζα γίλεη γηα δχν δηαθνξεηηθά πξνθίι 

δπλεηηθψλ ρξεζηψλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπγθνκηδή: έλαλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ απνζεηεξίνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηα ζπιιεγέληα κεηαδεδνκέλα, θαζψο 

θαη έλαλ θαζεγεηή πνπ έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πφξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 

απφ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ απνζεηεξίνπ γηα λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά ηνπ. Θα 

πξνζδηνξηζηνχλ δει. δχν δηαθνξεηηθά ζεη παξακέηξσλ, αλάινγα κε ην πξνθίι ρξήζηε. 

O θαζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ δχν πξνθίι ρξεζηψλ έγηλε κε θαζαξά εκπεηξηθφ 

ηξφπν θαη δελ αθνινπζήζεθε θάπνηα πξνηππνπνηεκέλε κέζνδνο νξηζκνχ πξνθίι, κηαο 

θαη, ε εθαξκνγή ηέηνησλ κεζφδσλ δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηαηξηβήο. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε δεκηνπξγία πξνθίι ρξεζηψλ είλαη έλα ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν έξεπλαο (Savia, Kurki, & Jokela, 1998; Trajkova & Gauch, 2000; Ghosh & 

Dekhil, 2009) κε επξχ πεδίν εθαξκνγψλ. 
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Σνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ζα πξνεγεζεί κηα αλάιπζε ησλ δχν 

ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ, απινχ DC θαη LOM. 

6.2 Παραμετροποίηςη MeSyCoM για μέτρηςη πληρότητασ 
εγγραφών DC 

6.2.1 Επιςκόπηςη του ςχόματοσ μεταδεδομϋνων DC 

Σα ηνηρεία Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ Dublin Core πξνέθπςαλ απφ ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ 

ην 1995 ζε έλα εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην πνπ δηνξγάλσζαλ ην «Κέληξν Online 

Βηβιηνζεθψλ Τπνινγηζηψλ» (Online Computer Library Center - OCLC) θαη ην «Δζληθφ 

Κέληξν Δθαξκνγψλ Τπεξππνινγηζηψλ» (National Center for Supercomputing 

Applications - NCSA) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Οη εξγαζίεο ηνπ εξγαζηεξίνπ έγηλαλ 

ζην Dublin ηνπ Ohio θαη γη’ απηφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ νλνκάζηεθε Dublin Core. Ζ 

ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ DC θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ δηεπζχλεηαη απφ ηελ 

«Πξσηνβνπιία Μεηαδεδνκέλσλ ηνπ Dublin Core» (Dublin Core Metadata Initiative - 

DCMI), κηα αλνηρηή θνηλφηεηα ζπδήηεζεο απνηεινχκελε απφ άηνκα δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ Dublin Core ήηαλ λα θαζνξίζεη έλα 

ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ζπγγξαθείο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο δηαδηθηπαθνχο πφξνπο. Έρνληαο λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ πφξσλ θαη ηελ αδπλακία ησλ βηβιηνζεθψλ λα 

θαηαινγνγξαθήζνπλ φινπο απηνχο ηνπο πφξνπο, ν ζηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ λα 

νξίζεη ιίγα ζηνηρεία θαη απινχο θαλφλεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ θαη απφ 

κε επαγγεικαηίεο θαηαινγνγξάθνπο. Σα αξρηθά 13 βαζηθά ζηνηρεία αξγφηεξα 

απμήζεθαλ ζε 15. 

Σν DC ζρεδηάζηεθε γηα λα είλαη απιφ θαη ζπλνπηηθφ θαη λα πεξηγξάθεη έγγξαθα 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Χζηφζν, ην DC ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κε άιινπο ηχπνπο πιηθνχ θαη 

εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξε πνιππινθφηεηα. Ηζηνξηθά, έρεη ππάξμεη κηα 

βαζηθή δηαθσλία, απφ ηε κηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ κηληκαιηζηηθψλ απφςεσλ, πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε έλαλ ειάρηζην αξηζκφ θαη ζε απιή 

ζχληαμε θαη ζεκαζηνινγία θαη απφ ηελ άιιε ησλ ππνζηεξηθηψλ πην δνκεκέλσλ 

απφςεσλ, πνπ επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ησλ ιεπηνκεξψλ ζεκαζηνινγηθψλ 
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δηαθνξνπνηήζεσλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο επεθηαζηκφηεηαο γηα δηάθνξεο θνηλφηεηεο 

(Hodge, 2001). 

Απηέο νη ζπδεηήζεηο νδήγεζαλ ζην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ ζχλζεηνπ (qualified) 

θαη ηνπ απινχ (simple) DC. Οη πεξηνξηζηέο (qualifiers) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πεξηνξίζνπλ-ζηελέςνπλ ην λφεκα ελφο ζηνηρείνπ, ή γηα λα θαζνξίζνπλ ην ζρήκα 

θσδηθνπνίεζεο κε ην νπνίν παξηζηάλεηαη ε ηηκή ελφο ζηνηρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ζηνηρείν «Ζκεξνκελία» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ πεξηνξηζηή λνήκαηνο 

«Γεκηνπξγήζεθε» γηα λα πεξηνξίζεη ην λφεκα ηνπ ζηνηρείνπ ζηελ εκεξνκελία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. Ζ «Ζκεξνκελία» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε έλαλ πεξηνξηζηή 

ζρήκαηνο θσδηθνπνίεζεο πνπ λα θαζνξίδεη ηε κνξθή ηεο εκεξνκελίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 8601 γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

εκεξνκελίαο θαη ψξαο. 

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ DC είλαη πξναηξεηηθά θαη κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη. 

Μπνξνχλ επίζεο λα παξνπζηάδνληαη κε νπνηαδήπνηε ζεηξά. Αλ θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

DC ζπληζηά ηε ρξήζε ιεμηινγίσλ γηα ηηο ηηκέο πεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

θαηάιιεια (π.ρ. γηα ην πεδίν «Θέκα»), απηφ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. ε απηή ηε ινγηθή, 

έρνπλ νξηζηεί νκάδεο εξγαζίαο γηα λα κειεηήζνπλ έγθπξεο ιίζηεο γηα ηηκέο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, φπσο ην ζηνηρείν «Σχπνο». Αλ θαη ην DC αθήλεη ηνπο 

θαλφλεο πεξηερνκέλνπ λα θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε πινπνίεζε, ην DCMI 

ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε πξνθίι εθαξκνγψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ζεκαηηθά πεδία, φπσο 

ε εθπαίδεπζε θαη ε δηαθπβέξλεζε. Μηα πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

πξνθίι εθαξκνγήο πνπ λα εμππεξεηεί ην πεξηβάιινλ ησλ βηβιηνζεθψλ, δεκηνπξγήζεθε 

απφ ην DCMI Libraries Working Group, κε απνηέιεζκα ην πξνθίι DC – Lib. 

Λφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ, ην ζχλνιν ζηνηρείσλ ηνπ DC ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ 

αξθεηνχο ρξήζηεο εθηφο ηεο θνηλφηεηαο ησλ βηβιηνζεθψλ. Δξεπλεηέο, έθνξνη κνπζείσλ 

θαη ζπιιέθηεο κνπζηθψλ δίζθσλ είλαη κεξηθνί κφλν απφ απηνχο, ελψ εθαηνληάδεο 

εθαξκνγέο ζε φινλ ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ ην DC είηε γηα θαηαινγνγξάθεζε, είηε 

γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ην Γηαδίθηπν. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εθηείλνληαη απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο ηέρλεο σο ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή. ην κεηαμχ, ε 

Πξσηνβνπιία ηνπ Dublin Core έρεη εμειηρζεί, πέξα απφ ηελ απιή ζπληήξεζε ηνπ 

βαζηθνχ ζπλφινπ ζηνηρείσλ κεηαδεδνκέλσλ, ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ απηνπεξηγξάθεηαη 

σο «…αθηεξσκέλνο ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ θαζνιηθή πηνζέηεζε δηαιεηηνπξγηθψλ 
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πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ιεμηινγίσλ 

κεηαδεδνκέλσλ γηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ πφξσλ». 

Σα 15 ζηνηρεία (πεδία) ηνπ DC φπσο αλαθέξνληαη ζην «χλνιν ζηνηρείσλ 

κεηαδεδνκέλσλ Dublin Core, Έθδνζε 1.1» (DCMES, 2008) είλαη: 

1. «Σίηινο» (Title): ην φλνκα πνπ δίλεηαη ζηνλ πφξν. 

Σππηθά, «Σίηινο» ζα είλαη έλα φλνκα κε ην νπνίν ν πφξνο ζα είλαη επίζεκα 

γλσζηφο. 

2. «Γεκηνπξγόο» (Creator): κηα νληφηεηα πξσηίζησο ππεχζπλε γηα ηελ 

παξαγσγή/δεκηνπξγία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ. 

Παξαδείγκαηα Γεκηνπξγνχ πεξηιακβάλνπλ έλα άηνκν, έλαλ νξγαληζκφ ή κηα 

ππεξεζία. Σππηθά, γηα λα ππνδεηρζεί ε νληφηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα ηνπ 

Γεκηνπξγνχ. 

3. «Θέκα» (Subject): έλα ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ. 

Σππηθά, ην «Θέκα» ζα εθθξαζηεί κε ιέμεηο – θιεηδηά, θξάζεηο – θιεηδηά ή 

θψδηθεο ηαμηλφκεζεο πνπ πεξηγξάθνπλ έλα ζέκα ηνπ πφξνπ. Ζ θαιχηεξε 

πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη λα επηιεγεί κηα ηηκή απφ έλα ειεγρφκελν ιεμηιφγην ή 

έλα επίζεκν ηαμηλνκηθφ ζρήκα. 

4. «Πεξηγξαθή» (Description): έλαο απνινγηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ. 

Παξαδείγκαηα πνπ ε «Πεξηγξαθή» πεξηιακβάλεη, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη 

άιια, είλαη: πεξίιεςε, πίλαθαο πεξηερνκέλσλ, αλαθνξά ζε γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή ειεχζεξνο απνινγηζκφο πεξηερνκέλνπ. 

5. «Δθδόηεο» (Publisher): κηα νληφηεηα αξκφδηα λα θαηαζηήζεη ηνλ πφξν 

δηαζέζηκν. 

Παξαδείγκαηα «Δθδφηε» πεξηιακβάλνπλ έλα άηνκν, έλαλ νξγαληζκφ ή κηα 

ππεξεζία. Σππηθά, γηα λα ππνδεηρζεί ε νληφηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα ηνπ 

εθδφηε. 

6. «πληειεζηήο» (Contributor): κηα νληφηεηα ππεχζπλε γηα ηελ παξαγσγή 

ζπλεηζθνξψλ/ ζπκβνιψλ ζην πεξηερφκελν ηνπ πφξνπ. 
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Παξαδείγκαηα «πληειεζηή» πεξηιακβάλνπλ έλα άηνκν, έλαλ νξγαληζκφ ή κηα 

ππεξεζία. Σππηθά, γηα λα ππνδεηρζεί ε νληφηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα ηνπ 

ζπληειεζηή. 

7. «Ζκεξνκελία» (Date): ε εκεξνκελία ελφο γεγνλφηνο ζηνλ «θχθιν δσήο» ηνπ 

πφξνπ. 

Σππηθά, ε «Ζκεξνκελία» ζα ζπλδεζεί κε ηε δεκηνπξγία ή δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πφξνπ. Ζ θαιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ηηκήο ηεο 

εκεξνκελίαο νξίδεηαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ ISO 8601 θαη πεξηιακβάλεη (κεηαμχ 

άιισλ) εκεξνκελίεο κε ηε κνξθή YYYY – MM – DD, δειαδή έηνο – κήλαο – 

εκέξα. 

8. «Σύπνο Πόξνπ» (Type): ε θχζε ή ην χθνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ. 

Ο «Σχπνο» πεξηιακβάλεη φξνπο πνπ πεξηγξάθνπλ γεληθέο θαηεγνξίεο, 

ιεηηνπξγίεο, χθε ή επίπεδα ζπλνιηθά γηα ην πεξηερφκελν. Ζ θαιχηεξε 

πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη λα επηιεγεί κηα ηηκή απφ ειεγρφκελν ιεμηιφγην (γηα 

παξάδεηγκα ην Λεμηιφγην Σχπσλ DCMI). Γηα λα πεξηγξαθεί ε θπζηθή ή ςεθηαθή 

κνξθή ηνπ πφξνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζηνηρείν «Μνξθφηππν» (Format). 

9. «Μνξθόηππν» (Format): ε θπζηθή ή ςεθηαθή κνξθή ηνπ πφξνπ. 

Σππηθά, ην «Μνξθφηππν» κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην κέζν – ηχπν ή ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ πφξνπ. Σν «Μνξθφηππν» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην ινγηζκηθφ, ην πιηθφ ή άιιν εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα 

παξνπζηάζεη ή λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ πφξν. Παξαδείγκαηα δηαζηάζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα. Ζ θαιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή 

είλαη λα επηιεγεί κηα ηηκή απφ ειεγρφκελν ιεμηιφγην (γηα παξάδεηγκα, ν 

θαηάινγνο ησλ ηχπσλ ηνπ Internet [MIME] πνπ νξίδνπλ ηηο κνξθέο ησλ 

ππνινγηζηηθψλ κέζσλ). 

10. «Αλαγλσξηζηηθό» (Identifier): κηα ζαθήο αλαθνξά ζηνλ πφξν κέζα απφ έλα 

δεδνκέλν πεξηβάιινλ ρξήζεο. 

11. «Πεγή» (Source): κηα αλαθνξά ζε πφξν, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν 

πεξηγξαθφκελνο πφξνο. 

Ο πεξηγξαθφκελνο πφξνο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ «Πεγή» ηνπ, εμ 

νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. Ζ θαιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη λα 
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πξνζδηνξηζηεί ν αλαθεξφκελνο πφξνο κε ηε βνήζεηα κηαο ζεηξάο ραξαθηήξσλ ή 

αξηζκψλ πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα επίζεκν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο. 

12. «Γιώζζα» (Language): κηα γιψζζα ηνπ λνεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ. 

Καιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ RFC 3066, ην νπνίν καδί κε 

ην ISO 639, νξίδεη 2 θαη 3 εηηθέηεο γξακκάησλ κε πξναηξεηηθέο ππνεηηθέηεο. 

Παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ “en” ή “eng” γηα Αγγιηθά, “en – GB” γηα Αγγιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

13. «ρέζε» (Relation): κηα αλαθνξά ζε ζρεηηθφ πφξν. 

Καιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν αλαθεξφκελνο πφξνο 

κε ηε βνήζεηα κηαο ζεηξάο ζπκβφισλ ή αξηζκψλ πνπ ζα αλήθνπλ ζε επίζεκν 

ζχζηεκα αλαγλψξηζεο/ πξνζδηνξηζκνχ. 

14. «Κάιπςε» (Coverage): ε έθηαζε ή ε εκβέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πφξνπ. 

Ζ «Κάιπςε» ζα πεξηιακβάλεη ρσξηθή ηνπνζεζία (έλα φλνκα ηφπνπ ή 

γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο), ρξνληθή πεξίνδν (κηα εηηθέηα πεξηφδνπ, εκεξνκελία 

ή ζεηξά εκεξνκελίαο) ή αξκνδηφηεηα / δηθαηνδνζία (φπσο ην φλνκα κηαο 

δηαρεηξηζηηθήο νληφηεηαο). Καιχηεξε πξνηεηλφκελε πξαθηηθή είλαη λα επηιεγεί 

κηα ηηκή απφ ειεγρφκελν ιεμηιφγην (γηα παξάδεηγκα ν Θεζαπξφο Γεσγξαθηθψλ 

Ολνκάησλ) θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, πεξηζζφηεξν 

κέξε πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ή ρξνληθνί πεξίνδνη, παξά αξηζκεηηθά 

πξνζδηνξηζηηθά φπσο ζχλνια ζπληεηαγκέλσλ ή ζεηξέο εκεξνκεληψλ. 

15. «Γηθαηώκαηα Υξήζεο» (Rights): πιεξνθνξίεο γηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ πφξν. 

Σππηθά, ηα «Γηθαηψκαηα Υξήζεο» ζα πεξηέρνπλ κηα δηνηθεηηθή δήισζε 

δηθαησκάησλ γηα ηνλ πφξν, ή ζα παξαπέκπνπλ ζε ππεξεζία πνπ ζα παξέρεη ηέηνηα 

πιεξνθνξία. πρλά, πιεξνθνξίεο Γηθαησκάησλ θαιχπηνληαη απφ ηα Intellectual 

Property Rights, ην Copyright (Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα) θαη πνηθίια Γηθαηψκαηα 

Ηδηνθηεζίαο. Αλ ην ζηνηρείν «Γηθαηψκαηα Υξήζεο» παξαιείπεηαη, θακία ππφζεζε 

δελ κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεγή. 
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6.2.2 Προςδιοριςμόσ παραμϋτρων MeSyCoM για το DC 

Σα 15 πεδία ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ DC έρνπλ νξηζηεί σο πνιιαπιψλ ηηκψλ 

(multi-valued). Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε πεδίν κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη αλάινγα κε 

ην πιήζνο ησλ ηηκψλ ηνπ. Όπσο, βέβαηα, ζα θαλεί απφ ηελ αλάιπζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 15 πεδία ρξεζηκνπνηνχληαη – εμαηηίαο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ηνπο νξηζκνχ – σο κνλφηηκα (single-valued). Δληνχηνηο, νη πνιιαπιέο 

ηηκέο ησλ ππνινίπσλ πεδίσλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ κία επηπξφζζεηε, επαξθψο 

δηαθξηηή, πνζφηεηα πιεξφηεηαο γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, 

ην ζρήκα ηνπ DC είλαη επίπεδν, ηα πεδία ηνπ δει. δελ έρνπλ θακία εζσηεξηθή δνκή, 

ελψ νη ηηκέο φισλ ησλ πεδίσλ ηνπ εθθξάδνληαη σο θείκελν ρσξίο λα πξνβιέπεηαη 

δνκεκέλνο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο (π.ρ. άιιε 

γιψζζα). Δπνκέλσο, νη παξάκεηξνη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο πνπ πξέπεη 

λα πξνζδηνξηζηνχλ είλαη κφλν ηα βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θάζε πεδίνπ θαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο ηηκψλ πνπ απαηηείηαη λα έρεη θάζε πεδίν ψζηε λα ζεσξείηαη πιήξεο. 

6.2.2.1 Βϊρη ςχετικόσ ςπουδαιότητασ πεδύων 

Σα βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεδίσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνθίι ρξήζηε πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 6.1, δει. γηα έλαλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

απνζεηεξίνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηα ζπιιεγέληα κεηαδεδνκέλα, θαζψο θαη έλαλ 

θαζεγεηή πνπ έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πφξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ απνζεηεξίνπ γηα λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά ηνπ. Έηζη, ζα έρνπκε: 

Γηα ην πξνθίι δηαρεηξηζηή: 

Καηαηάζζνπκε ηα πεδία ζε ηάμεηο ζπνπδαηφηεηαο, αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνθίι. 

 ε 1
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη ηα πεδία πνπ ηαπηνπνηνχλ ηνλ πφξν, 

δει. ηα πεδία «Σίηινο» θαη «Αλαγλσξηζηηθφ». 

 ε 2
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη πεδία πνπ πεξηγξάθνπλ ηε θχζε θαη ηε 

κνξθή ηνπ πφξνπ (θαη είλαη απαξαίηεηα ζην δηαρεηξηζηή ηνπ απνζεηεξίνπ γηα ηελ 

ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ), φπσο είλαη ηα πεδία «Σχπνο 

Πφξνπ», «Μνξθφηππν», θαζψο θαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο βαζηθνχο 

ζπληειεζηέο ηνπ, δει. ηα πεδία «Γεκηνπξγφο» θαη «Δθδφηεο». 
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 ε 3
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη πεδία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξνληθή 

δηάζηαζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πφξνπ (ππφ ηελ έλλνηα φηη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

απνζεηεξίνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ χπαξμε επίθαηξσλ θαη φρη παξσρεκέλσλ ή 

μεπεξαζκέλσλ εθδφζεψλ ηνπ), θαζψο θαη ζε ηπρφλ πθηζηάκελα δηθαηψκαηα 

ρξήζεο ηνπ. Δίλαη ηα πεδία «Ζκεξνκελία» θαη «Γηθαηψκαηα». 

 ε 4
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη πεδία πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ πφξνπ, δει. ηα πεδία «Γιψζζα», «Θέκα» θαη «Πεξηγξαθή». 

 ε 5
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη ηα ππφινηπα πεδία κε πεξηνξηζκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα έλαλ δηαρεηξηζηή, δει. ηα «Κάιπςε», «Πεγή», «πληειεζηήο» θαη 

«ρέζε». 

Οη αλσηέξσ ηάμεηο, ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ πξνηππνπνηεκέλεο 

έλλνηεο, δηεπθνιχλνπλ, φκσο, ηελ απφδνζε βαξψλ ζπνπδαηφηεηαο ζηα πεδία, ζχκθσλα 

κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηαγεί. Σν αθξηβέο βάξνο θάζε πεδίνπ θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 6-1. Τπελζπκίδεηαη φηη ην άζξνηζκα ησλ βαξψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη πάληνηε ίζν κε 1. 

Γηα ην πξνθίι ηνπ θαζεγεηή: 

Ζ θαηάηαμε ησλ πεδίσλ ζχκθσλα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι είλαη ε εμήο: 

 ε 1
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη ηα πεδία πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζέκα θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ πφξνπ, σο ηα ζεκαληηθφηεξα γηα ηνλ θαζεγεηή, δει. ηα πεδία 

«Σίηινο», «Θέκα» θαη «Πεξηγξαθή». 

 ε 2
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη πεδία ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ δει. ηα πεδία 

«Γηθαηψκαηα», «Γιψζζα» θαη «Αλαγλσξηζηηθφ» (ζην αλαγλσξηζηηθφ, ζπλήζσο, 

θαηαρσξείηαη κηα δηεχζπλζε URL πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ πφξν), 

θαζψο θαη ην πεδίν «Γεκηνπξγφο». 

 ε 3
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη ηα πεδία «Σχπνο Πφξνπ» θαη 

«Μνξθφηππν», ε γλψζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ηερληθψλ απαηηήζεσλ ρξήζεο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ. 

 ε 4
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη ηα πεδία «Ζκεξνκελία» θαη 

«Κάιπςε». 
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 ε 5
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο θαηαηάζζνληαη ηα πεδία πνπ παξνπζηάδνπλ ην 

κηθξφηεξν (ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα) ελδηαθέξνλ γηα έλαλ θαζεγεηή, δει. ηα 

«Πεγή», «Δθδφηεο», «πληειεζηήο» θαη «ρέζε». 

Σα αθξηβή βάξε θάζε πεδίνπ θαη γη’ απηφ ην πξνθίι ρξήζηε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6-1. 

Πίνακαρ 6-1: Βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο πεδίσλ DC αλάινγα κε ην πξνθίι ρξήζηε 

Πεδίν 
Γηαρεηξηζηήο Καζεγεηήο 

Σάμε Βάξνο Σάμε Βάξνο 

Αλαγλσξηζηηθφ 1 0,200 2 0,067 

Σίηινο 1 0,200 1 0,166 

Γεκηνπξγφο 2 0,100 2 0,067 

Μνξθφηππν 2 0,100 3 0,050 

Δθδφηεο 2 0,100 5 0,017 

Ζκεξνκελία 3 0,051 4 0,033 

Γιψζζα 4 0,022 2 0,067 

Γηθαηψκαηα 3 0,051 2 0,067 

Σχπνο Πφξνπ 2 0,100 3 0,050 

πληειεζηήο 5 0,008 5 0,017 

Πεξηγξαθή 4 0,022 1 0,166 

Κάιπςε 5 0,008 4 0,033 

ρέζε 5 0,008 5 0,017 

Πεγή 5 0,008 5 0,017 

Θέκα 4 0,022 1 0,166 

6.2.2.2 Ελϊχιςτοσ αριθμόσ τιμών πεδύων 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ ηηκψλ πνπ απαηηείηαη λα έρεη θάζε πεδίν ψζηε λα 

ζεσξείηαη πιήξεο, γηα θαζέλα απφ ηα 15 πεδία ηνπ DC ζα έρνπκε: 

 Πεδίν «Κάιπςε»: ην πεδίν απηφ θαηαγξάθεηαη ν γεσγξαθηθφο ηφπνο, ε 

ρξνληθή πεξίνδνο πνπ θαιχπηεη ν πεξηγξαθφκελνο πφξνο ή ε αξρή ή ν νξγαληζκφο ή ν 

ρψξνο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ν πφξνο θαη άξα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ην πεδίν 

απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα, ελψ θαη φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο, νη αληίζηνηρεο εγγξαθέο ην εκθαλίδνπλ κία κφλν θνξά, εθηηκνχκε φηη ε ηηκή 

m(f)=1 είλαη αξθεηή ψζηε λα ζεσξεζεί ην πεδίν πιήξεο. Δμάιινπ, είλαη θαηαλνεηφ φηη 

έλαο πφξνο κπνξεί λα κελ έρεη θακία ρσξηθή ή ρξνληθή αλαθνξά, ελψ νη αξρέο ή 

νξγαληζκνί ζηε δηθαηνδνζία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππάγεηαη έλαο πφξνο, θαιχπηνληαη 

θαη απφ άιια πεδία εθ ησλ ππνινίπσλ 14 ηνπ ζρήκαηνο. 

 Πεδίν «Γεκηνπξγόο»: Σν πεδίν απηφ θαηαγξάθεη ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ 

πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ θαη είλαη άκεζε απφξξνηα γεγνλφησλ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ 
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δσήο. Δθφζνλ ην πιηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα ζπιιεγφκελα κεηαδεδνκέλα είλαη 

επηζηεκνληθά άξζξα, εξγαζίεο, βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ηερληθέο αλαθνξέο, θιπ. 

απφ ηα επηιεγέληα απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, εθηηκνχκε φηη ε ηηκή m(f)=3 

είλαη αξθεηή γηα λα ζεσξεζεί ην πεδίν πιήξεο. Ζ εθηίκεζε απηή πξνθχπηεη απ’ ην 

γεγνλφο φηη ηέηνηνπ είδνπο πφξνη έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ δεκηνπξγνχο, ελψ 

κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηελ m(f), παξφιν πνπ ζα δηεχξπλε ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

πιεξφηεηαο ηνπ πεδίνπ, ζα πξνθαινχζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ππνεθηίκεζήο ηεο γηα 

κεγάιν αξηζκφ εγγξαθψλ. 

 Πεδίν «Γιώζζα»: Ζ παξάκεηξνο m(f) ηνπ πεδίνπ επεξεάδεηαη απφ γεγνλφηα 

ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, κηαο θαη νη γιψζζεο ελφο πφξνπ είλαη απφιπην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ. Δθφζνλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ λα 

ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα ζπιιεγφκελα κεηαδεδνκέλα σο 

κνλφγισζζν ή δίγισζζν, θιπ., ζα πξέπεη λα πξνζθχγνπκε ζε θεληξηθέο ηηκέο ηνπ 

εθηηκψκελνπ κεγέζνπο απφ ηηο ζπιιεγφκελεο εγγξαθέο. Παξαηεξνχκε φηη ην πιήζνο 

ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ είλαη 0 ή 1. πλεπψο ε ηηκή 1 

απνηειεί, κε βεβαηφηεηα, ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε γηα ηελ παξάκεηξν m(f). 

 Πεδίν «Αλαγλσξηζηηθό»: Σν αλαγλσξηζηηθφ ελφο πφξνπ είλαη ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γηαηί απνηειεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. Σν είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ αλαγλσξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη θάζε πφξνο 

είλαη κελ γεγνλφο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ δσήο, σζηφζν, πνηεο θαη πφζεο απφ ηηο 

δηαζέζηκεο κεζφδνπο ηαπηνπνίεζεο ελφο πφξνπ ζα επηιεγεί, είλαη αξκνδηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ πφξν. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, φπνπ ηα κεηαδεδνκέλα πξνθχπηνπλ κε ζπγθνκηδή απφ άιια απνζεηήξηα 

απαηηνχκε (σο δπλεηηθνί ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζπιιέγεη θαη ελ ζπλερεία ζα 

αμηνπνηήζεη ηα κεηαδεδνκέλα) νη ζπιιεγφκελεο εγγξαθέο λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

αλαγλσξηζηηθά γηα ηνλ πφξν πνπ πεξηγξάθνπλ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηέηνηα αλαγλσξηζηηθά είλαη έλα ηνπηθφ πνπ ηαπηνπνηεί ηνλ πφξν εληφο ηνπ απνζεηεξίνπ 

πξνέιεπζεο θαη έλα θαζνιηθφ πνπ ηνλ ηαπηνπνηεί ζε παγθφζκηα θιίκαθα (π.ρ. URI, 

ISBN, ISSN, θιπ.). πλεπψο, γηα λα ζεσξήζνπκε ην πεδίν πιήξεο, απαηηνχκε m(f)=2. 

 Πεδίν «Δθδόηεο»: Ζ νληφηεηα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πφξνπ 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ πφξνπ. Ο αξηζκφο φκσο ηέηνησλ 

νληνηήησλ κπνξεί λα εθηηκεζεί απιά θαη κφλν απφ ην γεγνλφο φηη ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ (ζρεδφλ ζηελ νιφηεηά ηνπο), ν εθδφηεο ελφο πφξνπ είλαη 

έλαο. Άξα, m(f)=1. 
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 Πεδίν «Γηθαηώκαηα»: Σα δηθαηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ πφξν είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ. Ζ πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θαζνιηθή ζρεδφλ θιίκαθα είλαη, εάλ ππάξρνπλ ηέηνηα δηθαηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ηνπ πφξνπ ή δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, απηά λα 

θαηαγξάθνληαη ζε κία θαη κνλαδηθή ζρεηηθή δήισζε, σο ηηκή ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Δπνκέλσο, m(f)=1. 

 Πεδίν «Πεγή»: Ο πφξνο απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ν πεξηγξαθφκελνο πφξνο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην πεδίν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα (απφ ηηο 74223 εγγξαθέο πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπγθνκηδήο, 

κφλν 13 ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κία θαη κνλαδηθή θνξά), καο νδεγεί λα 

ζέζνπκε m(f)=1. 

 Πεδίν «Σύπνο Πόξνπ»: Καη ε θχζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ. Γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πεδίνπ, ην ζρήκα 

DC πξνηείλεη ην ιεμηιφγην DCMITYPE (http://dublincore.org/documents/dcmi-type-

vocabulary/) ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε θχζε ηνπ πφξνπ, 

φπσο “collection”, “dataset”, “event”, “image”, “service”, “software”, “sound”, “text”, 

θιπ. Δθφζνλ, νη πφξνη, ηα κεηαδεδνκέλα ησλ νπνίσλ ζπιιέγνληαη κε ζπγθνκηδή, είλαη 

επηζηεκνληθά άξζξα, εξγαζίεο, βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ηερληθέο αλαθνξέο, θιπ., 

ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ ιεμηιφγην, φινη απηνί νη πφξνη πξέπεη λα πάξνπλ ηελ ηηκή text 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ζ ζπιινγηζηηθή απηή καο νδεγεί λα ζέζνπκε m(f)=1, κηαο 

θαη νπνηαδήπνηε κεγαιχηεξε ηηκή, παξφιν πνπ ζα δηεχξπλε ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 

πιεξφηεηαο, απηή ζα αθνξνχζε έλα ειάρηζην πνζνζηφ πφξσλ (πφξνπο νη νπνίνη ζα 

ζπλδχαδαλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο ηχπνπο ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ 

ιεμηινγίνπ), ελψ ζα γηλφηαλ ππνεθηίκεζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο ζπληξηπηηθήο 

πιεηνςεθίαο ησλ πφξσλ. 

 Πεδίν «πληειεζηήο»: Σν πεδίν απηφ είλαη απφ ηα ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα 

ηνπ ζρήκαηνο. Οη νληφηεηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε έλαλ πφξν, θπξίσο, θαιχπηνληαη απφ 

ηα πεδία «Γεκηνπξγφο» θαη «Δθδφηεο» κηαο θαη είλαη απηέο ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ κεηαδεδνκέλσλ. Όιεο νη 

ππφινηπεο νληφηεηεο πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ ζε έλαλ πφξν (πέξα απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαη ηελ έθδνζή ηνπ) απνηεινχλ ηζρλή κεηνςεθία, ζπλεπψο, θαη ζ’ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ηίζεηαη m(f)=1. 

 Πεδίν «Μνξθόηππν»: Ζ κνξθή ηνπ αξρείνπ (αλ πξφθεηηαη γηα ςεθηαθφ πφξν), 

ην θπζηθφ κέζν ηνπ πφξνπ ή νη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη πφξνη πνπ πεξηγξάθνληαη 

απφ ηα ζπιιεγφκελα κεηαδεδνκέλα είλαη ςεθηαθνί, άξα ην πεδίν αλαθέξεηαη ζηε 

κνξθή ηνπ αξρείνπ. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ κία κφλν 

κνξθή αξρείνπ (κηαο θαη πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα ςεθηαθνχο πφξνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θείκελν), ηίζεηαη ε ηηκή m(f)=1. 

 Πεδίν «Ζκεξνκελία»: Δίλαη πξνθαλέο φηη ρξνληθέο ζηηγκέο ή πεξίνδνη 

ζπλδεδεκέλεο κε ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πφξνπ είλαη 

γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ πφξνπ. Δθφζνλ, νη πφξνη, ηα κεηαδεδνκέλα ησλ 

νπνίσλ ζπιιέγνληαη κε ζπγθνκηδή, είλαη επηζηεκνληθά άξζξα, εξγαζίεο, βηβιία, 

πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ηερληθέο αλαθνξέο, θιπ., ηα ζπκβάληα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

πφξνπ, πνπ θπξίσο ελδηαθέξνπλ, θαη νη ρξνληθέο ηνπο ζηηγκέο ή πεξίνδνη πνπ ηίζεληαη, 

θαηά θαλφλα, σο ηηκέο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, είλαη ε ζπγγξαθή θαη ε δεκνζίεπζε. 

πλεπψο, αθνχ ελδηαθεξφκαζηε γηα εκεξνκελίεο ζπγγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο, ζέηνπκε 

m(f)=2, κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ είδνπο ησλ ρξνληθψλ 

ζηηγκψλ (αθνχ ην ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ DC δελ είλαη απζηεξά δνκεκέλν) θαη, άξα, 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα ζεσξεζεί έλα ηέηνην πεδίν πιήξεο κε δχν ηηκέο εκεξνκεληψλ 

πνπ δελ ζα είλαη, φκσο, νη αλακελφκελεο. Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην 

είδνο ησλ πφξσλ είλαη ηέηνην πνπ, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, νη 

θαηαρσξεκέλεο εκεξνκελίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή θαη ηε δεκνζίεπζε. 

 Πεδίν «ρέζε»: Οη ζρέζεηο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ κε άιινπο πφξνπο είλαη 

(ρσξίο λα ηίζεηαη θαλελφο είδνπο πεξηνξηζκφο γεσγξαθηθφο, ηδξπκαηηθφο, θιπ.) κηα 

εμαηξεηηθά επξεία έλλνηα. πλεπψο, ελαπφθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ρξήζεο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ λα ζέζεη ηελ ηηκή m(f), εθηηκψληαο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ απνζεηεξίσλ 

πξνέιεπζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ κέζσ ηεο ζπγθνκηδήο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ 

απνζεηεξίσλ πξνέιεπζεο πξνθχπηεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ππνρξεζηκνπνηείηαη. 

Μπαίλνληαο ζηε ινγηθή ηνπ ηζνδπγίνπ, εθηηκάηαη φηη ε ηηκή m(f)=2 ζα πξνζθέξεη ην 

πην εμηζνξξνπεκέλν κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηελ πιεξφηεηα απηνχ ηνπ πεδίνπ. 

 Πεδίν «Πεξηγξαθή»: ην πεδίν απηφ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ θάζε είδνπο 

πεξηγξαθέο ελφο πφξνπ (απφ κηα πεξίιεςή ηνπ, έσο ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ ηνπ). 

Δίλαη απφ ηα ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα, ελψ ε επξχηεηα ησλ πηζαλψλ ρξήζεψλ ηνπ 

είλαη ηέηνηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πνιιαπιέο ηηκέο απηνχ 

ηνπ πεδίνπ γηα ηελ θαηαρψξεζε κεηαθξάζεσλ ηεο ίδηαο πεξηγξαθήο ζε δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο. Δίλαη δει. πεδίν γηα ην νπνίν ε ηηκή m(f) δελ πξνθχπηεη άκεζα απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πφξνπ, αιιά γηα ηε ρξήζε ηνπ πεδίνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν 
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δεκηνπξγφο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ν νπνίνο πινπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. 

πλεπψο, δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί θάπνηνο γεληθφηεξνο θαλφλαο πνπ ζα αλαθέξεηαη 

ζην πιήζνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ, νχηε κε βάζε ην είδνο ησλ πφξσλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, γηα λα ζεσξήζνπκε ην πεδίν πιήξεο, ζα αξθεζηνχκε ζηελ ηηκή m(f)=1, 

δεδνκέλνπ φηη απηή είλαη θαη ε επηθξαηέζηεξε ηηκή ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

εγγξαθψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηε ζπγθνκηδή απφ άιια απνζεηήξηα. 

 Πεδίν «Σίηινο»: ην πεδίν απηφ θαηαρσξείηαη ν ηίηινο ηνπ πφξνπ. Ζ 

πιεζηθφηεηα ηνπ πεδίνπ εμππεξεηεί ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαρψξεζεο ελαιιαθηηθψλ 

ηίηισλ ηνπ πφξνπ. Χζηφζν, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

θαηαρσξείηαη έλαο θαη κνλαδηθφο ηίηινο, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην είδνο ησλ πφξσλ, ηα 

κεηαδεδνκέλα ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπιιεγεί κε ηε ζπγθνκηδή. πλεπψο, ζέηνπκε m(f)=1. 

 Πεδίν «Θέκα»: ην πεδίν απηφ κπνξνχλ λα γίλνληαη θαηαρσξήζεηο πνπ 

απνδίδνπλ ην ζέκα ηνπ πεξηγξαθφκελνπ πφξνπ. ηηο θαηαρσξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνληαη ιέμεηο ή θξάζεηο θιεηδηά, ή αθφκε θαη θψδηθεο ηαμηλφκεζεο πνπ 

εθθξάδνπλ ην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ πφξνπ. Δθφζνλ, νη πφξνη, ηα κεηαδεδνκέλα ησλ 

νπνίσλ ζπιιέγνληαη κε ηε ζπγθνκηδή είλαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, άξζξα, ηερληθέο 

αλαθνξέο, δηαηξηβέο, βηβιία, θιπ., εθηηκάηαη φηη γηα λα ζεσξεζεί ην πεδίν πιήξεο, 

απαηηείηαη λα είλαη θαηαρσξεκέλεο πέληε ηηκέο. πλεπψο m(f)=5. 

Οη ειάρηζηνη αξηζκνί εκθαλίζεσλ ελφο πεδίνπ γηα λα ζεσξείηαη πιήξεο m(f) 

θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα 6-2: 

Πίνακαρ 6-2: Παξάκεηξνη m(f) γηα ηα πεδία DC 

Πεδίν m(f) 

Αλαγλσξηζηηθφ 2 

Σίηινο 1 

Γεκηνπξγφο 3 

Μνξθφηππν 1 

Δθδφηεο 1 

Ζκεξνκελία 2 

Γιψζζα 1 

Γηθαηψκαηα 1 

Σχπνο Πφξνπ 1 

πληειεζηήο 1 

Πεξηγξαθή 1 

Κάιπςε 1 

ρέζε 2 

Πεγή 1 

Θέκα 5 
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6.3 Παραμετροποίηςη MeSyCoM για μέτρηςη πληρότητασ 
εγγραφών LOM 

6.3.1 Επιςκόπηςη του ςχόματοσ μεταδεδομϋνων LOM 

Σν πξφηππν γηα ηα «Μεηαδεδνκέλα Μαζεζηαθψλ Αληηθεηκέλσλ» Learning Object 

Metadata – LOM (IEEE 1484.12.1-2002) είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν αλνηρηφ 

πξφηππν πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ «Οξγαληζκφ Πξνηππνπνίεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ» (IEEE) γηα ηελ πεξηγξαθή καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Χο καζεζηαθφ αληηθείκελν νξίδεηαη «νπνηαδήπνηε νληφηεηα, ςεθηαθή 

θαη κε, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εθκάζεζε, κφξθσζε ή εθπαίδεπζε». Σν 

IEEE 1484.12.1 είλαη ην πξψην κέξνο ελφο πνιπκεξνχο πξνηχπνπ πνπ πεξηγξάθεη ην 

κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ LOM. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ LOM θαζνξίδεη ηηο πηπρέο 

ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ θαη ηα ιεμηιφγηα πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηέο ηηο πεξηγξαθέο. Σα άιια κέξε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ νξίδνπλ 

ηηο δεζκεχζεηο ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ηνπ LOM, δειαδή ην πψο ζα πξέπεη λα 

παξηζηάλνληαη νη εγγξαθέο LOM απφ ηελ XML θαη ηελ RDF (IEEE 1484.12.3 θαη 

IEEE 1484.12.4 αληίζηνηρα). 

Σν IMS Global Learning Consortium είλαη κηα δηεζλήο θνηλνπξαμία πνπ 

ζπλεηζέθεξε ζηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ LOM θαη πξνζππέγξαςε ηα αξρηθά πξνζρέδηα ηνπ 

κνληέινπ δεδνκέλσλ σο ηκήκα ηεο πξνδηαγξαθήο IMS Learning Resource Metadata 

(IMS LRM, εθδφζεηο 1.0 – 1.2.2). Οη θξίζεηο θαη νη πξνηάζεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ IMS 

LRM νδήγεζαλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ LOM, κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε 

απνθιίζεσλ κεηαμχ ηεο έθδνζεο 1.2 ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ IMS LRM θαη ηεο ηειηθήο 

έθδνζεο ηνπ πξνηχπνπ LOM. Ζ έθδνζε 1.3 ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ IMS LRM 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα επζπγξακκηζηεί κε ην κνληέιν δεδνκέλσλ ηνπ IEEE LOM θαη λα 

θαζνξίζεη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε δέζκεπζε ηεο IEEE XML. πλεπψο κε 

ηνλ φξν «LOM» κπνξεί πιένλ θαλείο λα αλαθεξζεί θαη ζην πξφηππν ηνπ IEEE θαη ζηελ 

έθδνζε 1.3 ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ IMS. Ζ πξνδηαγξαθή ηνπ IMS LRM παξέρεη επίζεο 

θαη έλαλ εθηελή νδεγφ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη πινπνίεζεο θαη έλαλ XSL κεηαηξνπέα 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαηξέςεη κεηαδεδνκέλα απφ ηελ παιηά 

δέζκεπζε ηεο IMS LRM XML ζηε δέζκεπζε ηεο IEEE LOM XML. 

Σν LOM απνηειείηαη απφ κηα ηεξαξρία ζηνηρείσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6-1 

(http://wiki.cetis.ac.uk/What_is_IEEE_LOM/IMS_LRM). ην πξψην επίπεδν ππάξρνπλ 

http://wiki.cetis.ac.uk/What_is_IEEE_LOM/IMS_LRM
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9 θαηεγνξίεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζηνηρεία ή, αιιηψο, πεδία. Απηά ηα πεδία κπνξνχλ λα 

είλαη απιά πεδία πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα, ε κπνξνχλ λα είλαη ζχλζεηα πεδία πνπ 

πεξηέρνπλ άιια ππνπεδία. Ζ ζεκαζηνινγία ελφο πεδίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ: απφ ην γνληθφ πεδίν ζηελ ηεξαξρία θαη απφ ηα άιια πεδία πνπ πεξηέρεη ην ίδην 

γνληθφ πεδίν. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηα δηάθνξα πεδία «Πεξηγξαθή» (1.4, 5.10, 6.3, 7.2.2, 

8.3 θαη 9.3) ην πεξηβάιινλ θαζνξίδεηαη απφ ην γνληθφ πεδίν. Δπηπιένλ, ην πεξηβάιινλ 

ηνπ πεδίνπ πεξηγξαθήο 9.3 θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ «9.1 

Σαμηλφκεζε.θνπφο» ηεο ίδηαο Σαμηλφκεζεο. 

 

Δικόνα 6-1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ηεξαξρίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ LOM 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ θαζνξίδεη φηη θάπνηα πεδία κπνξνχλ λα 

επαλαιακβάλνληαη είηε κεκνλσκέλα, είηε νκαδνπνηεκέλα. Γηα παξάδεηγκα ηα πεδία 

«9.3 Σαμηλφκεζε.Πεξηγξαθή» θαη «9.1 Σαμηλφκεζε.θνπφο» κπνξνχλ λα ππάξρνπλ 

κφλν κηα θνξά ζε θάζε κηα εκθάληζε ηνπ πεδίνπ «9. Σαμηλφκεζε». Χζηφζν, ην ζηνηρείν 

«9. Σαμηλφκεζε» κπνξεί λα επαλαιεθζεί, επηηξέπνληαο, αξθεηέο πεξηγξαθέο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ θαζνξίδεη επίζεο ην ζχλνιν ηηκψλ θαη ηνλ ηχπν 

δεδνκέλσλ γηα θάζε έλα απφ ηα απιά πεδία. Σν ζχλνιν ηηκψλ νξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο, 

αλ ππάξρνπλ, ζηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζε έλα πεδίν. Γηα αξθεηά 

πεδία ην ζχλνιν ηηκψλ επηηξέπεη θάζε ζπκβνινζεηξά ή ραξαθηήξα Unicode, ελψ γηα 

άιια πεδία νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα (δειαδή έλα 
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ιεμηιφγην) ή πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα θαζνξηζκέλε κνξθή, φπσο π.ρ. νη εκεξνκελίεο 

θαη νη θσδηθνί γισζζψλ. Όζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ ησλ πεδίσλ, θάπνηνη 

επηηξέπνπλ ηελ θαηαρψξεζε κηαο απιήο ζπκβνινζεηξάο ραξαθηήξσλ, ελψ άιινη 

απνηεινχληαη απφ δχν ηκήκαηα φπσο πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο: 

 Πεδία ΣςμβολοζειπάΓλώζζαρ (LangString) πεξηέρνπλ ηα ηκήκαηα ηεο Γιψζζαο 

θαη ηεο πκβνινζεηξάο, επηηξέπνληαο ηελ θαηαρψξεζε ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο, 

κεηαθξαζκέλε ζε πνιιέο γιψζζεο. 

 Σα πεδία Λεξιλογίος (Vocabulary) νξίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη 

θαηαρσξήζεηο ηνπο λα επηιέγνληαη απφ κηα θαζνξηζκέλε ιίζηα φξσλ. Σέηνηα 

πεδία ζπλζέηνληαη απφ δεχγε Πηγήρ-Τιμήρ: ε Πεγή πεξηέρεη ην φλνκα ηεο ιίζηαο 

θαη ε Σηκή πεξηέρεη ηνλ επηιεγκέλν φξν. 

 Σα πεδία Ημεπομηνίαρ-Ωπαρ (DateTime) θαη Γιάπκειαρ (Duration) απνηεινχληαη 

απφ έλα ηκήκα πνπ πεξηέρεη ηελ εκεξνκελία ζε κνξθή αλαγλψζηκε απφ ηε 

κεραλή θαη έλα δεχηεξν κέξνο πνπ επηηξέπεη ηελ εκεξνκελία ή ηε δηάξθεηα λα 

πεξηγξαθνχλ κε ιφγηα (γηα παξάδεηγκα «αξρέο θζηλνπψξνπ ηνπ 2009»). 

Σν ελλνηνινγηθφ κνληέιν LOM πεξηγξάθεη καζεζηαθά αληηθείκελα κε κηα 

ηεξαξρηθή δνκή κεηαδεδνκέλσλ, ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη ζε ελληά θαηεγνξίεο 

επηπέδνπ θνξπθήο. Μέζα ζ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο παξέρνληαη πην ιεπηνκεξεηαθέο 

πεξηγξαθέο θαζψο κεηαθηλνχκαζηε πην θάησ ζηελ ηεξαξρία (Pöyry, Pelto-Aho, & 

Puustjärvi, 2002; Friesen & Nirhamo, 2003). Σν (Shen, Shi, & Xu, 2002) ζεκεηψλεη φηη 

θάζε θαηεγνξία είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηε θαη ραξαθηεξίδεη ην καζεζηαθφ αληηθείκελν 

απφ κηα μερσξηζηή άπνςε. 

ηα (Duval, 2001; IEEE 1484.12.1-2002; Friesen, 2004a) παξέρνληαη 

πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ θαηεγνξηψλ. 

1. Ζ θαηεγνξία «Γεληθά» νκαδνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην 

καζεζηαθφ αληηθείκελν σο ζχλνιν. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία «1.1 

Αλαγλσξηζηηθφ», «1.2 Σίηινο» θαη «1.3 Γιψζζα». 

2. Ζ θαηεγνξία «Κύθινο Εσήο» νκαδνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Πεξηγξάθεη 

επίζεο ηα άηνκα θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ επεξέαζαλ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηνπ. ηνηρεία δεδνκέλσλ ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνπλ ηα «2.1 Έθδνζε» θαη «2.2 Καηάζηαζε». Ζ θαηεγνξία θχθινπ δσήο 
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ρξεζηκνπνηεί ην ηεξαξρηθφ ζηνηρείν «2.3 πλεηζθνξά» καδί κε ην κνληέιν δεδνκέλσλ 

θαη ηε κνξθή θσδηθνπνίεζεο ηεο «Ζιεθηξνληθήο Δπαγγεικαηηθήο Κάξηαο» (ή vCard) 

γηα λα θαηαγξάςεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ ζπληειεζηψλ 

(ζπγγξαθέσλ, εθδνηψλ, θιπ.). 

3. Ζ θαηεγνξία «ΜεηαΜεηαδεδνκέλα» νκαδνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ηα 

κεηαδεδνκέλα, παξά γηα ην καζεζηαθφ αληηθείκελν πνπ απηά πεξηγξάθνπλ. 

Πεξηιακβάλεη έλα αλαγλσξηζηηθφ γηα θάζε κεηαδεδνκέλν, ηνπο ζπληειεζηέο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κεηαδεδνκέλα. ηελ θαηεγνξία 

ΜεηαΜεηαδεδνκέλσλ, ην ζηνηρείν «3.2 πλεηζθνξά» ρξεζηκνπνηείηαη κε ειαθξψο 

ηξνπνπνηεκέλε κνξθή, γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δεκηνπξγίαο θαη επηθχξσζεο ηεο ίδηαο 

ηεο εγγξαθήο ηνπ κεηαδεδνκέλνπ. 

4. Ζ θαηεγνξία «Σερληθά» νκαδνπνηεί ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ην κέγεζνο θαη ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη άιια απνθαινχκελα «αληηθεηκεληθά» 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε θαηεγνξία ζηνηρείσλ παξέρεη 

επίζεο ην ζηνηρείν «4.4 Απαίηεζε» πνπ επηηξέπεη ην ζρεκαηηζκφ δειψζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ απφ κεραλή ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο απαηηήζεηο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ρξήζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

5. Ζ θαηεγνξία «Δθπαηδεπηηθά» νκαδνπνηεί ηα εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ Δθπαηδεπηηθή θαηεγνξία εζηηάδεη ζε 

πεξηζζφηεξν «ππνθεηκεληθά» ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ, ππνδεηθλχνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθξναηεξίνπ φπσο ειηθία, εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ξφινπο. 

Απηή ε θαηεγνξία επίζεο παξέρεη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη εκπίπηνπλ 

ζε πνιχπινθεο αιιεινζπζρεηίζεηο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηχπν θαη ην επίπεδν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ παξέρεη ην αληηθείκελν, θαζψο θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ. 

6. Ζ θαηεγνξία «Γηθαηώκαηα» νκαδνπνηεί ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Γη’ απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, ην LOM πηνζέηεζε κηα ζρεηηθψο απιή πξνζέγγηζε, ππνδεηθλχνληαο αλ 

εκπιέθνληαη ή φρη θφζηε ρξήζεο θαη αλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ή φρη ζηε ρξήζε. Ζ ηδέα 

είλαη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε άιια ζηάληαξ γηα πην πνιχπινθε κνληεινπνίεζε ηεο 

δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 
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7. Ζ θαηεγνξία «ρέζε» νκαδνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνπλ ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζ’ απηφ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη ζε άιια, κε έλδεημε ηνπ ηχπνπ ηεο 

ζρέζεο (γηα παξάδεηγκα «βαζίδεηαη ζε» ή «είλαη κέξνο ηνχ»). 

8. Ζ θαηεγνξία «ρόιην» παξέρεη ζρφιηα πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πφηε θαη πνηνο δεκηνχξγεζε ηα ζρφιηα. Ζ 

θαηεγνξία ζρνιίσλ ρξεζηκνπνηεί κφλν ηέζζεξα ζηνηρεία γηα λα επηηξέςεη ζηνπο 

εθπαηδεπηέο λα δηακνηξάδνληαη εθηηκήζεηο ηνπο, πξνηάζεηο θαη άιια ζρφιηα γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. 

9. Ζ θαηεγνξία «Σαμηλόκεζε» πεξηγξάθεη ην πνχ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ην 

καζεζηαθφ αληηθείκελν εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο. Δθφζνλ 

κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο, απηή ε θαηεγνξία 

παξέρεη έλαλ απιφ κεραληζκφ επέθηαζεο. Ζ θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο πεξηιακβάλεη 

ελλέα πνιχπινθα δνκεκέλα ζηνηρεία (φπσο ηα «9.2 Σαμηλνκηθφ Μνλνπάηη», «9.2.2.1 

Αλαγλσξηζηηθφ» θαη άιια) πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ γηα ηε ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε ζθνπνχ θαηεγνξηνπνίεζεο ή ηαμηλφκεζεο. Αλάκεζα ζηνπο ηδηαίηεξνπο 

ζθνπνχο πνπ πξνηείλνληαη γηα απηήλ ηελ νκάδα ζηνηρείσλ (φπσο πξνηείλεηαη απφ ηηο 

ζπληζηψκελεο ηηκέο ιεμηινγίνπ) είλαη “ηδέεο”, “πξναπαηηνχκελα”, “εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη”, “εθπαηδεπηηθά επίπεδα” θαη “ηθαλφηεηεο”. 

6.3.2 Προςδιοριςμόσ παραμϋτρων MeSyCoM για το LOM 

Απφ ηα 77 πεδία ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ ΗΔΔΔ LOM, ηα 30 έρνπλ νξηζηεί σο 

πνιιαπιψλ ηηκψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε πεδίν κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη αλάινγα 

κε ην πιήζνο ησλ ηηκψλ ηνπ. Δπηπιένλ, ην ζρήκα ΗΔΔΔ LOM είλαη ηεξαξρηθφ, δει. 

πνιιά απφ ηα πεδία ηνπ έρνπλ εζσηεξηθή δνκή (ζχλζεηα πεδία), απνηεινχκελα απφ 

ππνπεδία, κέρξη ην βάζνο ηεζζάξσλ επηπέδσλ, ελψ νη ηηκέο νξηζκέλσλ απφ ηα απιά 

πεδία ηνπ κπνξνχλ λα εθθξάδνληαη κε ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ πκβνινζεηξάΓιψζζαο πνπ 

επηηξέπεη ηελ απφδνζε ελφο αιθαξηζκεηηθνχ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Δπνκέλσο, νη 

παξάκεηξνη ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ είλαη 

ηα βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θάζε πεδίνπ, ν ειάρηζηνο αξηζκφο ηηκψλ πνπ 

απαηηείηαη λα έρεη έλα πεδίν πνιιαπιψλ ηηκψλ ψζηε λα ζεσξείηαη πιήξεο θαη ν 

ειάρηζηνο αξηζκφο γισζζψλ γηα ηα πεδία ηχπνπ πκβνινζεηξάΓιψζζαο ψζηε ε κία θαη 

κνλαδηθή ηηκή ελφο ηέηνηνπ απινχ πεδίνπ πνπ εθθξάδεηαη κ’ απηφλ ηνλ αξηζκφ 

γισζζψλ λα ζεσξείηαη πιήξεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη ε ηηκή ηεο 
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παξακέηξνπ c γηα ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ηχπνπ 

πκβνινζεηξάΓιψζζαο πνιιαπιψλ ηηκψλ ζην κέηξν ηεο πιεξφηεηάο ηνπ (ζε ζρέζε κε 

ηηο δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο ηνπ). 

6.3.2.1 Βϊρη ςχετικόσ ςπουδαιότητασ πεδύων 

Σα βάξε ζρεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεδίσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνθίι ρξήζηε πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα 6.1, δει. γηα έλαλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

απνζεηεξίνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηα ζπιιεγέληα κεηαδεδνκέλα, θαζψο θαη έλαλ 

θαζεγεηή πνπ έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πφξνπο (καζεζηαθά αληηθείκελα) πνπ 

πεξηγξάθνληαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ απνζεηεξίνπ γηα λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά 

ηνπ. Δπεηδή ην LOM είλαη ηεξαξρηθφ – πνιπεπίπεδν ζρήκα, ηα βάξε ζε θάζε πεδίν ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε ζρέζε κε ην γνληθφ ηνπ πεδίν. Θα έρνπκε ινηπφλ: 

Πξνθίι δηαρεηξηζηή: 

 ην πξψην επίπεδν (ησλ θαηεγνξηψλ), νη θαηεγνξίεο πνπ, θπξίσο, ελδηαθέξνπλ 

έλαλ δηαρεηξηζηή ηνπ απνζεηεξίνπ είλαη νη «1 Γεληθά» θαη «4 Σερληθά», κηαο θαη 

πεξηέρνπλ πεδία γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ πεξηγξαθφκελνπ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ηερληθή δηαρείξηζή ηνπ. ηε 2
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο 

ηίζεληαη νη θαηεγνξίεο «2 Κχθινο Εσήο» θαη «3 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα» πνπ παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζην δηαρεηξηζηή γηα ηελ έθδνζε ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ πνπ ην πεξηγξάθεη. 

ηελ 3
ε
 ηάμε ζπνπδαηφηεηαο ηίζεηαη ε «9 Σαμηλφκεζε», ζε 4

ε
 ε «6 Γηθαηψκαηα», ζε 5

ε
 

ε «7 ρέζε» θαη ζε 6
ε
 θαη ηειεπηαία νη θαηεγνξίεο «5 Δθπαηδεπηηθά» θαη «8 ρφιην» νη 

νπνίεο δελ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ δηαρεηξηζηή. 

 ην δεχηεξν επίπεδν, θαη εληφο ηεο θαηεγνξίαο «1 Γεληθά», ηα πεδία πνπ 

παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα έλαλ δηαρεηξηζηή είλαη ην αλαγλσξηζηηθφ 

ηνπ πεξηγξαθφκελνπ αληηθεηκέλνπ («1.1 Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθφ») θαη ν ηίηινο ηνπ («1.2 

Γεληθά.Σίηινο»). ηελ θαηεγνξία «3 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα», κεγαιχηεξν βάξνο 

απνδίδεηαη ζην αλαγλσξηζηηθφ ηεο εγγξαθήο («3.1 

ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.Αλαγλσξηζηηθφ»), σο ην ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηαπηνπνίεζήο ηεο 

εληφο ηνπ απνζεηεξίνπ πξνέιεπζεο. Δληφο ηεο θαηεγνξίαο «4 Σερληθά», έλαο 

δηαρεηξηζηήο ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην κέγεζνο, ηελ ηνπνζεζία θαη ηε κνξθή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ιηγφηεξν γηα ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ρξήζεηο ηνπ (πνπ θπξίσο 

ελδηαθέξνπλ θάπνηνλ πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη). ηελ θαηεγνξία «6 Γηθαηψκαηα» 
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δίλεηαη κεγαιχηεξν βάξνο ζηα πεδία «6.1 Γηθαηψκαηα.Κφζηνο» θαη «6.2 

Γηθαηψκαηα.Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα θαη Άιινη Πεξηνξηζκνί» πνπ πεξηέρνπλ ηελ θχξηα 

πιεξνθνξία γηα ηελ χπαξμε θφζηνπο θαη δηθαησκάησλ, παξά ζην «6.3 

Γηθαηψκαηα.Πεξηγξαθή». ηελ θαηεγνξία «9 Σαμηλφκεζε», κεγαιχηεξν βάξνο δίλεηαη 

ζηα πεδία «9.2 Σαμηλφκεζε.Σαμηλνκηθφ Μνλνπάηη» θαη «9.1 Σαμηλφκεζε.θνπφο» θαη 

πνιχ ιηγφηεξν ζηα «9.3 Σαμηλφκεζε.Πεξηγξαθή» θαη «9.4 Σαμηλφκεζε.Λέμε Κιεηδί» 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα πξνεγνχκελα πεδία. ηελ 

θαηεγνξία «7 ρέζε» δίλεηαη θαηά ηη κεγαιχηεξν βάξνο ζην πεδίν «7.2 ρέζε.Πφξνο» 

παξά ζην «7.1 ρέζε.Δίδνο», δηφηη ην είδνο ηεο ζρέζεο ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα 

πξνθχςεη, εάλ είλαη γλσζηφο ν ζρεηηδφκελνο πφξνο, ζπλεπψο, ην πεδίν «7.2 

ρέζε.Πφξνο», κπνξεί, ππφ ζπλζήθε, λα εκπεξηέρεη θαη ηελ πιεξνθνξία ηνπ «7.1 

ρέζε.Δίδνο». 

 ην ηξίην επίπεδν, εληφο ηνπ πεδίνπ «1.1 Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθφ», κεγαιχηεξν 

βάξνο απνδίδεηαη ζην «1.1.1 Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθφ.Καηάινγνο», παξά ζην «1.1.2 

Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθφ.Δγγξαθή», δηφηη ζε αξθεηέο ησλ πεξηπηψζεσλ, είλαη ηέηνηα ε 

κνξθή ηνπ «Δγγξαθή», πνπ κπνξεί λα ππνλνεζεί, ακέζσο, ην «Καηάινγνο», π.ρ. γηα 

έλαλ αξηζκφ ηνπ ηχπνπ 978-0470040591 κπνξεί εχθνια λα ππνλνεζεί φηη έρεη σο ηηκή 

ηνπ «Καηάινγνο» ην “ISBN-13”. ηα πεδίν «2.3 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά» θαη «3.3 

ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.πλεηζθνξά», κεγαιχηεξν βάξνο δίλεηαη ζην ππνπεδίν 

«Οληφηεηα», ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ηαπηφηεηα κηαο νληφηεηαο κπνξεί, ελδερνκέλσο, λα 

απνθαιχπηεη θαη ην ξφιν ηεο (αλ ε νληφηεηα είλαη επξχηεξα γλσζηή). ην πεδίν «7.2 

ρέζε.Πφξνο», δίλεηαη πνιχ κεγαιχηεξν βάξνο ζην ππνπεδίν «7.2.1 

ρέζε.Πφξνο.Αλαγλσξηζηηθφ», πνπ πεξηέρεη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ ζρεηηδφκελνπ 

πφξνπ, παξά ζην «7.2.2 ρέζε.Πφξνο.Πεξηγξαθή», δει. ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ζε 

κνξθή θεηκέλνπ (ε νπνία έρεη ήδε εθθξαζηεί απφ άιια πεδία). Σέινο, ζην πεδίν «9.2 

Σαμηλφκεζε.Σαμηλνκηθφ Μνλνπάηη», δίλεηαη κεγαιχηεξν βάξνο ζην «9.2.2 

Σαμηλφκεζε.Σαμηλνκηθφ Μνλνπάηη.Σαμίλνκν», παξά ζην «9.2.1 

Σαμηλφκεζε.Σαμηλνκηθφ Μνλνπάηη.Πεγή», ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη πηζαλφ ηα Σαμίλνκα 

λα έρνπλ ηέηνηα κνξθή πνπ λα είλαη εχθνιν λα ζπλαρζεί ε πξνέιεπζή ηνπο. 

Πνζνηηθνπνηψληαο ηε ινγηθή πνπ αλαιχζεθε ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, 

πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 6-3, ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα βάξε ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεδίσλ 

ηνπ LOM γηα ην πξνθίι ηνπ δηαρεηξηζηή: 
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Πίνακαρ 6-3: Βάξε ζπνπδαηφηεηαο πεδίσλ LOM γηα ην πξνθίι δηαρεηξηζηή 

Πεδίν Βάξνο Πεδίν Βάξνο Πεδίν Βάξνο Πεδίν Βάξνο 

1 0,222 3.1.1 0,400 4.7 0,036 7.2.1 0,800 

1.1 0,375 3.1.2 0,600 5 0,022 7.2.1.1 0,400 

1.1.1 0,400 3.2 0,300 5.1 0,091 7.2.1.2 0,600 

1.1.2 0,600 3.2.1 0,300 5.2 0,091 7.2.2 0,200 

1.2 0,188 3.2.2 0,400 5.3 0,091 8 0,022 

1.3 0,125 3.2.3 0,300 5.4 0,091 8.1 0,333 

1.4 0,075 3.3 0,100 5.5 0,091 8.2 0,333 

1.5 0,100 3.4 0,200 5.6 0,091 8.3 0,333 

1.6 0,063 4 0,222 5.7 0,091 9 0,111 

1.7 0,038 4.1 0,143 5.8 0,091 9.1 0,375 

1.8 0,038 4.2 0,429 5.9 0,091 9.2 0,500 

2 0,133 4.3 0,286 5.10 0,091 9.2.1 0,250 

2.1 0,300 4.4 0,036 5.11 0,091 9.2.2 0,750 

2.2 0,100 4.4.1 1,000 6 0,078 9.2.2.1 0,500 

2.3 0,600 4.4.1.1 0,250 6.1 0,417 9.2.2.2 0,500 

2.3.1 0,300 4.4.1.2 0,250 6.2 0,417 9.3 0,063 

2.3.2 0,400 4.4.1.3 0,250 6.3 0,167 9.4 0,063 

2.3.3 0,300 4.4.1.4 0,250 7 0,056   

3 0,133 4.5 0,036 7.1 0,400   

3.1 0,400 4.6 0,036 7.2 0,600   

Πξνθίι θαζεγεηή: 

 ην πξψην επίπεδν, νη θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ κέγηζην ελδηαθέξνλ είλαη 

θαηά ηάμε ζπνπδαηφηεηαο νη «1 Γεληθά», «5 Δθπαηδεπηηθά», «8 ρφιην» θαη «9 

Σαμηλφκεζε». Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο, κπνξεί έλαο 

θαζεγεηήο λα αλαδεηήζεη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά 

ηνπ. ηελ ακέζσο επφκελε ηάμε ζπνπδαηφηεηαο ηίζεληαη νη θαηεγνξίεο «4 Σερληθά» θαη 

«6 Γηθαηψκαηα» νη νπνίεο δίλνπλ ζηνλ θαζεγεηή ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο 

γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο αλεπξηζθφκελνπο πφξνπο, αιιά θαη ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα 

ηα ελδερφκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ νη πφξνη (ψζηε λα γλσξίδεη θάησ 

απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη). 

 ην δεχηεξν επίπεδν, θαη εληφο ηεο θαηεγνξίαο «1 Γεληθά», ηα πεδία πνπ, 

θπξίσο, ελδηαθέξνπλ έλαλ θαζεγεηή είλαη απηά πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

πφξνπ, δει. ηα «1.2 Γεληθά.Σίηινο», «1.4 Γεληθά.Πεξηγξαθή», «1.5 Γεληθά.Λέμε 

Κιεηδί» θαη «1.3 Γεληθά.Γιψζζα». Δληφο ηεο θαηεγνξίαο «2 Κχθινο Εσήο», 

ζεκαληηθφηεξν ζεσξείηαη ην πεδίν «2.3 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά» (πνπ πιεξνθνξεί 

ηνλ θαζεγεηή γηα ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ αλαδεηνχκελνπ πφξνπ – θαη είλαη βαζηθφ 

θξηηήξην αλαδήηεζεο) θαη έπνληαη ηα «2.1 Κχθινο Εσήο.Έθδνζε» θαη «2.2 Κχθινο 

Εσήο.Καηάζηαζε». Δληφο ηεο θαηεγνξίαο «4 Σερληθά», πνιχ ζεκαληηθφηεξν ζεσξείηαη 
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ην πεδίν «4.3 Σερληθά.Σνπνζεζία» (γηα λα γλσξίδεη ν θαζεγεηήο πνχ ζα βξεη ηνλ πφξν 

– ζπλήζσο ηίζεηαη κηα δηεχζπλζε URL) θαη έπνληαη ηα «4.1 Σερληθά.Μνξθή», «4.2 

Σερληθά.Μέγεζνο» θαη «4.4 Σερληθά.Απαίηεζε» (νη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν πφξνο απφ ηνλ θαζεγεηή). Δληφο ηεο θαηεγνξίαο «5 Δθπαηδεπηηθά», 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηχπνο ηνπ καζεζηαθνχ πφξνπ «5.2 

Δθπαηδεπηηθά.Σχπνο Μαζεζηαθνχ Πφξνπ» θαη έπνληαη ηα «5.6 

Δθπαηδεπηηθά.Πεξηβάιινλ», «5.5 Δθπαηδεπηηθά.Πξννξηδφκελνο Ρφινο Σειηθνχ 

Υξήζηε» θαη «5.7 Δθπαηδεπηηθά.Σππηθφ Δχξνο Ζιηθίαο». Δληφο ηεο θαηεγνξίαο «8 

ρφιην» θαη ηα ηξία ππνπεδία είλαη ηζνβαξή. ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ηα βάξε είλαη 

ίδηα κε απηά ηνπ πξνθίι ηνπ δηαρεηξηζηή. 

 ηα δχν επφκελα επίπεδα, ηα βάξε πνπ απνδίδνληαη ζηα ππνπεδία απηψλ ησλ 

επηπέδσλ (ζε ζρέζε κε ηα γνληθά ηνπο πεδία) είλαη ηαπηφζεκα κε ηα βάξε ηνπ πξνθίι 

ηνπ δηαρεηξηζηή, θαζψο ιφγσ ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ πεδίσλ δελ ππάξρεη αλάγθε 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπο ζηα δχν πξνθίι . 

Σα βάξε ζπνπδαηφηεηαο ησλ πεδίσλ ηνπ LOM γηα ην πξνθίι ηνπ θαζεγεηή 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 6-4: 

Πίνακαρ 6-4: Βάξε ζπνπδαηφηεηαο πεδίσλ LOM γηα ην πξνθίι θαζεγεηή 

Πεδίν Βάξνο Πεδίν Βάξνο Πεδίν Βάξνο Πεδίν Βάξνο 

1 0,278 3.1.1 0,400 4.7 0,029 7.2.1 0,800 

1.1 0,025 3.1.2 0,600 5 0,200 7.2.1.1 0,400 

1.1.1 0,400 3.2 0,300 5.1 0,052 7.2.1.2 0,600 

1.1.2 0,600 3.2.1 0,300 5.2 0,273 7.2.2 0,200 

1.2 0,250 3.2.2 0,400 5.3 0,052 8 0,111 

1.3 0,125 3.2.3 0,300 5.4 0,052 8.1 0,333 

1.4 0,188 3.3 0,100 5.5 0,091 8.2 0,333 

1.5 0,188 3.4 0,200 5.6 0,182 8.3 0,333 

1.6 0,088 4 0,078 5.7 0,091 9 0,111 

1.7 0,050 4.1 0,286 5.8 0,052 9.1 0,375 

1.8 0,088 4.2 0,143 5.9 0,052 9.2 0,500 

2 0,067 4.3 0,343 5.10 0,052 9.2.1 0,250 

2.1 0,300 4.4 0,114 5.11 0,052 9.2.2 0,750 

2.2 0,250 4.4.1 1,000 6 0,078 9.2.2.1 0,500 

2.3 0,450 4.4.1.1 0,250 6.1 0,417 9.2.2.2 0,500 

2.3.1 0,300 4.4.1.2 0,250 6.2 0,417 9.3 0,063 

2.3.2 0,400 4.4.1.3 0,350 6.3 0,167 9.4 0,063 

2.3.3 0,300 4.4.1.4 0,150 7 0,056   

3 0,022 4.5 0,043 7.1 0,400   

3.1 0,400 4.6 0,043 7.2 0,600   
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6.3.2.2 Ελϊχιςτοσ αριθμόσ τιμών πεδύων πολλαπλών τιμών 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ ηηκψλ m(f) πνπ απαηηείηαη λα έρεη θάζε πεδίν 

πνιιαπιψλ ηηκψλ ψζηε λα ζεσξείηαη πιήξεο, ν παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηηκή 

απηήο ηεο παξακέηξνπ είλαη, θπξίσο, νη απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζπιιέγεη ηα 

κεηαδεδνκέλα, αιιά θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ, νη νπνίνη είλαη 

καζεζηαθά αληηθείκελα πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλπ. Έηζη ζα έρνπκε: 

 «1.5 Γεληθά.Λέμε Κιεηδί»: Γηα λα ζεσξήζνπκε πιήξεο ην πεδίν απαηηνχκε 

m(f)=3, δει. λα είλαη θαηαρσξεκέλεο ηνπιάρηζηνλ 3 ιέμεηο-θιεηδηά. 

 «2.3 Κύθινο Εσήο.πλεηζθνξά»: Γηα λα ζεσξήζνπκε πιήξεο ην πεδίν, 

απαηηνχκε m(f)=2, δει. λα είλαη θαηαρσξεκέλα ηνπιάρηζηνλ 2 ζηηγκηφηππα απηνχ ηνπ 

ζχλζεηνπ πεδίνπ. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θάζε ζηηγκηφηππν ηνπ πεδίνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ππνπεδίν ηνπ «2.3.1 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά.Ρφινο» θαη απφ 

ην φηη είλαη δχν νη ξφινη θχξηνπ ελδηαθέξνληνο – “ζπγγξαθέαο” θαη “εθδφηεο”. 

 «2.3.2 Κύθινο Εσήο.πλεηζθνξά.Οληόηεηα»: ην πεδίν απηφ έρνπκε 

πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο m(f) ππφ ζπλζήθε, αλάινγα δει. κε ηελ ηηκή ηνπ 

πεδίνπ «2.3.1 Κχθινο Εσήο.πλεηζθνξά.Ρφινο». Έηζη, αλ ν ξφινο ησλ νληνηήησλ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζην καζεζηαθφ αληηθείκελν είλαη “ζπγγξαθέαο”, ηφηε ζέηνπκε m(f)=2, 

αιιηψο m(f)=1. 

 «4.1 Σερληθά.Μνξθή»: Δπεηδή ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη 

απφ ηηο ζπιιεγφκελεο εγγξαθέο, είλαη, θπξίσο, πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζηα 

ςεθηαθά αξρεία ησλ πφξσλ ζπλππάξρνπλ δηάθνξα πνιπκεζηθά ζηνηρεία (π.ρ. ζειίδεο 

html κε θείκελν, εηθφλεο, θιπ.). Έηζη, γηα λα ζεσξήζνπκε πιήξεο ην πεδίν, απαηηνχκε 

ζηελ εγγξαθή λα ππάξρνπλ, ηνπιάρηζην, δχν ζηηγκηφηππα ηνπ πεδίνπ, άξα ζέηνπκε 

m(f)=2. 

 «7 ρέζε»: Γηα λα ζεσξεζεί ην πεδίν πιήξεο απαηηνχκε λα είλαη θαηαρσξεκέλα 

ηνπιάρηζηνλ 2 ζηηγκηφηππα απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ, δει. λα έρνπλ θαηαρσξεζεί 2 

ζρέζεηο ηνπ πεξηγξαθφκελνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ κε άιια αληηθείκελα. Έηζη, 

ζέηνπκε m(f)=2. 

 «8 ρόιην»: Γηα λα ζεσξεζεί ην πεδίν πιήξεο απαηηνχκε ηνπιάρηζηνλ 3 

ζηηγκηφηππα. Απαηηνχκε δει. ηξεηο ζρνιηαζκνχο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, απφ 

άιιεο νληφηεηεο, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ ρξήζε, ζπλεπψο, ζέηνπκε m(f)=3. 

 «9.2 Σαμηλόκεζε.Σαμηλνκηθό Μνλνπάηη»: Απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο είλαη λα 

είλαη θαηαρσξεκέλα ηνπιάρηζηνλ 2 ζηηγκηφηππα απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ. 
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Απαηηνχληαη δει. 2 δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ίδηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ. πλεπψο, ζέηνπκε m(f)=3. 

 «9.2.2 Σαμηλόκεζε.Σαμηλνκηθό Μνλνπάηη.Σαμίλνκν»: ην πεδίν απηφ, ν 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο m(f) είλαη, απνθιεηζηηθά, ηα γεγνλφηα ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο, κηαο θαη ην κήθνο ηνπ ηαμηλνκηθνχ κνλνπαηηνχ γηα ηελ πεξηγξαθή 

ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ πεξηγξαθφκελνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ – ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην πεδίν «9.1 Σαμηλφκεζε.θνπφο» – δελ  

εμαξηάηαη απφ ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο, αιιά, θαζαξά, απφ αληηθεηκεληθνχο. Έηζη, 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεζεί κηα ηηκή m(f) αληηπξνζσπεπηηθή γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

- ζθνπνχο, φια ηα ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα θαη φια ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Γηα ην 

ιφγν απηφ, επηιέγνπκε λα ζέζνπκε m(f)=2, ζεσξψληαο φηη ην βάζνο ελφο ηέηνηνπ 

ηαμηλνκηθνχ κνλνπαηηνχ ζα είλαη, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ηνπιάρηζηνλ 2. 

 «9.4 Σαμηλόκεζε.Λέμε Κιεηδί»: Γηα λα ζεσξήζνπκε πιήξεο ην πεδίν 

απαηηνχκε m(f)=3, δει. λα είλαη θαηαρσξεκέλεο ηνπιάρηζηνλ 3 ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα 

πεξηγξάθνπλ ην καζεζηαθφ αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ην ραξαθηεξηζηηθφ – ζθνπφ ηεο 

ηαμηλφκεζεο. 

ηα ππφινηπα πεδία πνιιαπιψλ ηηκψλ, ε ηηκή ηεο m(f) ηίζεηαη ίζε κε 1, έηζη ψζηε 

ην πεδίν λα ζεσξείηαη πιήξεο, αθφκα θαη αλ έρεη κία κφλν ηηκή. 

6.3.2.3 Ελϊχιςτοσ αριθμόσ και βϊρη γλωςςών για πεδύα τύπου 
ΣυμβολοςειρϊΓλώςςασ 

Γηα λα ζεσξεζεί ε ηηκή ελφο απινχ πεδίνπ «πιήξεο» ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη κε έλαλ 

ειάρηζην αξηζκφ δπλαηψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ πεδίσλ ηχπνπ 

πκβνινζεηξάΓιψζζαο, έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηζνδπλακεί κε κηα γιψζζα ζηελ 

απνδίδεηαη ην θείκελν-ζπκβνινζεηξά ηνπ πεδίνπ. Γηα λα ζεσξήζνπκε έλα πεδίν πιήξεο, 

απαηηνχκε ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ γηα θάζε πεδίν ηχπνπ 

πκβνινζεηξάΓιψζζαο, ζέηνπκε δει. L=2. Δπεηδή ηα ζπιιεγφκελα κεηαδεδνκέλα 

πξνέξρνληαη απφ απνζεηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζέηνπκε ηελ απαίηεζε, αλ κία απφ ηηο 

ππάξρνπζεο γιψζζεο είλαη ε αγγιηθή, απηή λα έρεη βάξνο 0.7 θαη φιεο νη ππφινηπεο 

καδί 0.3, ελψ αλ δελ ππάξρεη ε αγγιηθή, φιεο νη ππφινηπεο γιψζζεο λα είλαη ηζνβαξείο. 

Γηα ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ c, δει. ηεο ζρεηηθήο ζπκβνιήο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηηκψλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξεηηθέο κεηαθξάζεηο ζηελ πιεξφηεηα ησλ πεδίσλ 

πνιιαπιψλ ηηκψλ, ζέηνπκε c=0.8. 
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6.4 Συμπέραςμα 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε ην πξψην βήκα γηα ηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ηνπ 

πξνηαζέληνο κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο MeSyCoM ζε πξαγκαηηθέο εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην 

απαξαίηεην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηνπ MeSyCoM, πξηλ δηεμαρζεί νπνηαδήπνηε 

κέηξεζε. Ζ παξακεηξνπνίεζε αληηθαηνπηξίδεη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο ηνπ MeSyCoM 

λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, αιιά θαη ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ κεηξάηαη ε πιεξφηεηα 

(δνκηθφ ζρήκα πνπ αθνινπζνχλ, είδνο ησλ πφξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ, θιπ.). Ζ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ έγηλε κε ηελ απφδνζε 

αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ, κε βάζε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

ρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ: απιφ DC θαη LOM. Τιηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηα DC 

κεηαδεδνκέλα: Κπξίσο, επηζηεκνληθά άξζξα, εξγαζίεο, βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

ηερληθέο αλαθνξέο, θιπ. Τιηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ κεηαδεδνκέλα LOM: καζεζηαθά 

αληηθείκελα πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Υξήζηεο ηεο εθαξκνγήο κεηαδεδνκέλσλ: έλαο 

δηαρεηξηζηήο απνζεηεξίνπ θαη έλαο θαζεγεηήο πνπ έρεη ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο 

πφξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα γηα λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά ηνπ. Ζ 

ρξήζε ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ, πιένλ, MeSyCoM γηα ηε δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ 

πιεξφηεηαο ζα γίλεη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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7 Πρακτικό εφαρμογό του MeSyCoM 

7.1 Ειςαγωγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο MeSyCoM ζηε 

κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο πξαγκαηηθψλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ, πνπ αλαθηήζεθαλ κε 

ζπγθνκηδή απφ δηάθνξα απνζεηήξηα αλνηρηήο πξφζβαζεο. θνπφο ηεο εθαξκνγήο ήηαλ 

ν έιεγρνο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνηππψζεη απηνκαηνπνηεκέλα θαη κε 

αθξίβεηα ηελ επάξθεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο ησλ εγγξαθψλ, ζε ζρέζε πάληα 

κε ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Μέζσ ηεο 

ζπγθνκηδήο ζπιιέρζεθε κεγάιν πιήζνο εγγξαθψλ απφ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, πνπ αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πινπνίεζεο, ψζηε ην δείγκα λα είλαη 

αλνκνηνγελέο θαη λα ππάξρεη πνηθηιία ζηελ πιεξφηεηα ησλ εγγξαθψλ, ηελ νπνία ην 

κεηξηθφ ζχζηεκα ζηνρεχεη λα αλαδείμεη. 

Ζ πιεξνθνξηαθή επάξθεηα ησλ εγγξαθψλ εθηηκήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

δχν ηχπνπο ρξεζηψλ πνπ νξίζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην: έλα δηαρεηξηζηή 

απνζεηεξίνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξηαθά αληηθείκελα θαη ηα αληίζηνηρα 

κεηαδεδνκέλα ηνπο θαη έλαλ θαζεγεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην απνζεηήξην γηα λα 

εληνπίζεη πφξνπο, πνπ ζα απνηειέζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο ηχπνπ ρξήζηε, 

έγηλε κε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ νξίζηεθαλ ζην θεθάιαην 6. Γηα ηε κέηξεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξγαιείν ινγηζκηθνχ, πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα 7.2. 

Οη εγγξαθέο πνπ κεηξήζεθαλ είλαη δχν θαηεγνξηψλ, φζνλ αθνξά ην πξφηππν πνπ 

αθνινπζνχλ: 

1. Δγγξαθέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν DC, πνπ είλαη ην 

πην δηαδεδνκέλν πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ, γηαηί εμππεξεηεί ζθνπνχο κέγηζηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζρήκα 

ηνπ έρεη επίπεδε δνκή θαη νη ηηκέο ησλ πεδίσλ είλαη ειεχζεξνπ θεηκέλνπ θαη φρη απφ 

θάπνην ιεμηιφγην. Οη εγγξαθέο πνπ ζπιιέρζεθαλ πεξηγξάθνπλ πφξνπο ζηνπο νπνίνπο, 
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θαηά θχξην ιφγν, πεξηιακβάλνληαη επηζηεκνληθά άξζξα, εξγαζίεο, βηβιία, πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ, ηερληθέο αλαθνξέο, θιπ., πεξηερφκελν δει. πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλαθνξάο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ελφηεηα 7.3. 

2. Δγγξαθέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν LOM, έλα επίζεο 

ζεκαληηθφ πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηγξαθή καζεζηαθψλ πφξσλ θαη έρεη 

απζηεξά θαζνξηζκέλε ηεξαξρηθή δνκή. Οη εγγξαθέο πνπ ζπιιέρζεθαλ πεξηγξάθνπλ 

απνθιεηζηηθά εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο – καζεζηαθά αληηθείκελα, ηα νπνία πεξηέρνπλ 

πνιπκεζηθέο πιεξνθνξίεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ελφηεηα 7.4. 

7.2 Συγκομιδή εγγραφών από αποθετήρια ανοιχτήσ 
πρόςβαςησ 

Σα απνζεηήξηα απφ ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ νη εγγξαθέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ είλαη 

αλνηρηήο πξφζβαζεο, δειαδή επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ λα ζπιιέγνπλ 

ειεχζεξα ηα κεηαδεδνκέλα ησλ πφξσλ πνπ πεξηέρνπλ. Ζ αλαδήηεζε ησλ απνζεηεξίσλ 

έγηλε κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ θαηαιφγνπ αλνηρηψλ απνζεηεξίσλ OpenDOAR 

(http://www.opendoar.org/), ελφο έξγνπ πνπ έρεη σο ζθνπφ λα θαηαγξάςεη θαη λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη ηα απνζεηήξηα αλνηρηήο πξφζβαζεο πνπ δηαρεηξίδνληαη αθαδεκατθνί 

νξγαληζκνί. Σν OpenDOAR παξέρεη κηα έγθπξε θαη δηεμνδηθή ιίζηα ηέηνησλ 

απνζεηεξίσλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

πφξνπο. Παξάιιεια, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηάθξηζεο ησλ απνζεηεξίσλ κε βάζε ηελ 

εληνπηφηεηα, ην πεξηερφκελν ή άιινπο παξάγνληεο. Σν OpenDOAR παξέρεη, επίζεο, 

πιεξνθνξίεο ζε «παξφρνπο ππεξεζηψλ» (ζπλήζσο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο), απμάλνληαο 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε ρξήζε ησλ απνζεηεξίσλ, κε φθεινο, ηφζν γηα ηνπο 

ζπγγξαθείο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ, φζν θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ επηζπκνχλ λα ην 

εληνπίζνπλ. 

Έλα βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή απνζεηεξίσλ ήηαλ λα επηηξέπνπλ ηε 

ζπγθνκηδή κεηαδεδνκέλσλ κε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο απφ εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γη’ απηφλ ην ζθνπφ. Οξηζκέλα απνζεηήξηα 

απαγνξεχνπλ ηε ζπγθνκηδή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο απφ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, 
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απαηηψληαο εηδηθή ζπκθσλία γηα λα αξζεί απηφο ν πεξηνξηζκφο. Σέηνηα απνζεηήξηα 

απνθιείζηεθαλ απφ ηελ επηινγή. 

Σν πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθνκηδή ήηαλ ην OAI-PMH v2.0 

(Open Archives Initiative, 2008). Σν πξσηφθνιιν απηφ επηηξέπεη ηελ ζπγθέληξσζε θαη 

κεηαθνξά εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ απφ έλα απνζεηήξην-πάξνρν ζε έλα απνζεηήξην-

ζπιιέθηε. Υξεζηκνπνηεί ηελ αξρηηεθηνληθή πειάηε-εμππεξεηεηή θαη βαζίδεηαη ζε 

πξφηππα ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο ην HTTP θαη ε XML, θάηη πνπ ην θαζηζηά εχθνιν ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζε νπνηνλδήπνηε εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ. 

Μηα άπνςε γηα ην ηη είλαη ην OAI-PMH θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 7-1 

(http://www.oaforum.org/tutorial/image/structure-model.gif). Πξφθεηηαη γηα κία 

ππεξεζία πνπ ζπγθεληξψλεη εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ απφ δηάθνξνπο «Παπόσοςρ 

Πληποθοπιών» (Data Providers) θαη έπεηηα θαζηζηά ηηο εγγξαθέο απηέο δηαζέζηκεο γηα 

ζπγθνκηδή (harvesting) κέζσ εμππεξεηεηψλ OAI-PMH, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ζηελ 

εηθφλα σο «αποθεηήπια» (Repositories). Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ 

πειάηεο OAI-PMH, ηνπο ιεγφκελνπο «Σςλλέκηερ» (Harvesters), θαη λα απνδνζνχλ ζε 

νληφηεηεο πνπ είλαη «Πάποσοι Υπηπεζιών» (Service Providers). Οη νληφηεηεο απηέο 

ζεσξνχληαη ππεξεζίεο γηαηί ππνηίζεηαη φηη επαλαρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπιιεγφκελα 

κεηαδεδνκέλα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. 

 

Δικόνα 7-1: Δπηζθφπεζε δνκηθνχ κνληέινπ OAI-PMH 

Σα αηηήκαηα πξνο ηνπο εμππεξεηεηέο γίλνληαη κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή. 

Τπάξρνπλ 6 εηδψλ «αηηήκαηα» (Requests) πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε έλαλ εμππεξεηεηή 

OAI-PMH. Σα αηηήκαηα απηά έρνπλ ηε κνξθή ξεκάησλ πνπ κπαίλνπλ σο νξίζκαηα ζην 
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«βαζικό URL» (base URL) ηνπ θάζε Παξφρνπ Γεδνκέλσλ, δειαδή ηε δηεχζπλζε URL 

ηνπ εμππεξεηεηή. Σν θπξίσο αίηεκα νκαδηθήο ζπγθνκηδήο εγγξαθψλ είλαη ην 

“ListRecords” πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηζηξέςεη έλα ζχλνιν εγγξαθψλ 

κεηαδεδνκέλσλ ηνπ απνζεηεξίνπ. Γηα παξάδεηγκα ην αθφινπζν αίηεκα: 

http://archive.gr/oaiscript?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=computers_and_IT. 

απεπζχλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή πνπ έρεη βαζηθή δηεχζπλζε “http://archive.gr/oaiscript” 

θαη δεηά ηηο εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνχλ ην ζρήκα ηνπ DC 

“metadataPrefix=oai_dc” θαη αλήθνπλ ζην ππνζχλνιν πνπ έρεη ηίηιν 

“computers_and_IT”. Ο εμππεξεηεηήο OAI-PMH επηζηξέθεη ζηνλ πειάηε έλα αξρείν 

XML πνπ πεξηέρεη ηα αηηνχκελα κεηαδεδνκέλα. Σν πξσηφθνιιν OAI-PMH 

ππνζηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ απνζεηεξίσλ θαη έρεη θαζηεξσζεί σο ην βαζηθφ 

πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ.  

Γηα ηελ απνζηνιή ησλ εξσηεκάησλ ζηα απνζεηήξηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνθξίζεσλ πνπ πεξηείραλ ηα επηζηξεθφκελα κεηαδεδνκέλα, έγηλε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

jOAI HARVESTER (http://www.ncdc.noaa.gov/oai/), πνπ πεξηιακβάλεη έλα βνήζεκα 

γηα ζπγθνκηδή κεηαδεδνκέλσλ. Σν εξγαιείν απηφ ζπλίζηαηαη ζε έλα πξφγξακκα ηεο 

Java (servlet), πνπ απνθξίλεηαη ζε αηηήκαηα πνπ γίλνληαη κέζσ ελφο θπιινκεηξεηή. Γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη ην πξφγξακκα απαηηείηαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ε πιαηθφξκα 2 ηεο 

Java, θαζψο θαη έλα ινγηζκηθφ servlet container, φπσο είλαη ν Apache Tomcat. ηελ 

εηθφλα 7-2 θαίλεηαη ε νζφλε ηεο θνλζφιαο πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

απνζεηεξίσλ, ζηα νπνία γίλεηαη ζπγθνκηδή. Ζ θνλζφια απηή παξέρεη θνπκπηά κέζσ 

ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα δνχκε πιεξνθνξίεο γηα θάζε έλα απνζεηήξην ηεο ιίζηαο, λα 

μεθηλήζνπκε κηα λέα δηαδηθαζία ζπγθνκηδήο, λα ζπλερίζνπκε κηα πξνεγνχκελε 

δηαδηθαζία γηα λα ιάβνπκε ηπρφλ αλαλεψζεηο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην απνζεηήξην θαη λα 

πξνζζαθαηξέζνπκε απνζεηήξηα ζηε ιίζηα. 

Ζ πξνζζήθε ελφο απνζεηεξίνπ ζηε ιίζηα γίλεηαη κέζσ ηεο νζφλεο πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 7-3. Ζ πξνζζήθε απαηηεί ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ πνπ 

είλαη: ην φλνκα ηνπ απνζεηεξίνπ, ε βαζηθή δηεχζπλζε (base url) ηνπ εμππεξεηεηή OAI 

ηνπ απνζεηεξίνπ, ην φλνκα ηνπ ππνζπλφινπ ησλ εγγξαθψλ ηνπ απνζεηεξίνπ, πνπ ηπρφλ 

επηζπκνχκε, ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνχλ νη εγγξαθέο, νη ξπζκίζεηο γηα 

πξνγξακκαηηζκφ απηφκαηεο έλαξμεο ζπγθνκηδήο θαη ε ηνπνζεζία ζην ηνπηθφ καο 

ζχζηεκα ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηνχλ ηα ζπιιεγφκελα κεηαδεδνκέλα. 

http://archive.gr/oaiscript?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=computers_and_IT
http://archive.gr/oaiscript
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Δικόνα 7-2: jOAI harvester - θνλζφια δηαρείξηζεο εξγαζηψλ ζπγθνκηδήο 

 

Δικόνα 7-3: jOAI harvester – πξνζζήθε απνζεηεξίνπ 
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Σα απνζεηήξηα πνπ επηιέρζεθαλ είλαη απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Όζνλ αθνξά εγγξαθέο DC, επηιέρζεθε ην 

ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ απνζεηεξίσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πξσηφθνιιν OAI-PMH v2.0 

θαη ηα απνζεηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ σο θχξην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπο 

Τπνινγηζηέο θαη ηελ Πιεξνθνξηθή θαη πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 500 εγγξαθέο πνπ 

πεξηγξάθνπλ εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο (άξζξα, εξγαζίεο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ηερληθέο 

αλαθνξέο, θιπ.). Ο έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο εγγξαθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ην 

πξφηππν LOM, έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο απνζεηήξηα κφλν ηνπ εμσηεξηθνχ, δηφηη κφλν ζε 

απηά εληνπίζηεθαλ εγγξαθέο LOM. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη έλα εξγαιείν ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο γηα λα κεηξήζεη ηελ πιεξφηεηα ησλ εγγξαθψλ πνπ 

ζπιιέρηεθαλ. 

7.3 MeSyCoM tool- Εργαλείο μέτρηςησ πληρότητασ 

Σν εξγαιείν κέηξεζεο πιεξφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο κεηξά ηελ πιεξφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ηφζν ζε επίπεδν εγγξαθψλ, φζν θαη 

ζε επίπεδν πεδίσλ, πινπνηψληαο ηε ινγηθή ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεθε 

ζην θεθάιαην 6. Ζ εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα .ΝΔΣ ηεο Microsoft θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηε Visual Basic σο γιψζζα ζπγγξαθήο. Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

θνξκψλ, πνπ ζπληζηνχλ έλα ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη ηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο θαη λα επηζεσξήζεη ηα 

εμαγφκελα απνηειέζκαηα. 

Οη εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο είζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηέρνληαη ζε αξρεία ηχπνπ xml, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγθνκηδήο. 

Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε 2 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο: ν πξψηνο ηξφπνο κεηξά ηελ 

πιεξφηεηα κηαο κεκνλσκέλεο εγγξαθήο (ελφο απινχ αξρείνπ xml) θαη ν δεχηεξνο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νκαδηθήο (batch) κέηξεζεο εγγξαθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε πνιιά 

αξρεία xml πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην θάθειν θαη αληηζηνηρνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

απνζεηήξην. Τπάξρεη δπλαηφηεηα γηα κέηξεζε πιεξφηεηαο εγγξαθψλ πνπ αθνινπζνχλ 

ηα ζρήκαηα DC θαη LOM. 

Σν ζχζηεκα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πξνθίι πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ρξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε πξνθίι 
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αθνξά δεκηνπξγία, δηαγξαθή, ηξνπνπνίεζε θαη δηακφξθσζε πξνθίι. Ζ δηακφξθσζε 

πξνθίι έρεη λα θάλεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο 

(απφδνζε βαξψλ ζεκαληηθφηεηαο ζηα πεδία κεηαδεδνκέλσλ, θαζνξηζκφο αξηζκνχ 

ειαρίζησλ εκθαλίζεσλ γηα πεδία πνιιψλ ηηκψλ, θαζνξηζκφο ζεκαληηθφηεηαο γισζζψλ 

θαη βαζκνχ επίδξαζεο μερσξηζηψλ κεηαθξάζεσλ ηηκψλ ζηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο). 

Όια απηά γίλνληαη απφ ηελ εθαξκνγή κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ θνξκψλ πνπ 

θαινχληαη απφ ζρεηηθά θνπκπηά επηινγψλ. Ζ αξρηθή θφξκα ηεο εθαξκνγήο 

απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 7-4. 

 

Δικόνα 7-4: MeSyCoM tool: Αξρηθή νζφλε εθαξκνγήο 

ηελ νζφλε απηή ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνχλ 

νη εγγξαθέο πξνο κέηξεζε, ην πξνθίι πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο: αλ 

δειαδή ζα κεηξεζεί κηα εγγξαθή κφλν, ή αλ ζα κεηξεζεί ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ ελφο 

απνζεηεξίνπ, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη σο απηφλνκα αξρεία ζην θάθειν ηνπ 

απνζεηεξίνπ. Αθνχ επηιέμεη ην αξρείν ή ην θάθειν κε ηηο εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ 

δίλεη ηελ εληνιή γηα κέηξεζε κε ην πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ θνπκπηνχ. ηε γξακκή 

κελνχ ππάξρνπλ ηα θνπκπηά κε ηα νπνία αλνίγεη ε θεληξηθή θφξκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πξνθίι θαη ε επηινγή αιιαγήο γιψζζαο ηεο δηεπαθήο ζε Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 

ηελ εηθφλα 7-5 πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδεηαη ε θφξκα κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε 

δηαρείξηζε ησλ πξνθίι. ηε θφξκα απηή ππάξρεη ε ιίζηα κε ηα πξνθίι πνπ έρνπλ 

νξηζηεί θαη θνπκπηά γηα ηελ πξνζζήθε, δηαγξαθή ή δηακφξθσζε ηνπ επηιεγκέλνπ 

πξνθίι. 
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Δικόνα 7-5: MeSyCoM tool: Κεληξηθή θφξκα δηαρείξηζεο πξνθίι 

ηηο εηθφλεο 7-6 θαη 7-7 εκθαλίδεηαη ε θφξκα δηακφξθσζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνθίι. Αλάινγα κε ηελ επηινγή πνπ ζα γίλεη ζην πιαίζην αλαδηπινχκελεο ιίζηαο γηα 

ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ ησλ εγγξαθψλ, αιιάδεη θαη ε κνξθή ηεο δηεπαθήο ζην δεμί 

κέξνο ηεο θφξκαο. ηελ εηθφλα 7-6 απεηθνλίδεηαη ε δηακφξθσζε ελφο πξνθίι γηα ην 

πξφηππν DC. Μέζσ ηεο θφξκαο απηήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εηζαγάγεη 

ηηο επηζπκεηέο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ βάξνπο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηνπ 

ειάρηζηνπ πιήζνπο ηηκψλ γηα θάζε έλα απφ ηα 15 πεδία ηνπ DC. ην ηέινο ηεο ιίζηαο 

ησλ βαξψλ απεηθνλίδεηαη ην ηξέρνλ άζξνηζκα ησλ βαξψλ θαη ησλ 15 πεδίσλ, γηα 

δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ην άζξνηζκα λα είλαη ίζν κε 1. 

ηελ εηθφλα 7-7 απεηθνλίδεηαη ε δηακφξθσζε ελφο πξνθίι γηα ην πξφηππν LOM. Σν 

ηεξαξρηθφ ζρήκα ηνπ πξνηχπνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα ρεηξηζηήξην δέληξνπ πνπ 

πεξηέρεη φια ηα πεδία, μεθηλψληαο απφ ηε ξίδα πνπ είλαη ε εγγξαθή. Γηα λα 

θαζνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ MeSyCoM πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ζα 

πξέπεη λα επηιεγεί ην γνληθφ πεδίν ηνπ ζην ρεηξηζηήξην δέληξνπ, νπφηε απηφ ζα 

εκθαληζηεί καδί κε φια ηα αδειθηθά ηνπ πεδία ζην δεμί κέξνο ηεο θφξκαο. Σφηε γίλεηαη 

δπλαηή ε ζπκπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εγγξαθψλ DC. Σν ζεκείν ζην νπνίν ππάξρεη δηαθνξά είλαη φηη θάπνηα 

απφ ηα πεδία ηνπ LOM είλαη πιεζηθφηεηαο 1, ζε αληίζεζε κε ηα πεδία ηνπ DC, πνπ 

είλαη φια πιεζηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ηνπ 1. ηα ελ ιφγσ πεδία δελ έρεη λφεκα ε 

ξχζκηζε ηεο παξακέηξνπ «ειάρηζην», αθνχ εμ νξηζκνχ είλαη ίζε κε 1. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ηα αληίζηνηρα πιαίζηα θεηκέλνπ είλαη απελεξγνπνηεκέλα. 
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Δικόνα 7-6: MeSyCoM tool: Γηακφξθσζε πξνθίι γηα DC 

 

Δικόνα 7-7: MeSyCoM tool: Γηακφξθσζε πξνθίι γηα LOM 

ηελ εηθφλα 7-8 παξνπζηάδεηαη ε νζφλε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ζην 

ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ DC ελφο απνζεηεξίνπ. ηελ θνξπθή ηεο νζφλεο εκθαλίδεηαη ην 

φλνκα ηνπ θαθέινπ πνπ αληηζηνηρεί ζην απνζεηήξην, ην πξνθίι πνπ επηιέρηεθε γηα ηε 

κέηξεζε θαη ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ πνπ κεηξήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα 
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εμαρζνχλ ζε θχιιν εξγαζίαο ηνπ Excel, γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία 

θαη λα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά. 

 

Δικόνα 7-8: Απνηειέζκαηα κέηξεζεο εγγξαθψλ DC 

Σν MeSyCoM tool δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα νπηηθνπνηήζεη θαη λα 

απηνκαηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, 

παξάγνληαο απνηειέζκαηα αλαιφγσο απνζεηεξίνπ, πξνθίι θαη πξνηχπνπ. ηηο 

επφκελεο δχν ελφηεηεο παξνπζηάδεηαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηε κέηξεζε 

πιεξφηεηαο εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνχλ δχν δηαθνξεηηθά πξφηππα: ην 

DC θαη ην LOM. 

7.4 Μέτρηςη πληρότητασ εγγραφών DC 

Μηα επηζθφπεζε ησλ απνζεηεξίσλ-πεγψλ ησλ εγγξαθψλ DC πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαίλεηαη ζην παξάξηεκα «A1». πλνιηθά ζπιιέρηεθαλ 98.469 εγγξαθέο απφ 18 

απνζεηήξηα: 5 απφ Ζλσκέλν Βαζίιεην, 3 απφ Γαιιία, 1 απφ Γεξκαλία, 1 απφ νπεδία, 

1 απφ ινβελία, 4 απφ Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 1 απφ Βξαδηιία, 1 απφ ηγθαπνχξε θαη 1 

απφ Απζηξαιία. 

Οη εγγξαθέο ηνπ θάζε απνζεηεξίνπ κεηξήζεθαλ κε ην MeSyCoM tool θαη ε 

πιεξφηεηά ηνπο ππνινγίζηεθε, ηφζν γηα θάζε έλα απφ ηα 15 πεδία ηνπ πξνηχπνπ, φζν 

θαη ζπλνιηθά γηα ηελ εγγξαθή. Έγηλαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πξψηε δηακφξθσζε έγηλε 
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ζχκθσλα κε ην πξνθίι ελφο θαζεγεηή, ε δεχηεξε ζχκθσλα κε ην πξνθίι ελφο 

δηαρεηξηζηή θαη ε ηξίηε ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ κέηξεζεο, 

πνπ ζεσξεί φια ηα πεδία ηζάμηα θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ παξάγνληα ηεο 

πιεζηθφηεηαο ησλ πεδίσλ. Ο ηειεπηαίνο ηξφπνο κέηξεζεο αληηζηνηρεί ζε έλα 

ππνηηζέκελν πξνθίι πνπ θαιείηαη «επίπεδν» θαη ζην νπνίν φια ηα πεδία θαζνξίδνληαη 

ηζνβαξή, κε βάξνο 1/15 θαη κε ειάρηζην πιήζνο γηα κέγηζηε πιεξφηεηα ίζν κε 1. 

Αθνχ έγηλαλ νη κεηξήζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ MeSyCoM tool, φια ηα 

απνηειέζκαηα κεηαθέξζεθαλ ζην Excel γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη κειέηε, κε 

ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ λα εμεηάδνπλ, απφ ηε κηα πιεπξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο θαη απφ ηελ άιιε, ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ απνζεηεξίσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζε ηχπνπ ρξήζηε. 

Σν MeSyCoM tool κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ πιεξφηεηα κεκνλσκέλσλ εγγξαθψλ. 

ηελ εηθφλα 7-9 δίλεηαη έλα παξάδεηγκα κέηξεζεο κηαο εγγξαθήο θαη ησλ πεδίσλ πνπ 

ηελ απνηεινχλ. Ο θψδηθαο ηνπ αξρείνπ .xml πνπ πεξηέρεη ηα κεηαδεδνκέλα ηεο 

εγγξαθήο πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα «B1». 

 

Δικόνα 7-9: Πιεξφηεηα εγγξαθήο DC Παξαξηήκαηνο «B1» 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη ε απφδνζε βαξψλ ζεκαληηθφηεηαο ζηα μερσξηζηά πεδία ηνπ 

πξνηχπνπ αλά πξνθίι απνθέξεη δηαθνξεηηθή ηηκή πιεξφηεηαο ζηελ εγγξαθή, φπσο 

άιισζηε αλακελφηαλ. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ MeSyCoM παξέρεη κηα πην εχθνιε 

επηζθφπεζε ηεο εγγξαθήο θαη ησλ πεδίσλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηελ επηζεψξεζε ηεο 
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εγγξαθήο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα «B1». Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε, 

δηεπθνιχλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγγξαθήο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

ρξεζηκφηεηά ηεο, ηε κέζνδν δεκηνπξγίαο ηεο θαη ην ηζηνξηθφ ησλ αλαλεψζεψλ ηεο. 

 Πέξα φκσο απφ ηελ επηζεψξεζε κεκνλσκέλσλ εγγξαθψλ, ηα εμαγφκελα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ MeSyCoM tool κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ θαη 

λα ππνζηνχλ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ πνιχ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα απνζεηήξηα πνπ ηα δηαηεξνχλ. Οη ζπγθεληξσηηθέο ζηαηηζηηθέο 

παξέρνπλ εξγαιεία εθηίκεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ απνζεηεξίσλ, ζχγθξηζεο κεηαμχ 

ηνπο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθψλ εληφο 

ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ησλ πεδίσλ. 

ε πξψηε θάζε ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε απνζεηήξην νη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ησλ 

πιεξνηήησλ ηνπ θάζε πεδίνπ θαη ησλ εγγξαθψλ ζπλνιηθά. ηηο εηθφλεο πνπ 

αθνινπζνχλ απεηθνλίδνληαη ε κέζνη φξνη ησλ πιεξνηήησλ ησλ εγγξαθψλ αλά 

απνζεηήξην θαη αλά πξνθίι ρξήζηε. Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-10 αλαθέξεηαη ζε 

απνζεηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ην αληίζηνηρν ηεο εηθφλαο 7-11 αλαθέξεηαη ζε εγρψξηα 

απνζεηήξηα. Ο δηαρσξηζκφο απηφο έγηλε θαζαξά γηα δηαρεηξηζηηθνχο ιφγνπο, δεδνκέλνπ 

φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ρσξέζνπλ φια (θαη ηα 25) απνζεηήξηα ζην ίδην δηάγξακκα. 

Έηζη, επηιέρζεθε λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν νκάδεο, αλαιφγσο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο – 

απφ ην εζσηεξηθφ θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαγξάκκαηα, ππάξρεη 

δηαθνξεηηθή ηηκή πιεξφηεηαο, αλάινγα κε ην πξνθίι ρξήζηε ζε θάζε απνζεηήξην. 

Γίλεηαη θαλεξή δειαδή ε επίδξαζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε ηχπνπ ρξήζηε, φζνλ 

αθνξά ην πψο αληηιακβάλεηαη ηελ πιεξνθνξηθή επάξθεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, θάηη 

πνπ ην κεηξηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχεη θαη ην πεηπραίλεη κε ηε δηαθνξεηηθή δηακφξθσζή 

ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε. 
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Δικόνα 7-10: Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο εγγξαθψλ DC (απνζεηήξηα εμσηεξηθνχ) 

 

Δικόνα 7-11: Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο εγγξαθψλ DC (εγρψξηα απνζεηήξηα) 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηηκψλ αλά πξνθίι είλαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

ζεκαληηθή, φπσο π.ρ. ζην απνζεηήξην 12 (εηθφλα 7-10), πνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25%. 

Απηφ εμεγείηαη απφ ηελ απφδνζε ησλ δηαθνξεηηθψλ βαξψλ ζεκαληηθφηεηαο ζε θάζε 

πεδίν. Έηζη, παξφιν πνπ ε ηηκή πιεξφηεηαο πεδίσλ δελ δηαθέξεη γηα θάζε πξνθίι, ε 

δηαθνξά ζηελ αμία πνπ απνδίδεη θάζε πξνθίι ζηα μερσξηζηά πεδία, απνθέξεη 

δηαθνξεηηθή ηηκή πιεξφηεηαο γηα ηελ ίδηα εγγξαθή. Μεγάιε ηηκή πιεξφηεηαο ζε πεδίν 

πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ αλεβάδεη απηφκαηα ηελ ηηκή ηεο πιεξφηεηαο ηεο εγγξαθήο. 
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Αληίζεηα, αλ ην πεδίν δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα έλα πξνθίι, αθφκα θαη αλ είλαη 

πιήξεο 100%, απηφ δελ επεξεάδεη θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο εγγξαθήο, γηαηί ην πεδίν 

παξαβιέπεηαη – «απαμηψλεηαη» απφ ην πξνθίι. ην απνζεηήξην 12, γηα παξάδεηγκα, ε 

δηαθνξά ηνπ 25% ζηελ πιεξφηεηα ησλ εγγξαθψλ νθείιεηαη ζηε ρακειή πιεξφηεηα ηνπ 

πεδίνπ «Θέκα» (κφιηο 35%) πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα έλαλ θαζεγεηή θαη, ηαπηφρξνλα, 

ζηελ απμεκέλε πιεξφηεηα ηνπ πεδίνπ «Δθδφηεο» (91%) πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ην 

δηαρεηξηζηή. Ζ πιεξφηεηα αλά πεδίν ζην ελ ιφγσ απνζεηήξην απεηθνλίδεηαη ζηελ 

εηθφλα 7-12. Σέηνηνπ είδνπο ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα δίλνπλ κηα εηθφλα ηεο 

πνιηηηθήο ρξήζεο ησλ πεδίσλ εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνζεηεξίνπ. 

 

Δικόνα 7-12: Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο πεδίσλ ηνπ απνζεηεξίνπ 12 

ε θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο νη δηαθνξέο ζηελ πιεξφηεηα αλά πξνθίι είλαη 

κηθξέο, φπσο π.ρ. ζηα απνζεηήξηα 1 θαη 10, πνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 3%. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε ηηκή ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζεκαληηθψλ γηα θάζε πξνθίι πεδίσλ είλαη παξαπιήζηα. 

Απνηέιεζκα είλαη θαη ε πιεξφηεηα ησλ εγγξαθψλ λα κελ έρεη κεγάιε δηαθνξά. 

Σν MeSyCoM, ινηπφλ, κπνξεί λα απνθαιχςεη θαη λα αλαδείμεη απηέο ηηο κηθξέο ή 

κεγάιεο δηαθνξέο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ην θάζε 

πξνθίι ρξήζηε. πγθξίλνληαο ην MeSyCoM κε έλα παξαδνζηαθφ κεηξηθφ ζχζηεκα – 

πνπ αληηζηνηρεί ζην πξνθίι «επίπεδν» – δηαπηζηψλεηαη φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

απνθέξεη κεγαιχηεξεο ηηκέο πιεξφηεηαο, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο κηθξφηεξεο. Ζ εμήγεζε 

γηα απηφ είλαη θαη πάιη ηα βάξε ζεκαληηθφηεηαο ησλ πεδίσλ, αιιά θαη ν παξάγνληαο 

ηεο πιεζηθφηεηαο ησλ πεδίσλ. Οη κηθξφηεξεο ηηκέο πιεξφηεηαο ζην επίπεδν πξνθίι ζε 
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ζρέζε κε έλα άιιν πξνζαξκνζκέλν πξνθίι πνπ ζέηεη δηαθνξνπνηεκέλα βάξε 

ζεκαληηθφηεηαο ζηα πεδία θαη δελ ηα ζεσξεί εμ νξηζκνχ πιήξε αλ έρνπλ έζησ θαη κία 

ηηκή, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία ηεο εγγξαθήο έρνπλ απμεκέλν 

βάξνο ζην πξνζαξκνζκέλν πξνθίι, ζπλεπψο, αλεβαίλεη ε ηηκή ηεο πιεξφηεηαο. 

Αληίζεηα, αλ νη ηηκέο πιεξφηεηαο ζην επίπεδν πξνθίι είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο γηα έλα πξνζαξκνζκέλν πξνθίι, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

ζεκαληηθά πεδία γηα ην πξνζαξκνζκέλν πξνθίι δελ είλαη επαξθψο ζπκπιεξσκέλα. 

Δπηπξφζζεηα, ην κεηξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε ησλ 

δηαθφξσλ απνζεηεξίσλ κεηαμχ ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ πιεξνθνξηαθή ηνπο επάξθεηα, 

αλάινγα πάληα κε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Κάλνληαο κηα γξήγνξε επηζθφπεζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ηεο εηθφλαο 7-10, γίλεηαη άκεζα θαλεξφ φηη ην απνζεηήξην πνπ είλαη πην 

«γεκάην» κε κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχλ έλαλ θαζεγεηή είλαη ην απνζεηήξην 2, ελψ ην 

πην πιήξεο απνζεηήξην γηα έλαλ δηαρεηξηζηή κεηαδεδνκέλσλ είλαη ην απνζεηήξην 10. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπγθξίζεηο κπνξνχλ λα είλαη 

ρξήζηκεο γηα κηα εθαξκνγή πνπ αμηνπνηεί εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ απφ ζπγθνκηδή, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη δηεπθνιχλεηαη ε επηινγή ηεο απνδνρήο ή ηεο απφξξηςεο εγγξαθψλ 

γηα ελζσκάησζε ζην απνζεηήξηφ ηεο, αλάινγα κε ην αλ ε πιεξφηεηά ηνπο είλαη πάλσ ή 

θάησ αληίζηνηρα απφ έλα θαηψθιη πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη. Αλ ινηπφλ, γηα παξάδεηγκα, κηα 

εθαξκνγή επηζπκεί λα ελζσκαηψζεη εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ λα είλαη ρξήζηκεο 

γηα έλαλ θαζεγεηή, νξίδνληαο απηήλ ηελ «ρξεζηκφηεηα» σο πιεξφηεηα κεγαιχηεξεο 

ηνπ 80%, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εγγξαθέο ησλ απνζεηεξίσλ 1, 2 θαη 10, κηιψληαο 

γηα ηα μέλα απνζεηήξηα. Τπνηίζεηαη, βέβαηα, φηη ζε έλα απνζεηήξην ε ζχγθξηζε κε ηελ 

ηηκή θαησθιίνπ αθνξά ηελ ηηκή πιεξφηεηαο θάζε εγγξαθήο μερσξηζηά θαη φρη ην κέζν 

φξν φισλ ησλ εγγξαθψλ ηνπ απνζεηεξίνπ. 

Ζ ινγηθή ηεο επηινγήο, απνδνρήο ή απφξξηςεο εγγξαθψλ κε βάζε ηε ζχγθξηζε 

ηεο πιεξφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε κηα ηηκή θαησθιίνπ, κπνξεί λα αθνινπζεζεί θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ απφ κεζφδνπο θαη ηερληθέο 

απηφκαηεο παξαγσγήο, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. Μεηξψληαο απηέο ηηο 

εγγξαθέο κε ην MeSyCoM, είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ νη ειιεηκκαηηθέο εγγξαθέο θαη 

λα απνξξηθζνχλ απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ε παξαγσγηθφηεηα 

ησλ κεζφδσλ απηφκαηεο παξαγσγήο. 
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Ζ δεχηεξε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ αθνξνχζε ηνλ ππνινγηζκφ γηα 

θάζε απνζεηήξην ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ πιεξνηήησλ ηνπ θάζε πεδίνπ θαη ησλ 

εγγξαθψλ ζπλνιηθά, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε δηαθχκαλζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

εγγξαθψλ, ηφζν εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνζεηεξίνπ, φζν θαη κεηαμχ απνζεηεξίσλ. 

Ζ πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα δψζεη κηα εηθφλα γηα ηε ζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

πνιηηηθέο πινπνίεζεο ηνπ θάζε απνζεηεξίνπ, φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα επηινγήο θαη 

ρξήζεο ησλ πεδίσλ ηνπ πξνηχπνπ. ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδνληαη ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαθχκαλζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ εληφο 

ησλ απνζεηεξίσλ (εμσηεξηθνχ θαη εγρσξίσλ αληίζηνηρα), γηα θάζε απνζεηήξην θαη θάζε 

πξνθίι.  

Απφ ηα δηαγξάκκαηα απηά κπνξνχκε λα βγάινπκε νξηζκέλα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ απνζεηήξηα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

δηαθχκαλζε πιεξφηεηαο ζην πξνθίι «επίπεδν», ζε αληίζεζε κε ηα άιια πξνθίι. Σέηνηα 

απνζεηήξηα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ζην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-13, ηα 1, 2 θαη 10. 

Απηφ δείρλεη φηη νη εγγξαθέο ελφο ηέηνηνπ απνζεηεξίνπ έρνπλ ίδην αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ 

πεδίσλ ζπκπιεξσκέλσλ κε ηηκή. Χζηφζν, ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία δελ είλαη ίδηα απφ 

εγγξαθή ζε εγγξαθή, νχηε έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ηηκψλ, κηαο θαη ην «επίπεδν» πξνθίι 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο ζηα πεδία πιεζηθφηεηαο 

κεγαιχηεξεο απφ 1. Έηζη ζην «επίπεδν» πξνθίι νη εγγξαθέο ζεσξνχληαη ίδηαο 

πιεξφηεηαο, παξφιν πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πνζφηεηα πιεξνθνξίαο εληφο ηνπο. Σν 

MeSyCoM αλαδεηθλχεη ηέηνηεο δηαθνξέο. Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα αθνξά ην 

απνζεηήξην 11 ζην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-13. Σν γεγνλφο φηη δελ παξνπζηάδεη 

δηαθχκαλζε ζε θαλέλα απφ ηα εμεηαδφκελα πξνθίι, απνθαιχπηεη φηη φιεο νη εγγξαθέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα αθξηβψο πεδία, δειαδή ππάξρεη ε κέγηζηε ζπλέπεηα ζηελ 

επηινγή πεδίσλ πξνο ζπκπιήξσζε θαηά ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ εγγξαθψλ. 
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Δικόνα 7-13: Γηαθχκαλζε πιεξφηεηαο εγγξαθψλ DC (απνζεηήξηα εμσηεξηθνχ) 

 

Δικόνα 7-14: Γηαθχκαλζε πιεξφηεηαο εγγξαθψλ DC (εγρψξηα απνζεηήξηα) 

Σέινο, γηα θάζε απνζεηήξην ππνινγίζηεθαλ ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ 

ησλ πιεξνηήησλ ησλ εγγξαθψλ, κε ζθνπφ λα εθηηκεζεί ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μηα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ MeSyCoM ήηαλ λα κπνξεί λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εγγξαθψλ. 

Απηφ κπνξεί λα ειεγρζεί αμηνινγψληαο ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ πιεξφηεηαο 

πνπ κεηξάεη ην ζχζηεκα. ηελ εηθφλα 7-15 ππάξρεη ην ζρεηηθφ δηάγξακκα γηα ηα 

απνζεηήξηα εμσηεξηθνχ θαη ζηελ εηθφλα 7-16 γηα ηα εγρψξηα απνζεηήξηα. 
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Δικόνα 7-15: Πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ πιεξφηεηαο εγγξαθψλ DC (απνζεηήξηα εμσηεξηθνχ) 

 

Δικόνα 7-16: Πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ πιεξφηεηαο εγγξαθψλ DC (εγρψξηα απνζεηήξηα) 

Με κηα γξήγνξε επηζθφπεζε ησλ δηαγξακκάησλ, είλαη πνιχ εκθαλήο ε δηαθνξά 

ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ MeSyCoM ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο. Οη δηαθνξεηηθέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη ην MeSyCoM ζηελ 

πιεξφηεηα κηαο εγγξαθήο δελ είλαη απιά πεξηζζφηεξεο, αιιά πνιιαπιάζηεο. Σν πιήζνο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ εμαξηάηαη απφ ην πξνθίι πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, σζηφζν ζε 

θάζε πεξίπησζε είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ζπγθξηλφκελν κε ηηο παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο. 
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Σα δηαγξάκκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ επηβεβαηψλνπλ θαη δεκηνπξγνχλ λέα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξάιιειε κειέηε ηνπο κε ηα δηαγξάκκαηα 

ησλ κέζσλ φξσλ θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ. Έηζη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

κεδεληθή δηαθχκαλζε ησλ εγγξαθψλ ηνπ απνζεηεξίνπ 11, απνδεηθλχεηαη απφ ην 

γεγνλφο ηεο χπαξμεο κηαο κφλν ηηκήο πιεξφηεηαο ζε φια ηα πξνθίι. Μηα 

δεηγκαηνιεπηηθή επηζθφπεζε ιίγσλ εγγξαθψλ ηνπ απνζεηεξίνπ επηβεβαηψλεη φηη φιεο 

νη εγγξαθέο έρνπλ ζπκπιεξσκέλα αθξηβψο ηα ίδηα πεδία. Δπηπξφζζεηα, ε κνλαδηθή 

ηηκή πιεξφηεηαο ηνπ «επίπεδνπ» πξνθίι ζηα απνζεηήξηα 1, 2 (εηθφλα 7-15), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο κε κεδεληθέο ηηκέο δηαθπκάλζεσλ γηα ηα άιια πξνθίι (εηθφλα 7-13), 

απνθαιχπηεη φηη νη εγγξαθέο απηψλ ησλ απνζεηεξίσλ έρνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην αξηζκφ 

ζπκπιεξσκέλσλ μερσξηζηψλ πεδίσλ, ρσξίο φκσο λα είλαη ζπκπιεξσκέλα ηα ίδηα πεδία 

απφ εγγξαθή ζε εγγξαθή. 

Κάλνληαο κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ MeSyCoM ζε ζρέζε κε ην πξφηππν DC, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν γηα λα πνζνηηθνπνηήζεη ηελ πιεξφηεηα 

εγγξαθψλ DC, πινπνηψληαο κηα πην εθιεπηπζκέλε αλάιπζή ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο. Σν ζρήκα ηνπ DC απνηειείηαη απφ 15 κφλν πεδία 

πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν θαη είλαη πξναηξεηηθά. Σν MeSyCoM κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ βαξψλ ζπνπδαηφηεηαο θαη ηνπ παξάγνληα ηεο πιεζηθφηεηαο ησλ πεδίσλ απμάλεη ηα 

δηαθξηηά επίπεδα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εγγξαθψλ, δηαρσξίδνληαο ηηο εγγξαθέο κεηαμχ 

ηνπο, ελψ παξάιιεια, δίλεη θαη κηα ρξεζηηθή δηάζηαζε ζηε κέηξεζε, αθνχ ιακβάλεη 

ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. ηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπ MeSyCoM ζε εγγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ έλα ηεξαξρηθφ ζρήκα δφκεζεο, 

φπσο είλαη απηφ ηνπ LOM. 

7.5 Μέτρηςη πληρότητασ εγγραφών LOM 

Μηα επηζθφπεζε ησλ απνζεηεξίσλ-πεγψλ ησλ εγγξαθψλ LOM πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

θαίλεηαη ζην παξάξηεκα «Α3». πλνιηθά ζπιιέρηεθαλ 34.775 εγγξαθέο απφ 8 

απνζεηήξηα. Ο εληνπηζκφο εγγξαθψλ LOM κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ OAI-PMH v2.0 

ππήξμε δχζθνινο, γηαηί ην ελ ιφγσ πξσηφθνιιν, εθ ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ, 

ρξεζηκνπνηεί θαηά βάζε ην πξφηππν ηνπ DC. Αλ θαη δελ απνθιείεη ηε ρξήζε άιισλ 

πξνηχπσλ (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κάιηζηα, πξνζπαζεί λα ηελ ελζαξξχλεη), νη εγγξαθέο 

αθνινπζνχλ ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ην DC, κε ηηο εγγξαθέο LOM λα είλαη 

δπζεχξεηεο. 
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Οη εγγξαθέο ηνπ θάζε απνζεηεξίνπ κεηξήζεθαλ κε ην εξγαιείν πιεξφηεηαο θαη ε 

πιεξφηεηά ηνπο ππνινγίζηεθε, γηα θάζε έλα απφ ηα 78 πεδία ηνπ πξνηχπνπ, απιά θαη 

ζχλζεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ζπλνιηθά ηεο εγγξαθήο. ε θάζε απνζεηήξην 

έγηλαλ 2 δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2 δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πξψηε δηακφξθσζε έγηλε ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ θαζεγεηή θαη ε 

δεχηεξε ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ δηαρεηξηζηή κε ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίζηεθαλ 

ζην θεθάιαην 6. Ο ιφγνο ηεο απνπζίαο ηνπ πξνθίι «επίπεδν» πνπ είρε θαζνξηζηεί ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ DC είλαη φηη δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν αληίζηνηρεο κέηξεζεο 

ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν κπνξνχκε λα αληηζηνηρίζνπκε ην επίπεδν πξνθίι γηα 

λα θάλνπκε ζπγθξίζεηο. Σα κεηξηθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ, κέρξη ζηηγκήο, δεκηνπξγεζεί 

ζεσξνχλ φια ηα πεδία ελφο πξνηχπνπ φηη αλήθνπλ ζην ίδην επίπεδν, θάηη φκσο πνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ LOM δελ ηζρχεη. Σν MeSyCoM παξέρεη ηελ θαηλνηφκν δπλαηφηεηα 

κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο πεδίσλ πνπ είλαη ζχλζεηα θαη βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ζρήκαηνο. Λφγσ απηήο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηνπ ζρήκαηνο 

ηνπ LOM, ε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο είλαη αλαδξνκηθή. Οη ηηκέο πιεξφηεηαο δειαδή 

ησλ πεδίσλ πνπ είλαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

θαζνξίζνπλ ηελ ηηκή ηεο πιεξφηεηαο ησλ πεδίσλ πνπ βξίζθνληαη αλψηεξα ζηελ 

ηεξαξρία. 

Δπηπξφζζεηα, γηα θάζε έλα απφ ηα δχν πξνθίι έγηλαλ δχν μερσξηζηέο κεηξήζεηο 

κε δχν δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ c ηεο εμίζσζεο 5-5. θνπφο απηψλ ήηαλ λα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπ MeSyCoM λα αμηνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

εληάζζνληαη ζην επίπεδν αλαπαξάζηαζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, 

γηα ην LOM, ηελ χπαξμε κεηαθξάζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ησλ πεδίσλ ηχπνπ 

πκβνινζεηξάΓιψζζαο. Ζ πξψηε κέηξεζε έγηλε ζέηνληαο c=0.8 θαη ε δεχηεξε 

ζέηνληαο c=0.5. Ζ αλάιπζε πνπ ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ κε ηελ πξψηε απφ ηηο δχν επηιεγκέλεο ηηκέο ηνπ c, ψζηε λα απνκνλσζεί θαη 

λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ ππνινίπσλ παξακέηξσλ. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο 

παξνπζηάδεηαη θαη ε κέηξεζε κε ηε δεχηεξε ηηκή ηνπ c, γηα λα κπνξέζεη λα εθηηκεζεί 

θαη ε ζπλεηζθνξά απηήο ηεο παξακέηξνπ. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εμαγφκελσλ απνηειεζκάησλ αθνινχζεζε πνξεία 

αλάινγε κε απηήλ ησλ κεηξήζεσλ ησλ εγγξαθψλ DC. Αξρηθά, δηαπηζηψζεθε ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα κεηξήζεη κεκνλσκέλεο εγγξαθέο LOM θαη λα βγάιεη 

ηηκέο πιεξφηεηαο ζε θάζε έλα απφ ηα πεδία ηνπο, ζχλζεηα θαη κε. ηνλ πίλαθα 7-1 
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δίλεηαη έλα παξάδεηγκα κέηξεζεο κηαο εγγξαθήο θαη ησλ πεδίσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Ο 

θψδηθαο ηνπ αξρείνπ .xml πνπ πεξηέρεη ηα κεηαδεδνκέλα ηεο εγγξαθήο πεξηιακβάλεηαη 

ζην παξάξηεκα «Β2». 

Πίνακαρ 7-1: Πιεξφηεηα εγγξαθήο LOM Παξαξηήκαηνο «B2» 

Πεδίν 
πξνθίι 

θαζεγεηή 

πξνθίι 

δηαρεηξηζηή 

1. Γεληθά  57% 78% 

1.1 Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθό  100% 100% 

1.1.1 Γεληθά.Αλαγλσξηζηηθό.Καηάινγνο 100% 100% 

1.1.2 Γεληθά Αλαγλσξηζηηθό.Δγγξαθή 100% 100% 

1.2 Γεληθά.Σίηινο  100% 100% 

1.3 Γεληθά.Γιώζζα  100% 100% 

1.5 Γεληθά.Λέμε Κιεηδί  89% 89% 

2. Κύθινο Εσήο  8% 9% 

2.3 Κύθινο Εσήο.πλεηζθνξά  30% 30% 

2.3.3 Κύθινο Εσήο.πλεηζθνξά.Ζκεξνκελία 100% 100% 

3. ΜεηαΜεηαδεδνκέλα  90% 90% 

3.1 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.Αλαγλσξηζηηθό  100% 100% 

3.1.1 

ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.Αλαγλσξηζηηθό.Καηάινγνο 

100% 100% 

3.1.2 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.Αλαγλσξηζηηθό.Δγγξαθή 100% 100% 

3.2 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.πλεηζθνξά  100% 100% 

3.2.1 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.πλεηζθνξά.Ρόινο 100% 100% 

3.2.2 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.πλεηζθνξά.Οληόηεηα 100% 100% 

3.2.3 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.πλεηζθνξά.Ζκεξνκελία 100% 100% 

3.4 ΜεηαΜεηαδεδνκέλα.Γιώζζα 100% 100% 

4.1 Σερληθά  33% 33% 

4.1 Σερληθά.Μνξθή  100% 100% 

4.3 Σερληθά.Σνπνζεζία  100% 100% 

5. Δθπαηδεπηηθά  27% 9% 

5.2 Δθπαηδεπηηθά.Σύπνο Μαζεζηαθνύ πόξνπ  100% 100% 

6. Γηθαηώκαηα  42% 42% 

6.1 Γηθαηώκαηα.Κόζηνο  100% 100% 

ΔΓΓΡΑΦΖ 30% 41% 

Ο πίλαθαο 7-1 κπαίλεη ζην εζσηεξηθφ κηαο εγγξαθήο θαη δηεπθξηλίδεη ην πψο έρεη 

δνκεζεί ε εγγξαθή κε αξηζκεηηθφ ηξφπν, αλάινγν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζε ρξήζηε. 

Σν ζεκαληηθφ επίηεπγκα απηψλ ησλ κεηξήζεσλ είλαη ε δπλαηφηεηα λα εθηηκήζνπκε ηελ 

πιεξφηεηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηεξαξρίαο, αθφκε θαη γηα πεδία πνπ κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε θαηψηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο, είλαη ζχλζεηα θαη έρνπλ πνιιέο ηηκέο. 

Ζ απιή θαηακέηξεζε αξηζκνχ πεδίσλ δελ αξθεί γηα λα έρνπκε ζσζηή αληίιεςε ηεο 

εγγξαθήο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη, κεηξψληαο απιά ηνλ αξηζκφ εκθαλίζεσλ ελφο πεδίνπ, 

πνπ αλήθεη ζε γνληθφ ζχλζεην πεδίν πνιιψλ ηηκψλ, παξαβιέπεηαη ε ηεξαξρία ηνπ 

ζρήκαηνο θαη δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί αλ ην ελ ιφγσ πεδίν εκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο 
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ζην ίδην ζηηγκηφηππν ηνπ γνληθνχ ηνπ πεδίνπ, ή αλ νη εκθαλίζεηο ηνπ βξίζθνληαη εληφο 

δηαθνξεηηθψλ ζηηγκηφηππσλ ηνπ γνλέα ηνπ. Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ ηεξαξρηθψλ 

ζρεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα απνηειέζκαηα, φρη κφλν γηα ηα θαηψηεξα 

πεδία, αιιά θαη γηα ηα πεδία αλψηεξνπ επηπέδνπ, αθνχ νη ηηκέο πιεξφηεηαο ησλ 

θαηψηεξσλ πεδίσλ, θαζνξίδνπλ κέζσ ηεο αλαδξνκήο θαη ηηο ηηκέο πιεξφηεηαο ζηα 

αλψηεξα επίπεδα. 

Ζ αλαιπηηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εγγξαθψλ κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηα απνζεηήξηα. Αθνινπζψληαο, ινηπφλ, 

ηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ DC, δεκηνπξγήζεθε ζε πξψηε θάζε ην 

δηάγξακκα ηνπ κέζνπ φξνπ πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ, αλά απνζεηήξην θαη αλά 

πξνθίι, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 7-17. 

 

Δικόνα 7-17: Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο εγγξαθψλ LOM (c=0.8) 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ εηθφλα 7-17, ην MeSyCoM κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ, αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο 

πξνηηκήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ θάζε ηχπνπ ρξήζηε. Ζ δπλαηφηεηα απηή ηνπ MeSyCoM, 

ζπλεπψο, δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηνπ ζρήκαηνο θαη ε ηζρχο ηνπ 

επεθηείλεηαη πέξα απφ ηα επίπεδα ζρήκαηα θαη ζε ηεξαξρηθά. Ζ δηαθνξά ζηελ ηηκή 

πιεξφηεηαο αλά πξνθίι νθείιεηαη, φπσο θαη ζην DC, ζηε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

απνδίδεηαη ζηηο θαηεγνξίεο θαη ζηα πεδία ηνπ ζρήκαηνο, αθνχ ιφγσ ηεο αλαδξνκηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο, ε ηηκή πιεξφηεηαο ζην αλψηεξν επίπεδν 
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ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ ηηκή πιεξφηεηαο ησλ θαηψηεξσλ 

επηπέδσλ. 

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-17, πξνθχπηνπλ δηάθνξα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην απνζεηήξην 7 πεξηέρεη πην 

πιήξεηο εγγξαθέο αλεμαξηήησο ηνπ πξνθίι πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη, 

πξνθαλψο, νη εγγξαθέο ηνπ απνζεηεξίνπ 7 απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα ζε πιήζνο 

μερσξηζηά πεδία. Πεξηζζφηεξα ζπκπιεξσκέλα μερσξηζηά πεδία αλεβάδνπλ ηελ 

πιεξφηεηα κηαο εγγξαθήο, κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απηφ λα ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα 

απφ ην πξνθίι ηεο κέηξεζεο πνπ επηιέγεηαη, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα πεδία θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο πεξηζζνηέξσλ πξνθίι. Σν ίδην ζπκπέξαζκα, αιιά απφ ηελ αληίζεηε φςε ηνπ, 

πξνθχπηεη γηα ην απνζεηήξην 3. Σν απνζεηήξην απηφ δείρλεη πην «θησρφ» ζε 

πεξηερφκελν, ζπγθξηλφκελν κε ηα άιια, γηα ηα δχν νξηζκέλα πξνθίι. 

Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-17 αθνξά ην κέζν φξν πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ. 

Χζηφζν, είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ 77 επηπιένλ δηαγξάκκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ λα 

αληηζηνηρνχλ ζηα 77 πεδία πνπ νξίδνληαη απφ ην ζρήκα ηνπ LOM θαη κπνξνχλ λα 

βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ζρήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

εηθφλα 7-18 απεηθνλίδεηαη ην ίδην δηάγξακκα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πεδίνπ-θαηεγνξίαο 

«1 Γεληθά». 

 

Δικόνα 7-18: Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο θαηεγνξίαο «1 Γεληθά» 

Σα δηαγξάκκαηα ηνπ κέζνπ φξνπ πιεξφηεηαο αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά ηελ 

πιεξφηεηα ησλ εγγξαθψλ αλά απνζεηήξην θαη αλά πξνθίι. Αλ επηζπκεί θάπνηνο, κπνξεί 
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λα επηθεληξσζεί ζηηο εγγξαθέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ απνζεηεξίνπ γηα λα δεη ηελ 

θαηάζηαζε πιεξφηεηαο ησλ πεδίσλ ηνπο. Σν MeSyCoM tool ππνινγίδεη απαξαίηεηα 

φια απηά ηα ζηνηρεία, γηαηί αμηνπνηνχληαη απφ ηελ αλαδξνκηθή δηαδηθαζία κέηξεζεο 

γηα ηηο κεηξήζεηο ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ. ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-19 

απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο πιεξφηεηαο ησλ πεδίσλ πξψηνπ επηπέδνπ ησλ εγγξαθψλ – ή, 

αιιηψο, ησλ θαηεγνξηψλ – γηα ην απνζεηήξην 5. 

 

Δικόνα 7-19: Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο θαηεγνξηψλ LOM απνζεηεξίνπ 5 

Σν δηάγξακκα απηφ δείρλεη, άκεζα, ηε κεδακηλή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ 

«Δθπαηδεπηηθά», «ρέζε», «ρφιην» θαη «Σαμηλφκεζε». Γηθαηνινγείηαη, ινηπφλ, γηαηί 

νη εγγξαθέο απηνχ ηνπ απνζεηεξίνπ έρνπλ πνιχ ρακειφηεξε πιεξφηεηα γηα ην πξνθίι 

ηνπ θαζεγεηή ζε ζρέζε κε ην πξνθίι ηνπ δηαρεηξηζηή. Οη θαηεγνξίεο απηέο έρνπλ 

απμεκέλε ζεκαληηθφηεηα γηα έλαλ θαζεγεηή θαη, γη’ απηφ, ε ειιηπήο ζπκπιήξσζή ηνπο 

ππνβαζκίδεη ηε ζπλνιηθή ηηκή πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ. Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-

19 δείρλεη ην ακέζσο επφκελν επίπεδν απφ απηφ ηεο εγγξαθήο θαη εμεγεί ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηεο πιεξφηεηά ηεο. Γηα λα δεη θάπνηνο ην πψο πξνθχπηεη ε πιεξφηεηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δελ έρεη παξά λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν επίπεδν θαη λα 

δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρν δηάγξακκα πνπ λα πεξηέρεη ηα πεδία ηεο θαηεγνξίαο απηήο, 

αθνινπζψληαο ηελ ηεξαξρία ηνπ ζρήκαηνο. 

Άιιν άκεζν ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 

ίδηαο εηθφλαο είλαη πσο νη θαηεγνξίεο «ΜεηαΜεηαδεδνκέλα» θαη «Γηθαηψκαηα» είλαη, 
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ζρεδφλ, πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο θαη κάιηζηα θαη γηα ηα δχν πξνθίι. Σν ηειεπηαίν είλαη 

αλακελφκελν απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πεδία απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ δηακνξθψλνληαη κε 

ηηο ίδηεο ηηκέο παξακέηξσλ θαη ζηα δχν νξηδφκελα πξνθίι. Αληίζεηα, ζηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο πνπ ε παξακεηξνπνίεζε δελ είλαη ίδηα, παξαηεξείηαη θαη δηαθνξά ζηηο 

πιεξφηεηέο ηνπο αλά πξνθίι. 

ηε δεχηεξε θάζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ 

επηρεηξήζεθε λα ειεγρζεί ε ζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθψλ αλά 

απνζεηήξην θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο επηινγήο θαη ρξήζεο πεδίσλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ δεκηνπξγήζεθε ην δηάγξακκα δηαθχκαλζεο ηεο πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ 

αλά απνζεηήξην θαη πξνθίι, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 7-20. 

 

Δικόνα 7-20: Γηαθχκαλζε πιεξφηεηαο εγγξαθψλ LOM 

Σν δηάγξακκα απηφ θαλεξψλεη πσο ην απνζεηήξην κε ηε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε 

πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ ηνπ είλαη ην απνζεηήξην 6. Οη εγγξαθέο ηνπ απνζεηεξίνπ 6, 

δειαδή, παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία πιεξφηεηαο, απνθαιχπηνληαο κηα ραιαξή 

πνιηηηθή ζηε δεκηνπξγία ηνπο, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα επηινγήο θαη ρξήζεο ησλ 

πεδίσλ ηνπ ζρήκαηνο. Σν δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 7-19 κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα 77 

πεδία ηνπ ζρήκαηνο γηα πην ζηνρεπκέλεο θαη εθιεπηπζκέλεο αλαιχζεηο. Απηφ ζα έρεη 

κεγαιχηεξε πξαθηηθή αμία γηα ηα ζχλζεηα πεδία, ηα πεδία πνιιψλ ηηκψλ θαη ζηα πεδία 

ηχπνπ πκβνινζεηξάΓιψζζαο, φπνπ εθεί κπνξεί λα ππάξρεη δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο 

πιεξφηεηαο (ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ζπκπεξίιεςεο κεηαβιεηήο πνζφηεηαο 
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πεξηερνκέλνπ), θαζψο, ζηα απιά πεδία νη κνλαδηθέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

είλαη νη 0 θαη 1. 

Σέινο, εθηηκήζεθε ε επαηζζεζία ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο 

παξακέηξνπ c ηεο εμίζσζεο 5-5, ε νπνία ξπζκίδεη ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο (κεηαθξάζεσλ) θαη ησλ μερσξηζηψλ ηηκψλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο πιεξφηεηαο ελφο πεδίνπ ηχπνπ πκβνινζεηξάΓιψζζαο πνιιψλ ηηκψλ. 

Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ c, ηφζν πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπλ νη δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο θαη παξάιιεια ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ησλ κεηαθξάζεσλ ηεο ίδηαο 

πιεξνθνξίαο θεηκέλνπ. ηηο κεηξήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ζηηγκήο, ε 

παξάκεηξνο c είρε ηελ ηηκή 0.8. ηελ εηθφλα 7-20 παξνπζηάδεηαη ην αληίζηνηρν 

δηάγξακκα κε απηφ ηεο εηθφλαο 7-17, κφλν πνπ απηή ηε θνξά νη κεηξήζεηο έγηλαλ 

ζέηνληαο c=0.5, απμάλνληαο δειαδή ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηάθξαζεο ησλ πεδίσλ ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. 

 

Δικόνα 7-20: Μέζνο φξνο πιεξφηεηαο εγγξαθψλ LOM (c=0.5) 

Απφ ην δηάγξακκα απηφ γίλεηαη θαλεξφ φηη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ c παίδεη ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ εγγξαθψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε επίδξαζε 

είλαη κεγάιε, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο δελ είλαη. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ησλ 

πεδίσλ ηχπνπ πκβνινζεηξάΓιψζζαο απφ ηηο εγγξαθέο. Όζν πεξηζζφηεξα πεδία ηχπνπ 

πκβνινζεηξάΓιψζζαο πνιιψλ ηηκψλ πεξηέρεη κηα εγγξαθή, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε 

επαηζζεζία ηεο πιεξφηεηάο ηεο ζηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ c, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε 

ην βάξνο ζπνπδαηφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζηα πεδία απηά απφ ην εθάζηνηε πξνθίι. 
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ην παξάδεηγκα ηεο εγγξαθήο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β2», πεδίν ηχπνπ 

πκβνινζεηξάΓιψζζαο πνιιψλ ηηκψλ είλαη κφλν ην πεδίν «1.4 Γεληθά.Λέμε Κιεηδί». 

ηνλ πίλαθα 7-2 θαίλεηαη ε δηαθνξά πνπ πξνθαιεί ζηελ πιεξφηεηα ησλ 

επεξεαδφκελσλ πεδίσλ ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ c. 

Πίνακαρ 7-2: Δπίδξαζε παξακέηξνπ c ζηελ πιεξφηεηα εγγξαθήο LOM Παξαξηήκαηνο «Β2» 

Πεδίν 
c=0.8 c=0.5 

θαζεγεηήο δηαρεηξηζηήο θαζεγεηήο δηαρεηξηζηήο 

1.5 Γεληθά.Λέμε Κιεηδί 89,20% 89,20% 69,20% 69,20% 

1 Γεληθά  56,76% 77,72% 53,76% 75,72% 

ΔΓΓΡΑΦΖ 29,54% 41,25% 28,70% 40,71% 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ε επίδξαζε ηεο παξακέηξνπ c γίλεηαη κηθξφηεξε θαζψο 

αλεβαίλνπκε ζηελ ηεξαξρία ηνπ ζρήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε επίδξαζή ηεο 

απμάλεη αλ κηα εγγξαθή πεξηέρεη πεξηζζφηεξα πεδία ηέηνηνπ ηχπνπ. 

Αμηνινγψληαο ην MeSyCoM ζε ζρέζε κε ην πξφηππν LOM δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

ζχζηεκα παξέρεη ην απαξαίηεην ππφβαζξν εθηίκεζεο ηεο πιεξφηεηαο πεδίσλ πνπ είλαη 

ζχλζεηα θαη βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ζρήκαηνο. Ζ 

αλαδξνκηθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο πιεξφηεηαο κηαο εγγξαθήο ιακβάλεη ππφςε 

ηνλ ηξφπν δφκεζήο ηεο, δήηεκα απαξαίηεην γηα λα κελ πξνθχπηνπλ ιαλζαζκέλα 

απνηειέζκαηα. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην λα ελζσκαηψλεη 

ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ηφζν κε ηελ ρξήζε ησλ βαξψλ ζπνπδαηφηεηαο, 

φζν θαη κε ηε ζεψξεζε ησλ κεηαθξάζεσλ ησλ πεδίσλ ηχπνπ πκβνινζεηξάΓιψζζαο. Ζ 

ζπκπεξίιεςε ηνπ επηπέδνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ, απνηειεί κηα θαηλνηφκν 

ηδηφηεηα ηνπ MeSyCoM, πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. 

7.6 Συμπέραςμα 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε πινπνίεζε ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο MeSyCoM γηα ηε 

κέηξεζε πξαγκαηηθψλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε δηαδηθαζία 

ζπγθνκηδήο απφ απνζεηήξηα αλνηρηήο πξφζβαζεο, κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ OAI-PMH. 

θνπφο ηεο κέηξεζεο ήηαλ ν έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ κεηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ είραλ ηεζεί θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ. Παξάιιεια, ηα εμαρζέληα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ απνζεηεξίσλ. 
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Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ MeSyCoM ήηαλ άθξσο 

ελζαξξπληηθά. Σν MeSyCoM κέηξεζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ εγγξαθψλ κε κεγάιε 

αθξίβεηα, ζε κηθξφ ρξφλν θαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν. Ζ αθξίβεηα ζπλίζηαηαη ζην 

γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα μερψξηζε ηηο εγγξαθέο κεηαμχ ηνπο, εληνπίδνληαο ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ πιεξνθνξηαθφ ηνπο φγθν θαη απνδίδνληαο κεηξήζεηο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε, πνπ εθθξάδνληαη σο έλα 

μερσξηζηφ πξνθίι. Λφγσ απηήο ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ, θαλέξσζε ηελ πνηθηιία ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζπλαληάηαη απφ εγγξαθή ζε εγγξαθή, ηφζν κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ απνζεηεξίσλ, φζν θαη εληφο ηνπ ίδηνπ απνζεηεξίνπ. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ππήξμε πνιχ επνηθνδνκεηηθή γηαηί 

αλέδεημε, αθφκε θαη κε κηα γξήγνξε επηζθφπεζε, ηελ θαηαιιειφηεηα εγγξαθψλ θαη 

απνζεηεξίσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθψλ εληφο 

ελφο απνζεηεξίνπ, αιιά θαη ηε ζπλέπεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε ζηηο πνιηηηθέο 

δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθψλ ζηα απνζεηήξηα, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε 

πεδίσλ απφ ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα. 

Σν MeSyCoM ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηξήζεη εγγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ 

ζρήκαηα κε δηαθνξεηηθέο ινγηθέο δφκεζεο. Έλα ραιαξφ, επίπεδν ζρήκα φπσο ην DC 

θαη έλα απζηεξφ, ηεξαξρηθφ ζρήκα, φπσο ην LOM. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο εηζήγαγε 

λέεο δπλαηφηεηεο ζηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο. ην κελ επίπεδν ζρήκα θαηάθεξε λα 

απμήζεη ην βαζκφ δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ εγγξαθψλ, κε ηελ αχμεζε ησλ δηαθξηηψλ 

επηπέδσλ θαηάηαμήο ηνπο, ζην δε ηεξαξρηθφ ζρήκα θαηάθεξε λα εηζρσξήζεη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο δνκήο ηεο εγγξαθψλ γηα λα ππνινγίζεη ζηνρεπκέλεο κεηξήζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεδία εληφο ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζχλζεηα θαη πνιιψλ ηηκψλ. ε 

θάζε πεξίπησζε ην ζχζηεκα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο ρξεζηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

εγγξαθψλ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο δηακφξθσζήο ηνπ. 

Σα εμαγφκελα απνηειέζκαηα ηνπ MeSyCoM κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν 

βνήζεκα γηα ηε δηαρείξηζε ελφο απνζεηεξίνπ, ζηνλ έιεγρν ηεο ελζσκάησζεο λέσλ 

εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθψλ, 

δειαδή κέζσ ρεηξνθίλεηεο δεκηνπξγίαο, ή κέζσ δηαδηθαζηψλ απηφκαηεο παξαγσγήο, ή 

κέζσ ζπγθνκηδήο απφ εμσηεξηθνχο παξφρνπο, ην κεηξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

επηζεσξήζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, απνδίδνληαο πνζνηηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο, πνπ ην απνζεηήξην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ 

απφξξηςε ησλ εγγξαθψλ. 
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8 Συμπερϊςματα και μελλοντικό ϋρευνα 

8.1 Αναςκόπηςη τησ έρευνασ 

Κχξηα επηδίσμε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα πξνζεγγίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ, επηρεηξψληαο λα νξίζεη εθ λένπ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο, ππφ κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, πνπ επηθεληξψλεη ζην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκειησδψλ 

ζπζηαηηθψλ ηεο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο λέαο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ λα 

απνηειέζεη ην απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε κέζσλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο θαη ηε δεκηνπξγία επαξθψλ κνληέισλ κέηξεζεο 

απηψλ. Ζ ζπληζηψζα ηεο πιεξφηεηαο, ε νπνία, απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, δηαπηζηψζεθε λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κεηξάηαη ζε ζχγρξνλα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, απνηέιεζε ηνλ θαηεμνρήλ 

εξεπλεηηθφ ζηφρν, ζηνλ νπνίν αθηεξψζεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο. 

εκείν εθθίλεζεο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν, εμαξρήο, ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ, ε νξηνζέηεζε ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ε θαηάζηξσζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ πιάλνπ πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ. 

Αθεηεξία ηεο κειέηεο απεηέιεζε ε θεληξηθή έλλνηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ, ε νπνία 

ηνπνζεηήζεθε ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ θαη κειεηήζεθε ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα κεηαδεδνκέλα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νξγάλσζε, πεξηγξαθή, 

ρξήζε, δηαρείξηζε, αλαδήηεζε, αλάθηεζε θαη ζπληήξεζε πνιπκεζηθψλ δηαδηθηπαθψλ 

πφξσλ. Σα κεηαδεδνκέλα εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηνλ ελλνηνινγηθφ νξηζκφ ηνπο, ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ηε δνκή θαη ηε ζεκαζηνινγία ηνπο (είδε, ζρήκαηα, πξφηππα, 

πξνθίι εθαξκνγήο, αληηζηνηρίζεηο), ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζήο ηνπο θαη ηηο 

ζπνπδαηφηεξεο εθαξκνγέο ηνπο, πνπ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ αλάπηπμε 

ηππνπνηεκέλσλ, πξφηππσλ ζρεκάησλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφ, αξρεηνζέηεζε, ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, πνιπκέζα, θιπ.). Δπηπιένλ, κειεηήζεθαλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

παξάγνληαη ηα κεηαδεδνκέλα, δει. νη πεγέο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Δμεηάζηεθε ε 

ρεηξνθίλεηε δεκηνπξγία, ε απηφκαηε παξαγσγή κεηαδεδνκέλσλ (ηξφπνη, κέζνδνη, 
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ηερληθέο) θαη ε ζπγθνκηδή, κε ηε ρξήζε ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ κεηαδεδνκέλα ήδε 

δεκηνπξγεκέλα, πνπ ζπιιέγνληαη απφ μέλα απνζεηήξηα. 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ ηέζεθε ππφ ηνλ εξεπλεηηθφ θαθφ θαη 

κειεηήζεθε, αξρηθά, ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

ππεξεηνχληαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα. Σα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη θαη θαζηζηνχλ 

ηηο εθαξκνγέο κε ιεηηνπξγηθέο, εμαηηίαο ζθαικάησλ θαη ειιείςεσλ ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαδεδνκέλσλ, θαηαγξάθεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, ζηε 

ζπλέρεηα. Σα ζθάικαηα απηά θαη νη παξαηεξνχκελεο ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηα 

αληίζηνηρα κεηαδεδνκέλα θαηαγξάθνληαη σο πξνβιήκαηα πνηφηεηαο. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε εζηίαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

πνηφηεηαο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη εμέηαζε ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια θαη πιαίζηα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη. Γηεξεπλήζεθαλ νη ζρεηηθέο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαπηζηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο αλαθέξνληαη ζηελ 

πνηφηεηα κε έκκεζν ηξφπν, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ γλσξίζκαηα ή 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ππνδειψλνπλ πνηφηεηα ή λα επηζεκάλνπλ 

αηέιεηεο πνπ ππνδειψλνπλ έιιεηςή ηεο. Ζ άκεζε αλαθνξά ζηα πξαγκαηηθά ζπζηαηηθά 

ηεο πνηφηεηαο, θαη φρη ζε ελδείμεηο ή «ππαηληγκνχο» πνηφηεηαο, θάλεθε φηη παξέκελε 

δεηνχκελν. Ζ αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζηα δεηήκαηα ηεο πνηφηεηαο 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ επηζθφπεζε πξνηεηλφκελσλ αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε θαη βειηίσζή ηεο. 

Ζ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζπλερίζηεθε κε ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ελλνηνινγηθνχ 

πιαηζίνπ εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ πνπ είρε σο πεγή έκπλεπζεο θνηλέο, 

θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο – ηε κεηαθνξά απφ ην ρψξν ησλ 

δηθαζηεξίσλ – θαη ζηφρν ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο κε άκεζν ηξφπν. 

Αλαγλσξίζηεθαλ ηξία ζεκειηψδε ζπζηαηηθά ηεο πνηφηεηαο, ε πιεξφηεηα, ε νξζφηεηα 

θαη ε ζρεηηθφηεηα. Δπηπιένλ, δεκηνπξγήζεθαλ αληηζηνηρίζεηο έλα πξνο έλα αλάκεζα ζε 

νληφηεηεο ησλ δχν (αξρηθά, θαηλνκεληθά αζχλδεησλ) ρψξσλ, δει. ηνπ ρψξνπ ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ηνπ ρψξνπ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη πξνέθπςε κηα ζεσξεηηθή 

θαηαζθεπή πνπ κπνξεί λα θαιχςεη επαξθψο ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαη θαηαζηάζεηο, 

κε ηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Απφ απηέο 

ηηο αληηζηνηρίζεηο πξνέθπςε κηα κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο πνηφηεηαο, πνπ αμηνπνηεί ελδερφκελεο αιιεινζπζρεηίζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ απφ ηα κεηαδεδνκέλα πφξσλ. Ζ εθηίκεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ 
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εμέηαζε ηεο ηζρχνο ινγηθψλ θαλφλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη αιιειεμαξηήζεηο ησλ πφξσλ 

θαη επεξεάδνπλ, θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, θαη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ηνπο 

πεξηγξάθνπλ. 

ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηηθφο θαθφο εζηίαζε ζε έλα εθ ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

πνηφηεηαο, ηελ πιεξφηεηα. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

αλαδείρηεθε ζε φιν ηεο ην εχξνο θαη εμεηάζηεθαλ ζρεηηθά κνληέια θαη ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ππαξρφλησλ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξφηεηαο δηαπηζηψζεθε ε αλεπάξθεηά ηνπο θαη ε ζεκειηψδεο αδπλακία ηνπο λα 

κεηξήζνπλ πιεξφηεηα ζε εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

ηεξαξρηθά ζρήκαηα ή ρξεζηκνπνηνχλ πεδία πνπ έρνπλ πνιιαπιέο ηηκέο. Ζ δηαπηζησκέλε 

απηή έιιεηςε αληηκεησπίζζεθε κε ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ φηη κεηξάεη πιεξφηεηα φρη ζην επίπεδν εγγξαθήο, 

αιιά ζην επίπεδν πεδίνπ. Κη απηφ γηαηί έλα πεδίν κεηαδεδνκέλσλ δελ είλαη έλα απιφο 

ππνδνρέαο πιεξνθνξίαο κε ηε κνξθή κηαο θαη κνλαδηθήο ηηκήο, αιιά έλα πνιχπινθν 

πιέγκα πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα έρεη, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο (ζηελ 

απινχζηεξε πεξίπησζε), είηε λα εκπεξηέρεη κηα νιφθιεξε ηεξαξρία πεδίσλ (φπσο 

ζπκβαίλεη ζηα ηεξαξρηθά ζρήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζχλζεηα πεδία). Σν καζεκαηηθφ 

κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεξφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

έλλνηα ηεο αλαδξνκήο. 

Σν πξνηεηλφκελν κεηξηθφ ζχζηεκα εηζήγαγε ζηε κέηξεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη κηα 

επηπιένλ δηάζηαζε, ηε δηάζηαζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ζεκαζηνινγηθά φκνησλ ηηκψλ. Οη 

δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ηεο ηηκήο ελφο πεδίνπ πνπ κπνξεί λα είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη ζε κηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία πνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί φηαλ κεηξάκε πιεξφηεηα. Πνιιέο θνξέο, 

θάπνηνη θαηαγεγξακκέλνη ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο είλαη ηφζν νπζηψδεηο, πνπ ε απνπζία 

ηνπο κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηα κεηαδεδνκέλα άρξεζηα (γηα παξάδεηγκα, νη δηαθνξεηηθέο 

κεηαθξάζεηο ελφο πεδίνπ θεηκέλνπ, φπνπ ε απνπζία κηαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη ην θείκελν κε θαηαλνεηφ). Έηζη, ην κεηξηθφ ζχζηεκα είλαη 

ζρεδηαζκέλν λα ζπλππνινγίδεη, θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πιεξφηεηαο θαη ηε δηάζηαζε ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ. 

εκαληηθφ κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θάιπςε ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πιεξφηεηαο, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επεξεάδεηαη ην ζχζηεκα απφ ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο 
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ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Ο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ, φπσο ηα βάξε 

ζπνπδαηφηεηαο θάζε πεδίνπ ή ν ειάρηζηνο αξηζκφο ηηκψλ ελφο πεδίνπ πνιιαπιψλ ηηκψλ 

πνπ ην θαζηζηά πιήξεο, είλαη δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηεο γεληθέο αξρέο 

θαη θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ηδηαίηεξν ζηφρν ηεο δηαηξηβήο. 

Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ε επαιήζεπζε θαη πηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο έγηλε κε ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ 

πιεξφηεηαο ζε έλαλ φγθν πξαγκαηηθψλ εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε 

ηε κέζνδν ηεο ζπγθνκηδήο απφ απνζεηήξηα κεηαδεδνκέλσλ αλνηρηήο πξφζβαζεο. 

Δπειέγεζαλ απνζεηήξηα εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία ήηαλ θαηαρσξεκέλεο 

εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ γηα πεξηγξαθή, θπξίσο, εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ απφ ηνλ 

επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

ζρήκαηα DC θαη LOM. Σα ζρήκαηα απηά αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά θαη πξνζδηνξίζηεθαλ 

νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο γηα δχν δηαθνξεηηθά πξνθίι 

ρξεζηψλ, έλαλ δηαρεηξηζηή απνζεηεξίνπ κεηαδεδνκέλσλ, θαη έλαλ θαζεγεηή πνπ έρεη 

ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεη πφξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ 

απνζεηεξίνπ γηα λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκά ηνπ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ αλαπηχρζεθε έλα εηδηθφ εξγαιείν ινγηζκηθνχ 

θαη εμήρζεζαλ, κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ, δηάθνξνη ζηαηηζηηθνί δείθηεο πνπ 

απέδεημαλ ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάδεημε 

ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ εμεηαζζέλησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

8.2 Η ςυμβολή τησ διατριβήσ 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δηεμήρζε κηα πνιπεπίπεδε έξεπλα πνπ είρε σο 

θεληξηθφ εξεπλεηηθφ ζηφρν ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Μεηά απφ δηεμνδηθή 

κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εκπιεθφκελσλ ελλνηψλ θαη 

ηελ αλάδεημε εηδηθφηεξσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, δηαπηζηψζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνβιεκαηηθέο ή ειιεηκκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ (κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο) δελ είραλ αληηκεησπηζηεί. Σφζν ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, φζν θαη ην ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο 

πιεξφηεηαο, απνηέιεζαλ βαζηθά εξεπλεηηθά επηηεχγκαηα ηεο δηαηξηβήο. Χζηφζν, ε 

πξσηφηππε ζπκβνιή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θνξπθαίεο 

ζπλεηζθνξέο ηεο δηαηξηβήο, αιιά επεθηείλεηαη ζε έλαλ αξηζκφ θαηλνηφκσλ ζπιιήςεσλ 
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θαη εθαξκνγψλ πνπ επηιχνπλ θαη αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά δεηήκαηα. Δπηρεηξψληαο κηα εμαληιεηηθή απαξίζκεζε ησλ πξσηφηππσλ 

ζπλεηζθνξψλ ηεο δηαηξηβήο, ζεκεηψλνπκε: 

1. Σν ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ πνπ δηαθξίλεη ηηο 

ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο ηεο θαη φρη ραξαθηεξηζηηθά έλδεημεο παξνπζίαο ή απνπζίαο 

ηεο. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηεί έλλνηεο θαη νληφηεηεο δαλεηζκέλεο απφ έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (ην ρψξν ησλ δηθαζηεξίσλ) πνπ 

εκθαλίδεη, φκσο, ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο θαη αληηζηνηρίεο κε ην ρψξν ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. Με ηελ αληηζηνίρηζε απηή αμηνπνηνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη 

θαηάιιεια αξρέο θαη πξαθηηθέο ηεο δηθαληθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ρψξνπ ησλ δηθαζηεξίσλ 

πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη θαηαμησζεί σο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαζνιηθήο απνδνρήο 

(φπσο είλαη ν φξθνο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε θαηάζεζε ελφο κάξηπξα, ηα γεγνλφηα 

κηαο ππφζεζεο, θιπ.). 

2. Σε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, πνπ αμηνπνηεί ηηο 

ζπζρεηίζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ. Ζ κέζνδνο απηή 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ σο κέζνδνο απηφκαηεο παξαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, νη ινγηθνί θαλφλεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη αιιειεμαξηήζεηο ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ πφξσλ πξνζαξκφδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο ινγηθνί θαλφλεο 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ε παξαβίαζε ηεο ηζρχνο ησλ νπνίσλ ζπλεπάγεηαη πξνβιήκαηα ζε 

κία ή ζε πεξηζζφηεξεο ζπληζηψζεο πνηφηεηαο ζηα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο πφξνπο. Με ηε κέζνδν απηή εληνπίδνληαη πξνβιεκαηηθέο ζπληζηψζεο 

πνηφηεηαο ζε νκάδεο εγγξαθψλ κεηαδεδνκέλσλ (ησλ αληίζηνηρσλ αιιεινζρεηηδφκελσλ 

πφξσλ) θαη κεηψλεηαη ν απαηηεηηθφο ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο, φρη πιένλ ζην ζχλνιν ησλ 

εγγξαθψλ ελφο απνζεηεξίνπ, αιιά ζε κηθξά πξνβιεκαηηθά ππνζχλνια εγγξαθψλ. 

3. Σελ αλάδεημε ηεο θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ πφξσλ ελφο απνζεηεξίνπ ζηηο εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ ηνπο. Όπσο έγηλε 

θαλεξφ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 4, ε θαηαγξαθή ζρέζεσλ ελφο πφξνπ κε 

άιινπο πφξνπο εληφο ελφο απνζεηεξίνπ, ζηα κεηαδεδνκέλα πνπ ηνλ πεξηγξάθνπλ, είλαη 

έλα απαξαίηεην βήκα γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηζρχνο ινγηθψλ θαλφλσλ πνπ ζπλδένπλ ηα 

κεηαδεδνκέλα ηνπο θαη επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο πνιιψλ απφ ηα πεδία ηνπο. Πέξα απφ ηε 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο, ε κέζνδνο 

κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηε δηφξζσζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ εζθαικέλσλ ηηκψλ, έηζη 
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ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κέζνδνο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο. 

4. Σε δεκηνπξγία ελφο λένπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ 

πνπ αληηκεησπίδεη ηηο αλεπάξθεηεο ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ. Ζ αδπλακία ησλ 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο λα κεηξήζνπλ επαξθψο θαη 

αμηφπηζηα ηελ πιεξφηεηα ζε εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ εθθξαζκέλσλ κε ηεξαξρηθά 

ζρήκαηα, θαιχπηεηαη κε απνιχησο ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν απφ ην πξνηεηλφκελν κεηξηθφ 

ζχζηεκα. ηε ζχγρξνλε επνρή, είλαη θαηαγεγξακκέλε κηα θαζνιηθψο απνδεθηή ηάζε 

ησλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ λα αιιάδνπλ ηε δνκή ηνπο θαη λα κεηαηξέπνληαη ζε 

ηεξαξρηθά. Έηζη, ην πξνηεηλφκελν κεηξηθφ ζχζηεκα πιεξφηεηαο έξρεηαη λα 

επζπγξακκηζηεί κε απηήλ ηελ ηάζε θαη λα πξνζαξκφζεη, κε αθξίβεηα, ηηο κεηξήζεηο 

πιεξφηεηαο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζνχλ ηα κεηαδεδνκέλα. 

5. Σε ζεψξεζε ελφο πεδίνπ κεηαδεδνκέλσλ σο ππνδνρέα κεηαβιεηήο πνζφηεηαο 

πιεξνθνξίαο. ηα πνιχπινθα ηεξαξρηθά ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ, φπνπ ηα πεδία 

κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη κε ηε κνξθή ζηηγκηνηχπσλ θαη λα αλαπηχζζνπλ 

εζσηεξηθή δνκή κε ππνπεδία πνιιαπιψλ επηπέδσλ, ε ζεψξεζε ελφο πεδίνπ σο κηαο 

απιήο κεηαβιεηήο πνπ κπνξεί λα έρεη 0 ή 1 ηηκέο, απνηειεί ππεξαπινπζηεπηηθή 

αλεπάξθεηα. Έλα πεδίν κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα έρεη πινχζηα εζσηεξηθή δνκή θαη, 

άξα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ππνδνρέαο πιεξνθνξίαο κεηαβιεηνχ κεγέζνπο. 

6. Σνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πιεξφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ πεδίνπ. Σα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ νξίδνπλ σο νληφηεηα ε νπνία 

πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο κεηαδεδνκέλσλ θαη κπνξεί λα κεηξεζεί γη’ απηήλ πιεξφηεηα, 

ηελ νληφηεηα ηεο εγγξαθήο. Σν πξνηεηλφκελν κεηξηθφ ζχζηεκα νξίδεη ηελ πιεξφηεηα 

ζην επίπεδν ηνπ πεδίνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζεψξεζήο ηνπ σο ππνδνρέα 

κεηαβιεηήο πνζφηεηαο πιεξνθνξίαο. 

7. Σε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ζηνρεπκέλσλ κεηξήζεσλ πιεξφηεηαο, ζε 

εζσηεξηθνχο θφκβνπο ηεο ηεξαξρίαο κηαο εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ. Ο νξηζκφο ηεο 

πιεξφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ πεδίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εμαγσγήο κέηξσλ 

πιεξφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Με απηή ηε δπλαηφηεηα ην κεηξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

εληνπίζεη θαη λα πνζνηηθνπνηήζεη πξνβιήκαηα πιεξφηεηαο νπνπδήπνηε ζηελ ηεξαξρία 

ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ. Έηζη, ην πξνηεηλφκελν κεηξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 
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δψζεη αλεμάξηεηα κέηξα πιεξφηεηαο, π.ρ. γηα ηελ θαηεγνξία «5 Δθπαηδεπηηθά» ή «7 

ρέζε» ηνπ LOM ή γηα ην ζχλζεην πεδίν «name» ηνπ MODS, ηα νπνία κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ελφο εξεπλεηή. 

8. Σν ζπλππνινγηζκφ ηεο δηάζηαζεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ ζηε 

κέηξεζε ηεο πιεξφηεηάο ηνπ. Ζ ηηκή ελφο απινχ πεδίνπ κπνξεί λα αλαπαξίζηαηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ηαπηφρξνλα θαηαγεγγξακκέλνπο ζηελ εγγξαθή 

κεηαδεδνκέλσλ. Απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ζπλεηζθέξνπλ ζην 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν πνπ θέξεη ην πεδίν θαη δελ κπνξνχλ λα αγλννχληαη θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεξφηεηάο ηνπ. Έηζη, ην πξνηεηλφκελν κεηξηθφ ζχζηεκα πξνλνεί 

γηα ην ζπλππνινγηζκφ ηεο δηάζηαζεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεδίνπ ζην κέηξν 

ηεο πιεξφηεηάο ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ 

ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

9. Σελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ βάξνπο ζεκαληηθφηεηαο ππφ ζπλζήθε γηα 

ζχλζεηα πεδία. Ζ ζεκαληηθφηεηα ελφο ζχλζεηνπ πεδίνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηελ ηηκή ελφο ππνπεδίνπ ηνπ. Σν ππφ ζπλζήθε βάξνο ζεκαληηθφηεηαο 

κπνξεί λα αθνξά, είηε ηα δηαθνξεηηθά ζηηγκηφηππα ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ (αλ απηφ είλαη 

πνιιαπιψλ ηηκψλ), είηε ην ζχλζεην πεδίν ζε ζρέζε κε ηα πεδία ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ – 

αδεξθηθά ηνπ. Ζ ζπλζήθε πνπ αιιάδεη ην βάξνο ζεκαληηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη, είηε ε 

ζεηξά εκθάληζεο θάζε ζηηγκηνηχπνπ, είηε ε ηηκή ελφο ππνπεδίνπ ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ 

πνπ ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαζία νιφθιεξνπ ηνπ ζχλζεηνπ πεδίνπ θαη, 

άξα, δηαθνξνπνηεί αλάινγα θαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ. Σν βάξνο ζεκαληηθφηεηαο ππφ 

ζπλζήθε είλαη κηα ηδηαηηέξσο ρξεζηηθή έλλνηα πνπ απνδεηθλχεη ηελ επειημία ηνπ 

κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο λα απνηππψλεη ηηο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο πνπ 

κπνξεί λα εθθξάδνπλ νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ελφο πεδίνπ. 

10. Σνλ θαζνξηζκφ γεληθψλ αξρψλ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ πιεξφηεηαο ζε 

πεδία πνιιαπιψλ ηηκψλ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε ζαθήο γλψζε 

ηνπ πεξηγξαθφκελνπ απφ ηα κεηαδεδνκέλα πφξνπ, ν αξηζκφο ησλ ηηκψλ ελφο πεδίνπ 

πνιιαπιψλ ηηκψλ πνπ ην θαζηζηά πιήξεο είλαη έλα αλνηρηφ δήηεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα πξνζεγγηζηεί κε βάζε έλα ζχλνιν αξρψλ πνπ απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαηά ην κέγηζην δπλαηφ ηξφπν, θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ. ην πξνηεηλφκελν κεηξηθφ ζχζηεκα, απηέο νη 

απαηηήζεηο πιεξφηεηαο εθθξάδνληαη κε ηηο γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ παξακέηξσλ m(f) ησλ πεδίσλ πνιιαπιψλ ηηκψλ. 
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11. Σελ αλάπηπμε κηαο εηδηθήο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ πνπ πινπνηεί ην 

πξνηεηλφκελν κεηξηθφ ζχζηεκα πιεξφηεηαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαπηχρζεθε εηδηθή εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ δέρεηαη σο είζνδν εγγξαθέο 

κεηαδεδνκέλσλ κε ηε κνξθή αξρείσλ XML – πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζρήκα DC θαη 

LOM, παξακεηξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη παξάγεη 

κεηξήζεηο πιεξφηεηαο γηα θάζε πεδίν ηεο εγγξαθήο, φπσο θαη γηα νιφθιεξε ηελ 

εγγξαθή. 

12. Σελ εθαξκνγή ηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξφηεηαο ζε ρηιηάδεο πξαγκαηηθέο 

εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ απφ απνζεηήξηα αλνηρηήο πξφζβαζεο θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ εηδηθήο ρξεζηκφηεηαο, πνπ ηα ππάξρνληα κεηξηθά ζπζηήκαηα 

αδπλαηνχλ λα παξαγάγνπλ. Λφγσ ηεο πςειήο επθξίλεηάο ηνπ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη, κε φξνπο πιεξφηεηαο, γηα πνην πξνθίι ρξήζηε είλαη θαηαιιειφηεξν έλα 

ζπγθεθξηκέλν απνζεηήξην, πνην απνζεηήξην είλαη πεξηζζφηεξν ζπκκνξθσκέλν θαη 

ζπλεπέο κε ηηο πνιηηηθέο δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθψλ (πνπ αθνινπζνχληαη ζε θάζε 

απνζεηήξην), πνην απνζεηήξην είλαη θαηαιιειφηεξν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι 

ρξήζηε, θ.φ.θ.. 

Όια ηα αλσηέξσ ζεκεία απνηεινχλ πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ, δηαπηζησκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ειιείςεσλ πνπ 

έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

8.3 Ανοιχτά ζητήματα – Μελλοντική έρευνα 

Σν αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο απνηειεί έλαλ ηαρχηαηα εμειηζζφκελν εξεπλεηηθφ ρψξν. 

Ζ απαίηεζε γηα πιήξε, νξζά θαη ζρεηηθά κεηαδεδνκέλα είλαη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα 

ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Ζ παξνχζα δηαηξηβή ζπλεηζέθεξε ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη αλέπηπμε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

κέηξεζεο ηεο πιεξφηεηάο ηνπο. Χζηφζν, ππάξρεη έλαο αξηζκφο δεηεκάησλ πνπ είλαη 

απφξξνηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο θαη παξακέλνπλ αλνηρηά, κηαο θαη 

δελ αληηκεησπίζηεθαλ ζηα πεξηνξηζκέλα πιαίζηα κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο – ε 

νπνία επηθεληξψλεη ζε ζπγθεθξηκέλν, ζαθψο θαζνξηζκέλν εξεπλεηηθφ ζηφρν. Σα 

δεηήκαηα απηά, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελα κειινληηθψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
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Ο νξηζκφο ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ αιιεινζρεηηδφκελνπο 

πφξνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ζαθή, δνκεκέλν θαη πξνηππνπνηεκέλν. Όπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ηεο κεζφδνπ εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, πνπ 

θάλεη ρξήζε ινγηθψλ θαλφλσλ ζπζρέηηζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ, ε 

ζεκαζηνινγία ησλ ζρέζεσλ είλαη ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο κεζφδνπ. Ο νξηζκφο ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ ζρέζεσλ κε ηε ρξήζε νληνινγηψλ θαη ε 

δεκηνπξγία εμαληιεηηθψλ ιηζηψλ κε ραξαθηεξηζηηθά ζχλδεζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο εθαξκνγήο ή θνηλφηεηεο ρξεζηψλ, είλαη έλα δήηεκα πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο. 

Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο κε ηε ρξήζε ινγηθψλ θαλφλσλ ζπζρέηηζεο 

ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζρεηηδφκελσλ πφξσλ ζα πξέπεη λα ιάβεη, θαηά ην δπλαηφλ, 

πνζνηηθφ ραξαθηήξα. Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο κεζφδνπ, πηζαλνί παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη ν αξηζκφο ησλ θαλφλσλ πνπ δελ ηζρχνπλ, ζε 

επίπεδν, ηφζν εγγξαθήο, φζν θαη απνζεηεξίνπ, ν αξηζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ πεδίσλ ζε 

έλα θαλφλα, ην πιήζνο ησλ ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ ή ησλ ηηκψλ πνπ ιείπνπλ απφ έλα 

πεδίν, ν αξηζκφο ησλ πφξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα πξνβιεκαηηθφ ζχλνιν, ν αξηζκφο 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπλφισλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο πφξνο, θ.ά.. Ζ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο κεζφδνπ απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε θαη ζα πξέπεη λα 

κειεηεζεί κε πξνζνρή. 

Σέινο, ε δεκηνπξγία ελφο θαζνιηθνχ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ απνηειεί έλαλ καθξφπλνν ζηφρν πνπ ζα απαηηήζεη δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε, κηαο θαη ε εθηίκεζε θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ άιισλ 

δχν ζπληζησζψλ ηεο πνηφηεηαο, πιελ ηεο πιεξφηεηαο, δει. ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο 

ζρεηηθφηεηαο, εκπιέθεη έλαλ ζπλδπαζκφ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα καζεκαηηθά, ε γισζζνινγία, ε πιεξνθνξηθή, θ.ά.. ηελ 

πξνζπάζεηα απηή, βαζηθφ ξφιν ζα παίμεη ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ζπλεηζθνξάο 

ησλ ζπληζησζψλ ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο ζην κέγεζνο ηεο πνηφηεηαο, ζην 

βαζκφ πνπ θαζεκηά εμ’ απηψλ δηακνξθψλεηαη, αληηζηνίρσο, απφ αληηθεηκεληθνχο θαη 

ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο. Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ζα 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ εθαξκνγψλ ην απαξαίηεην εξγαιείν πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ζα βνεζήζεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ θαη 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. 
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1. Αποθετήρια εξωτερικού DC 

1 Όλνκα: Archive EduTice 

Οξγαληζκφο: Domaine scientifique de la Doua, Centre pour la Communication 

Scientifique Directe (CCSD) 

Υψξα: Γαιιία 

OAI baseURL: http://edutice.archives-ouvertes.fr/oai/oai.php 

Δγγξαθέο: 1703 

2 Όλνκα: Archive Ouverte en Sciences de l'Information et de la 

Communication (@rchiveSIC) 

Οξγαληζκφο: Domaine scientifique de la Doua, Centre pour la Communication 

Scientifique Directe (CCSD), France 

OAI baseURL: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/oai/oai.php 

Υψξα: Γαιιία 

Δγγξαθέο: 1071 

3 Όλνκα: Cogprints (Cognitive Sciences ePrint Archive) 

Οξγαληζκφο: Electronics and Computer Science, University of Southampton 

(Soton) 

OAI baseURL: http://cogprints.org/cgi/oai2 

Υψξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δγγξαθέο: 3354 

4 Όλνκα: Computer Science Technical Reports @Virginia Tech 

Οξγαληζκφο: Computer Science, Virginia Polytechnic Institute and State 

University 

OAI baseURL: http://eprints.cs.vt.edu/perl/oai2 

Υψξα: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Δγγξαθέο: 934 

5 Όλνκα: Dialogo Cientifico (DICI) 

Οξγαληζκφο: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (ibict), 

OAI baseURL: http://dici.ibict.br/perl/oai2 

Υψξα: Βξαδηιία 

Δγγξαθέο: 665 

6 Όλνκα: Digital Library of Information Science & Technology (dLIST) 

Οξγαληζκφο: School of Information Resources & Library Science, University of 

Arizona (UA) 

OAI baseURL: http://dlist.sir.arizona.edu/perl/oai2 

Υψξα: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Δγγξαθέο: 1444 

7 Όλνκα: Eldorado - Ressourcen aus und für Lehre, Studium und 

Forschung 

Οξγαληζκφο: Zentrum für Kommunikation und Informationsverarbeitung, 

Universität Dortmund 

OAI baseURL: http://eldorado.uni-dortmund.de:8080/dspace-oai/request 

Υψξα: Γεξκαλία 

Δγγξαθέο: 9272 
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8 Όλνκα: Electronics & Computer Science EPrints Service 

Οξγαληζκφο: Electronics and Computer Science, University of Southampton 

(Soton) 

OAI baseURL:  

Υψξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δγγξαθέο: 14062 

9 Όλνκα: ePrints.FRI 

Οξγαληζκφο: Faculty of Computer and Information Science (FRI), Univerza v 

Ljubljani 

OAI baseURL: http://eprints.ecs.soton.ac.uk/cgi/oai2 

Υψξα: ινβελία 

Δγγξαθέο: 752 

10 Όλνκα: INRIA a CCSD electronic archive server (HAL-INRIA) 

Οξγαληζκφο: Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 

(INRIA) 

OAI baseURL: http://hal.inria.fr/oai/oai.php 

Υψξα: Γαιιία 

Δγγξαθέο: 12112 

11 Όλνκα: DSpace at School of Computing, NUS 

Οξγαληζκφο: National University of Singapore (NUS) 

OAI baseURL: http://dl.comp.nus.edu.sg/dspace-oai/request 

Υψξα: ηγθαπνχξε 

Δγγξαθέο: 500 

12 Όλνκα: NERC Open Research Archive (NORA) 

Οξγαληζκφο: Natural Environment Research Council (NERC) 

OAI baseURL: http://nora.nerc.ac.uk/cgi/oai2 

Υψξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δγγξαθέο: 2092 

13 Όλνκα: Pattern Analysis Statistical Modelling & Computational 

Learning EPrints (PASCAL EPrints) 

Οξγαληζκφο: Pattern Analysis Statistical Modelling (PASCAL) 

OAI baseURL: http://eprints.pascal-network.org/perl/oai2 

Υψξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δγγξαθέο: 4497 

14 Όλνκα: Queensland University of Technology ePrints Archive (QUT 

ePrints Archive) 

Οξγαληζκφο: Queensland University of Technology (QUT) 

OAI baseURL: http://eprints.qut.edu.au/cgi/oai2 

Υψξα: Απζηξαιία 

Δγγξαθέο: 13500 

15 Όλνκα: SICS Publications Database (Swedish Institute of Computer 

Science Publications Database) 

Οξγαληζκφο: Swedish Institute of Computer Science (SICS) 

OAI baseURL: http://eprints.sics.se/perl/oai2 

Υψξα: νπεδία 

Δγγξαθέο: 1583 

16 Όλνκα: STFC ePublication Archive (STFC ePubs) 

Οξγαληζκφο: Science and Technology Facilities Council (STFC) 

OAI baseURL: http://epubs.cclrc.ac.uk/oai 
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Υψξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δγγξαθέο: 27628 

17 Όλνκα: University of Wales Aberystwyth Repository (CADAIR) 

Οξγαληζκφο: Aberystwyth University 

OAI baseURL: http://cadair.aber.ac.uk/dspace-oai/request 

Υψξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Δγγξαθέο: 2366 

18 Όλνκα: Virginia Tech Computer Science Technical Reports 

Οξγαληζκφο: Virginia Polytechnic Institute and State University 

OAI baseURL: http://eprints.cs.vt.edu:8000/perl/oai2 

Υψξα: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Δγγξαθέο: 934 

 

2. Εγχώρια αποθετήρια DC 

1 Όλνκα: Απνζεηήξην Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

Οξγαληζκφο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

OAI baseURL: http://cds.lib.auth.gr/cgi-bin/cds/oai2d 

Δγγξαθέο: 64109 

2 Όλνκα: E-Locus  

Οξγαληζκφο: Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

OAI baseURL: http://elocus.lib.uoc.gr 

Δγγξαθέο: 3046 

3 Όλνκα: ΔΣΗΑ 

Οξγαληζκφο: Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην 

OAI baseURL: http://estia.hua.gr:8080/dspace-oai/request 

Δγγξαθέο: 817 

4 Όλνκα: HELIOS 

Οξγαληζκφο: Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ 

OAI baseURL: http://helios-eie.ekt.gr/oai-driver/request 

Δγγξαθέο: 3824 

5 Όλνκα: Φεθίδα 

Οξγαληζκφο: Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

OAI baseURL: 
http://celestial.eprints.org/oai/Institutional Repository of University 

of Macedonia Library 

Δγγξαθέο: 11876 

6 Όλνκα: ΔΤΡΖΚΑ! 

Οξγαληζκφο: Αιεμάλδξεην Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο 

OAI baseURL: http://eureka.lib.teithe.gr:8080/dspace-oai/request 

Δγγξαθέο: 100 

7 Όλνκα: Νεκεξηήο 

Οξγαληζκφο: Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

OAI baseURL: http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace-oai/request 

Δγγξαθέο: 300 
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3. Αποθετήρια LOM 

1 Όλνκα: Ariadne 

Οξγαληζκφο: ARIADNE Foundation 

OAI baseURL: http://ariadne.cs.kuleuven.be/oaitarget/OAIHandler 

Υψξα: Δπξσπατθή ζπλεξγαζία 

Δγγξαθέο: 4898 

2 Όλνκα: Canal-U digital video library for the higher education 

Οξγαληζκφο: Canal-U 

OAI baseURL: http://www.canal-u.tv/index.php 

Υψξα: Γαιιία 

Δγγξαθέο: 5043 

3 Όλνκα: Göteborgs Universitet Open Archive (GUOA/GUPEA) 

Οξγαληζκφο: Göteborgs Universitet 

OAI baseURL: https://guoa.ub.gu.se/dspace-oai/request 

Υψξα: νπεδία 

Δγγξαθέο: 9924 

4 Όλνκα: Biblioteca Escolar Digital 

Οξγαληζκφο: Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas de Peñaranda de 

Bracamonte 

OAI baseURL: http://www.bibliotecaescolardigital.es/oaiBidig2/oai2.php 

Υψξα: Ηζπαλία 

Δγγξαθέο: 1829 

5 Όλνκα: Share.Tec 

Οξγαληζκφο: CELSTEC research institute of the Open Universiteit Nederland 

OAI baseURL: http://sharetec.celstec.org:8080/repository/servlet/OAIHandler 

Υψξα: Οιιαλδία 

Δγγξαθέο: 755 

6 Όλνκα: SIO EDUS 

Οξγαληζκφο: Slovenian Education Network (SIO) 

OAI baseURL: http://sio.edus.si/LreTomcat/oai 

Υψξα: ινβελία 

Δγγξαθέο: 8723 

7 Όλνκα: MELT repository 

Οξγαληζκφο: MELT project - Metadata Ecology for Learning and Teaching 

OAI baseURL: http://www.melt.fwu.de/oai2.php 

Υψξα: ζπλεξγαζία 13 επξσπατθψλ ρσξψλ 

Δγγξαθέο: 2251 

8 Όλνκα: FIsme repository 

Οξγαληζκφο: Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education 

(FIsme) 

OAI baseURL: http://www.fi.uu.nl/oaicat/OAIHandler 

Υψξα: Οιιαλδία 

Δγγξαθέο: 920 
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Παρϊρτημα «Β» – Δεύγματα εγγραφών 
μεταδεδομϋνων  

1. Εγγραφή DC 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"> 

  <dc:creator>Snooke, Neal</dc:creator> 

  <dc:creator>Shipman, Richard</dc:creator> 

  <dc:date>2006-03-22T15:45:53Z</dc:date> 

  <dc:identifier>N.A.Snooke and R.Shipman, Generating Automotive 

Electrical System Models from Component Based Qualitative Simulation, 

Expert Systems 2001, 11-12 Dec 2001, Cambridge UK, Research and 

Development in intelligent Systems XVIII, pp.100-114, ISBN 1-85233-

535-1 (Springer).</dc:identifier> 

  <dc:identifier>http://hdl.handle.net/2160/70</dc:identifier> 

  <dc:language>en</dc:language> 

  <dc:publisher>Springer</dc:publisher> 

  <dc:title>Generating Automotive Electrical System Models from 

Component Based Qualitative Simulation</dc:title> 

  <dc:type>Text</dc:type> 

  <dc:type>published conference paper</dc:type> 

</oai_dc:dc> 

 

2. Εγγραφή LOM 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<lom xmlns="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM" 

xmlns:sio="http://sio.edus.si/trubar" 

xmlns:slre="http://fire.eun.org/xsd/strictLreResults-1.0" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xs:schemaLocation="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM 

http://fire.eun.org/xsd/lre/lre.xsd"> 

    <general> 

        <identifier> 

            <catalog>lre</catalog> 

            <entry>trubar1:albumi/pic00032</entry> 

        </identifier> 

        <title> 

            <string language="sl">Vilenica</string> 

            <string language="en">Vilenica</string> 

        </title> 

        <language>x-none</language> 

        <keyword> 

            <string language="sl">jama</string> 

        </keyword> 

        <keyword> 

            <string language="sl">kapniki</string> 
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        </keyword> 

        <keyword> 

            <string language="sl">Kras</string> 

        </keyword> 

        <keyword> 

            <string language="en">cave</string> 

        </keyword> 

        <keyword> 

            <string language="en">Carst</string> 

        </keyword> 

    </general> 

    <lifeCycle> 

        <contribute> 

            <date> 

                <dateTime>1998-10-24T15:30:00.00Z</dateTime> 

            </date> 

        </contribute> 

    </lifeCycle> 

    <metaMetadata> 

        <identifier> 

            <catalog>lre</catalog> 

            <entry>trubar1:albumi/pic00032</entry> 

        </identifier> 

        <contribute> 

            <role> 

                <source>LREv3.0</source> 

                <value>provider</value> 

            </role> 

            <entity>BEGIN:VCARD VERSION:3.0 FN:SIO N:SIO;;;; ORG:UNI-

LJ;FMF END:VCARD </entity> 

            <date> 

                <dateTime>1998-10-29T02:14:00.00Z</dateTime> 

            </date> 

        </contribute> 

        <language>sl</language> 

    </metaMetadata> 

    <technical> 

       <format>image/jpeg</format> 

    

<location>http://sio.edus.si/katalogi/albumi/slika/narava/pic00032.jpg

</location> 

    </technical> 

    <educational> 

        <learningResourceType> 

            <source>LREv3.0</source> 

            <value>image</value> 

        </learningResourceType> 

    </educational> 

    <rights> 

        <cost> 

            <source>LOMv1.0</source> 

            <value>no</value> 

        </cost> 

    </rights> 

</lom> 
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Παρϊρτημα «Γ» – Δημοςιεύςεισ 

Οη παξαθάησ δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλεηζθνξψλ ηεο δηαηξηβήο πνπ έρνπλ γίλεη 

απνδεθηέο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 
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