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Περίληψη 
 
Η διαλειτουργικότητα αποτελεί τον κεντρικό στόχο κάθε εθνικής πολιτικής διαχείρισης και 
οργάνωσης της πληροφορίας, επειδή εξασφαλίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής 
µηχαναγνώσιµων δεδοµένων τόσο σε πληροφοριακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συστηµάτων. 
Ωστόσο, η διεθνής βιβλιογραφία έχει υποδείξει την έλλειψη οµοιοµορφίας και συµβατότητας 
στα εννοιολογικά µεταδεδοµένα, λόγω της απουσίας οργανωµένων, δοµηµένων και 
διασυνδεδεµένων ευρετηρίων για την παγκόσµια γνώση. Οι θησαυροί και ταξινοµίες που 
αναπτύσσονται από το κάθε πληροφοριακό κέντρο αποτελούν τοπικές ή εθνικές προσπάθειες, 
µε αποτέλεσµα την έλλειψη διεθνούς συµβατότητας, η οποία έχει αναµφισβήτητα καθιερωθεί 
για τα βιβλιογραφικά µεταδεδοµένα. Σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει ακόµη περισσότερο 
την εννοιολογική ανοµοιοµορφία συνιστά η εξέλιξη των επιστηµών και της τεχνολογίας, καθώς 
η πρόοδος αυτή επηρεάζει τη λεκτική απόδοση των υφιστάµενων όρων και εισάγει νέα 
ορολογία. Η εξέλιξη της γλώσσας και η νέα σηµασιολογία που εισέρχεται στους επιστηµονικούς 
τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επιφέρουν εννοιολογική σύγχυση και ασυµβατότητα, 
καθώς οι έννοιες δεν είναι σαφώς προσδιορισµένες και διασυνδεδεµένες. 
 
Βασικός στόχος της πρότασής µας είναι η ανάδειξη µιας δηµόσιας πολιτικής για την αξιοποίηση 
των ταξινοµικών συστηµάτων ώστε να διαµορφωθούν αποτελεσµατικά συστήµατα οργάνωσης 
της γνώσης, καθώς και κοινή µεθοδολογία διαχείρισης εννοιολογικών δεδοµένων και 
µεταδεδοµένων. Πιο αναλυτικά, η εργασία (α) µελετά το πρόβληµα της απόδοσης και 
διαχείρισης των εννοιών, (β) προτείνει την χρήση των ταξινοµικών συστηµάτων, όχι µόνο ως 
εργαλείο για την ταξινόµηση, αλλά και ως πηγή για την απόδοση εννοιολογικών µεταδεδοµένων 
και (γ) στοχεύει στη διαµόρφωση πλαισίου ανάπτυξης κοινής µεθοδολογίας για την οργάνωση 
των εννοιολογικών µεταδεδοµένων.  
 
Τα διαφορετικά εννοιολογικά εργαλεία (θεµατικές επικεφαλίδες ή/και θησαυροί) που 
χρησιµοποιούν σήµερα οι περισσότερες βιβλιοθήκες, δεν είναι συµβατά µεταξύ τους. 
Συγκεκριµένα, στην περίπτωση των θεµατικών επικεφαλίδων, η µετάφραση είναι σχεδόν 
αναπόφευκτη, µε συνέπεια να αποδίδεται η ίδια έννοια µε διαφορετική λεκτική απόδοση ή/και 
ερµηνεία, ενώ στην περίπτωση των θησαυρών, τα τοπικά διαµορφωµένα ελεγχόµενα ευρετήρια 
δεν εξασφαλίζουν θεµατική οµοιογένεια µεταξύ των βιβλιοθηκών. Λύση στο πρόβληµα µπορεί 
να δώσει η καθιέρωση µιας µεθοδολογίας που να αξιοποιεί τα ταξινοµικά συστήµατα για την 
απόδοση εννοιών. Η µεθοδολογία αυτή (α) προβλέπει την αξιολόγηση καταλληλότητας και 
ενηµέρωσης / επέκτασης των ταξινοµικών συστηµάτων και (β) επιτρέπει την αντικατάσταση 
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των θεµατικών επικεφαλίδων από τη σηµασιολογία που αντλείται από τα ταξινοµικά 
συστήµατα. Η περιγραφή του επιστητού µε εργαλεία που στηρίζουν τη δοµή τους σε ιεραρχικές 
τάξεις αποτελεί την αφετηρία για την περαιτέρω οργάνωση της γνώσης µε τη χρήση ανοικτών 
προτύπων (RDF, Topic Maps). Ως υλοποίηση της παραπάνω µεθοδολογίας παρέχεται ένα 
παράδειγµα στο οποίο µετατρέπεται το αντίστοιχο τµήµα του DDC και του UDC σε Topic 
Maps. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Εννοιολογική Οµοιογένεια, Εννοιολογικά Μεταδεδοµένα, Ταξινοµικά 
Συστήµατα, Σηµασιολογία, ∆ηµόσια Πολιτική 
 
 
Abstract 
 
Interoperability is considered to be the main focal point and determinant of every national 
policy on information management, due to the fact that it enables systems communication and 
the exchange of machine readable data. However, international bibliography has addressed 
the lack of semantic homogeneity and compatibility owing to the lack of structured and 
interlinked indexes on global knowledge. The thesauri and taxonomies developed by several 
information agencies remain local or national initiatives. This results in international 
semantic heterogeneity although the library community has established a uniformity 
regarding bibliographic metadata. Another essential parameter that contributes to semantic 
incompatibility is the advancement of sciences and technology, since this progress influences 
the diction of the established terms and introduces new terminology. Language development 
and new conceptualization regarding the scientific fields of human activity contribute to 
semantic confusion and incompatibility, since the used terms are not clearly defined and 
interlinked. 
 
Our proposal is mainly oriented towards a public policy for the the exploitation of 
classification system capabilities, so as to develop efficient information and knowledge 
management systems, as well as mutual methodology regarding semantic data and metadata 
management. In particular, this presentation (a) examines the problem of semantic 
management and term allocation, (b) introduces the usage of classification systems, not only 
as a classification tool but also as a source for the semantic metadata, and (c) aims at 
defining a common framework for the development of a mutual methodology for semantic 
management. 
 
The several semantic tools (subject headings and/or thesauri) used by the majority of 
libraries are not compatible. The usage of subject headings mainly requires the translation of 
the terms used. As such, the same principal may be applied using a different diction and/or 
conceptualization. Moreover, the thesauri used reveal the locally developed indexes and 
terminology and thus remain incompatible with other semantic tools with a different 
conceptualization on the same topics. A solution to this problem may be the establishment of a 
methodology based on the conceptualization derived from the classification systems 
themselves. This methodology shall (a) evaluate the appropriateness of the several 
classification systems, (b) examine their update / extension capabilities and (c) allow the 
replacement of subject headings with the terminology used be the classification systems. The 
description of the semantics with tools that base their structure on hierarchical classes is 
considered as a starting point for the further procession of information using open knowledge 
management standards (RDF, Topic Maps). An example is provided regarding the usage of 
the classification systems’ conceptualization, as well as their structure in open standards. 
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Specifically, this example provides for the terminology derived from the DDC and UDC and 
how this may be converted into Topic Maps. 
 
Keywords: Semantic Homogeneity, Semantic Metadata, Classification Systems, 
Conceptualization, Public Policy 
 
 

1. Υφιστάµενη Κατάσταση 
 
Η ανάγκη ύπαρξης θεµατικής οµοιογένειας και συµβατότητας συνδέεται άρρηκτα µε τη 
δυνατότητα µεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας από διαφορετικούς οργανισµούς και 
πληροφοριακά συστήµατα. Η παραπάνω θεµατική οµοιογένεια στόχο έχει: (α) την 
εξοικονόµηση ανθρώπινων ωρών εργασίας και κόστους επεξεργασίας της ίδιας πληροφορίας 
και (β) την εξασφάλιση ποιοτικών δεδοµένων καθώς και την διευκόλυνση του τελικού 
χρήστη στην έρευνά του. Οι λόγοι που καθιστούν, ιδιαίτερα σήµερα, επιβεβληµένη την 
εννοιολογική σύγκλιση συνίστανται: 
o Στις νέες πληροφοριακές ανάγκες που επιβάλλει η «Κοινωνία της Πληροφορίας», οι 

οποίες αυξάνουν την εννοιολογική πολυµορφία µε την καθιέρωση νέων επιστηµονικών 
και τεχνικών όρων.  

o Στις τεχνολογικές εξελίξεις που παρέχουν πρόσφορο έδαφος για την παροχή 
αναβαθµισµένων ποιοτικά υπηρεσιών. 

Οι παραπάνω παράγοντες επιβάλλουν την διασύνδεση όλων των πληροφοριακών 
συστηµάτων και την άµεση και αποτελεσµατική ροή δεδοµένων, γεγονός που θέτει ζητήµατα 
διαλειτουργικότητας  και θεµατικής οµοιοµορφίας.  
 
Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι  βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων χαρακτηρίζονται από  
εννοιολογική ανοµοιογένεια, η οποία επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα ανταλλαγής 
µηχαναγνώσιµων δεδοµένων. Για παράδειγµα, οι εικόνες 1-3 αποτελούν τµήµα 
βιβλιογραφικού καταλόγου ακαδηµαϊκής βιβλιοθήκης, ενώ οι εικόνες 4-5 προέρχονται από 
τον κατάλογο της Library of Congress. Η πρόσβαση στην θεµατική ενότητα της «Ελληνικής 
Επανάστασης» δεν πραγµατοποιείται µε ενιαίο τρόπο και σηµασιολογία, µε συνέπεια: (α) ο 
τελικός χρήστης να «χάνει» πληροφορία, (β) οι έννοιες του συγκεκριµένου αρχείου 
καθιερωµένων αποδόσεων να είναι σχεδόν αδύνατο να διασυνδεθούν µε τις αντίστοιχες ενός 
άλλου πληροφοριακού εργαλείου. 

Εικόνα 1 Απόδοση θέµατος «Ελληνική Επανάσταση» 

Εικόνα 2 Απόδοση θέµατος «Ελληνική Επανάσταση» 
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Εικόνα 3 Απόδοση θέµατος «Ελληνική Επανάσταση»  

Η µεθοδολογία που σήµερα ακολουθούν τα πληροφοριακά κέντρα δεν στηρίζεται σε µία 
θεσµοθετηµένη πολιτική διαχείρισης και διάθεσης πληροφοριακών δεδοµένων, αλλά στην 
κοινή πρακτική, εµπειρία και συνήθεια. Συγκεκριµένα, ο µηχανισµός διαµόρφωσης του 
αρχείου καθιερωµένων αποδόσεων και η εξασφάλιση θεµατικής πρόσβασης 
πραγµατοποιείται βάσει θεµατικών επικεφαλίδων που έχουν αναπτυχθεί είτε στον ελλαδικό 
χώρο ή σε χώρες του εξωτερικού, όπως είναι οι θεµατικές επικεφαλίδες της Library of 
Congress (Library of Congress 2004). Στην πρώτη περίπτωση, οι θεµατικές ενότητες που 
καλύπτουν οι επικεφαλίδες δεν επαρκούν για τις πληροφοριακές ανάγκες των περισσοτέρων 
πληροφοριακών κέντρων. Συγκεκριµένα, βιβλιοθήκες µε αυξηµένες και ιδιαίτερες 
πληροφοριακές ανάγκες, όπως είναι οι Ακαδηµαϊκές και Ειδικές Βιβλιοθήκες, αδυνατούν να 
καλύψουν τις εννοιολογικές προεκτάσεις των τεκµηρίων τους µε τις καθιερωµένες θεµατικές 
επικεφαλίδες που παρέχονται σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό αναζητούνται νέα 
εννοιολογικά εργαλεία που είτε αναπτύσσονται από τις ίδιες τις βιβλιοθήκες (π.χ. θησαυροί, 
ταξινοµίες) είτε µεταφράζονται από ξένα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης. Ωστόσο, στην 

σηµαντικότερο παράγοντα που συµβάλει στην έλλειψη οµοιοµορφίας και συµβατότητας. Το 
ίδιο αποτέλεσµα παρατηρείται και στην ανάπτυξη ελεγχόµενων λεξιλογίων, τοπικά 
διαµορφωµένων, καθώς αντικατοπτρίζουν τι  πληροφοριακές ανάγκες του συγκεκριµένου 
φορέα, ενώ η καθιέρωση της ορολογίας αποτελεί προσωπική επιλογή και όχι αποτέλεσµα 
έρευνας και εξειδίκευσης στον συγκεκριµένο επιστηµονικό κλάδο. 
Εικόνα 4 Απόδοση θέµατος «Ελληνική Επανάσταση» 

περίπτωση υιοθέτησης ορολογίας από διαφορετική γλώσσα, η µετάφραση αποτελεί τον 

ς

πηγών θεµατικής περιγραφής ενισχύει το 
καθώς τα τοπικά διαµορφωµένα εργαλεία 

βατότητα. Έγκυρη και καίρια επίλυση του 

ηλεκτρονικής

φορίας. Συγκεκριµένα, για τα εννοιολογικά µεταδεδοµένα, η 
ληροφοριακή πολιτική κάθε χώρας προτείνει την χρήση  εννοιολογικών εργαλείων που 
έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο προκειµένου να εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα και 

Εικόνα 5 Απόδοση θέµατος «Ελληνική Επανάσταση» 

Συνεπώς, η υιοθέτηση και χρήση ποικίλων 
πρόβληµα της εννοιολογικής ανοµοιογένειας, 
οργάνωσης της γνώσης οδηγούν στην ασυµ
προβλήµατος αποτελεί η καθιέρωση µιας δηµόσιας πολιτικής για τη διαχείριση και ανάπτυξη 
εννοιολογικών µεταδεδοµένων, η οποία θα εξασφαλίσει οµοιόµορφη µεθοδολογία 
οργάνωσης της γνώσης σε εθνικό επίπεδο. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι  η υιοθέτηση και 
εφαρµογή µιας δηµόσιας πολιτικής για την οργάνωση της πληροφορίας έχει ήδη παρουσιάσει 
θετικά αποτελέσµατα στον χώρο της  διακυβέρνησης. Συγκεκριµένα η ανάγκη 
εξασφάλισης διαλειτουργικότητας τόσο σε βιβλιογραφικό όσο και σε εννοιολογικό επίπεδο, 
οδήγησε από πολύ νωρίς πολλές χώρες στην διατύπωση  µιας δηµόσιας πολιτικής για την 
διαχείριση της κυβερνητικής πληροφορίας. Η πολιτική αυτή ορίζει τις αρχές και τους στόχους 
που πρέπει να υλοποιήσουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς, καθώς επίσης και τα πρότυπα και τη 
µεθοδολογία επεξεργασίας της κυβερνητικής πληροφορίας, προκειµένου να εξασφαλίσουν 
συµβατές και πλήρως διασυνδεδεµένες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα χωρών 
αποτελούν η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, η Αυστραλία, η Νέα 
Ζηλανδία και ο Καναδάς.  
 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης αυτής της πολιτικής συµπεριλαµβάνονται και τα πρότυπα 
κωδικοποίησης της πληρο
π
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θεµατική οµοιογένεια. Για παράδειγµα  η Νέα Ζηλανδία έχει προβεί στην ανάπ υξη του 
προγράµµατος “Portal Thesaurus Project” (State Services Commission of New Zealand 
Public Service 2004) µε στόχο την ανάπτυξη θησαυρών για την εννοιολογική περιγραφή των 
κυβερνητικών υπηρεσιών και των πληροφοριακών τους πηγών. Στο πλαίσιο αυτού του 
προγράµµατος, έχουν δοµηθεί δύο θησαυροί, εκ των οποίων ο πρώτος αναφέρεται σε 
δηµόσιες λειτουργίες και ο δεύτερος σε διοικητικούς θεµατικούς όρους. Άλλο ένα 
παράδειγµα της προσπάθειας καθιέρωσης εννοιολογικής οµοιοµορφίας αποτελεί ο θησαυρός 
EUROVOC (Publications Office of the EU 2004), ο οποίος αναπτύσσεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει την ορολογία όλων των τοµέων δραστηριότητας των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Τέλος, αι  Καναδάς έχει προχωρήσει στην δηµιουργία 
θησαυρού, παρέχοντας καθιερωµένη ορολογία και ελεγχόµενο λεξιλόγιο για τις 
πληροφοριακές πηγές της Κυβέρνησης του Καναδά ανεξαρτήτως µέσου µεταφοράς της 
πληροφορίας. Και ο θησαυρός αυτός αποτελεί τµήµα ενός ευρύτερου προγράµµατος 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε τον τίτλο Depository Services Program (DSP) Subject 
Thesaurus (Government of Canada 2002), ενώ η χρήση τ υ είναι υποχρεωτική για όλες τις 
βάσεις δεδοµένων της Κυβέρνησης του.  
 
Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι η δηµόσια πολιτική κάθε χώρας στον τοµέα της 
κυβερνητικής πληροφορίας προβλέπει τους απαιτούµενους τρόπους και τα αναγκαία όργανα 
για την καθιέρωση ελεγχόµενων λεξιλογί

, τ

κ ο

ο   

ων και θησαυρών που πρέπει να υλοποιούνται από 
λους τους αρµόδιους φορείς. Συνεπώς, η υιοθέτηση κοινού προτύπου θεµατικής πρόσβασης 

αι στο σύνολο των πληροφοριακών αναγκών και καλύπτουν το εννοιολογικό 

o 

2. 

1 Στόχος 

φορία υποστηρίζεται από: (α) την εξέλιξη 
ιακής επιστήµης, η οποία δύναται να κωδικοποιήσει και αναπαραστήσει µέσω 
ς της Πληροφόρησης τη νέα εξελιγµένη σηµασιολογία των επιστηµών, (β) την 

ρόοδο της τεχνολογίας, η οποία εξασφαλίζει την υλοποίηση και λειτουργία των 

 Η αναβάθµιση του ρόλου των Κέντρων Πληροφόρησης και  των παρεχόµενων από αυτά 
υπηρεσιών  στη σύγχρονη κοινωνία. 

ό
συµβάλει τόσο στην οµοιογένεια όσο και στην διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 
συστηµάτων, αποκλείοντας διπλο-καθιερώσεις στη σηµασιολογία και πολλαπλά σηµεία 
πρόσβασης για την ίδια έννοια.  Η ανάδειξη µιας δηµόσιας πολιτικής στον τοµέα αυτό µπορεί 
να συµβάλει: 
o στην εννοιολογική σύγκλιση και στην εξασφάλιση οµοιοµορφίας και συµβατότητας, 

µέσω της υιοθέτησης κοινής µεθοδολογίας επεξεργασίας και καθιέρωσης σηµασιολογίας 
o στην παροχή ποιοτικών και ολοκληρωµένων εννοιολογικών εργαλείων, τα οποία 

αναφέροντ
φάσµα ενδιαφέροντος όλων των πληροφοριακών κέντρων 
στην προσβασιµότητα στην διαθέσιµη πληροφορία. 

 

∆ηµόσια Πολιτική για την Πληροφορία 

2.
 
Η ανάδειξη µιας δηµόσιας πολιτικής για την πληρο
της πληροφορ
της Επιστήµη
π
πληροφοριακών εργαλείων σε υπολογιστικά συστήµατα και (γ) την τάση της παγκόσµιας 
βιβλιοθηκονοµικής κοινότητας για ανταλλαγή µηχαναγνώσιµων δεδοµένων, µε τελικό στόχο 
τη διαλειτουργικότητα και την οµοιόµορφη παροχή πληροφοριών. 
 
Βασικός άξονας της δηµόσιας πολιτικής αποτελεί η διαµόρφωση κοινής µεθοδολογίας 
αναφορικά µε την διαχείριση και οργάνωση της πληροφορίας. Στόχος της πολιτικής αυτής 
αποτελεί: 
o
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o Η καθοδήγηση του τελικού χρήστη στην έρευνά του και η παροχή εργαλείων πλοήγησης 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των κέντρων πληροφόρησης. 

o Η εξασφάλιση άµεσης και έγκυρης πρόσβασης των τελικών χρηστών στη διαθέσιµη 

o ριτήρια ανάπτυξης ορολογίας, 

o καλύπτοντας τη 
ηµασιολογία που πρέπει να καθιερωθεί σε ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

ουθήσουν όλα τα πληροφοριακά κέντρα, 

τ

2.2

 δ  να καλύπτει µε το περιεχόµενό της 
ους ακόλουθους τοµείς: 

λογία επεξεργασίας εννοιολογικής πληροφορίας 
όνες για την δηµιουργία και διάθεση της ορολογίας σε όλους τους 

επιστηµονικούς τοµείς. Συγκεκριµένα, παραθέτει τη µεθοδολογία ανάπτυξης και 

 επιστηµονικές οµάδες εργασίας ανά επιστηµονικό κλάδο και όχι 
ι γνώσης). Επίσης, ορίζει 

 
o ρ  
 

ορφία. Βασικός στόχος 
ικών 

o 
 

αι 
ζει την στρατηγική µε την οποία τα πληροφοριακά κέντρα θα πρέπει 

ι κ

πληροφορία, που περιλαµβάνουν οι βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων  
 

Μια δηµόσια πολιτική για την Πληροφορία πρέπει: 
να καθορίσει ενιαίους στόχους και να διαµορφώσει ενιαία κ
καθιέρωσης σηµασιολογίας και διασύνδεσης εννοιολογικών µεταδεδοµένων 
να προσδιορίσει τις πληροφοριακές ανάγκες σε εθνικό επίπεδο 
σ

o να ορίσει το πλάνο δράσης που πρέπει να ακολ
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο, προκειµένου να οδηγηθούµε 
σταδιακά σε σηµασιολογική σύγκλιση και αποδοχή κοινής ορολογίας 

o να διαµορφώσει ο ερευνητικό πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναπτύσσεται η 
σηµασιολογία κάθε επιστηµονικού κλάδου. 

 

 Περιεχόµενο 
 

ηµόσια πολιτική για την πληροφορία είναι αναγκαίοΗ
τ
o Αρχές και µεθοδο
 Ορίζει τους καν

διασύνδεσης της ορολογίας (π.χ. η δηµιουργία νέας σηµασιολογίας πρέπει να 
πραγµατοποιείται από
από µεµονωµένα άτοµα βάσει της προσωπικής τους εµπειρίας κα
τη διαδικασία λήψης αυτής της νέας ορολογίας από τα πληροφοριακά κέντρα, όπως 
εκείνη προκύπτει από την εννοιολογική επεξεργασία του υλικού.  
Μοντέλα και ε γαλεία επεξεργασίας και κωδικοποίησης πληροφοριακού περιεχοµένου 
Περιλαµβάνει πρότυπα και διατάξεις για την καθιέρωση δόκιµης ορολογίας και για την 
διασύνδεση αυτής σε εννοιολογικό δίκτυο. Η πολιτική πρέπει να ορίζει τη στρατηγική 
επεξεργασίας του περιεχοµένου των πληροφοριακών κέντρων µε συγκεκριµένα εργαλεία 
υλοποίησης και περιγραφής, προκειµένου να εξασφαλισθεί οµοιοµ
αυτής της αρχής αποτελεί η ανάπτυξη ποιοτικών µεταδεδοµένων και αποτελεσµατ
εργαλείων έρευνας, καθοδήγησης και πλοήγησης στην κωδικοποιηµένη σηµασιολογία. 
∆ιαλειτουργικότητα 
Αναφέρεται σε θέµατα ανταλλαγής µηχαναγνώσιµων δεδοµένων και καθορίζει τον τρόπο 
επικοινωνίας των διάφορων πληροφοριακών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, προσδιορίζει 
τον τρόπο διασύνδεσης και λειτουργίας των πληροφοριακών δικτύων και τη µεθοδολογία 
πρόσβασης του τελικού χρήστη στα συστήµατα αυτά. Η συγκεκριµένη πολιτική είν
αναγκαίο να καθορί
να αναπτύσσουν τα συστήµατά τους προκειµένου να χαρακτηρίζονται ως διαλειτουργικά. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να παρέχεται ένα πλαίσιο εντός του οποίου δύναται να 
δηµιουργούνται τα µεταδεδοµένα ενός πληροφοριακού συστήµατος έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται µε ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα η διαδικασία λήψης σηµασιολογίας 
είτε από έναν ενδιαφερόµενο χρήστη είτε οργανισµό. Τέλος, είναι απαραίτητο να 
ληφθούν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να παρέχεται διαρκής και αποτελεσµατική 
πρόσβαση στην διαθέσιµη σηµασιολογία ανεξαρτήτως λογισµ κού εφαρµογής αι 
πλατφόρµας. 
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Η 
εξε
και
Συγ  εξέλιξης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Εφαρµογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της δηµόσιας πολιτικής (συλλογή στοιχείων, 

νηση αυτής της δηµόσιας πολιτικής 
ξη του στόχου της , δηλαδή την εννοιολογική σύγκλιση, 

όνος προκειµένου να ενσωµατωθούν οι νέες 
ίρισης της πληροφορίας κάθε πληροφοριακού 

ντρου. Η πορεία υιοθέτησης και εφαρµογής της νέας µεθοδολογίας, η οποία ενδεχοµένως 

µικά Συστήµατα 

λιτικής αποτελεί η εννοιολογική σύγκλιση. Βασικοί 
ους στόχοι: 

ου οργάνωσης της γνώσης, το οποίο να είναι διεθνώς 
νει την ανταλλαγή µηχαναγνώσιµων δεδοµένων 

 Η καθιέρωση µεθοδολογίας αναφορικά µε την ενηµέρωση ή/και επέκταση της 

µασιολογίας από τα πληροφοριακά κέντρα 

ς
ρ  ι

της
δηµ ικά διαµορφωµένων εννοιολογικών εργαλείων οδηγούν στην εννοιολογική 
συµβατότητα. Στο ίδιο αποτέλεσµα οδηγεί και η προσπάθεια επεξεργασίας, κατανόησης και 

υλοποίηση και εφαρµογή µιας δηµόσιας πολιτικής για την πληροφορία ακολουθεί 
λικτική πορεία, η οποία ξεκινάει από την δηµιουργία και καθιέρωση αυτής της πολιτικής 
 οριστικοποιείται µε την επίτευξη του στόχου της, δηλαδή την εννοιολογική σύγκλιση. 
κεκριµένα, η πορεία

o
υφιστάµενων πολιτικών, αντίστοιχων προτύπων, εργαλείων, διαδικασιών, κλπ.) 

o ∆ηµιουργία δηµόσιας πολιτικής για την πληροφορία 
o Πιλοτική χρήση και αξιολόγηση 
o Εκτίµηση αποτελεσµάτων και προσαρµογή 
o Υλοποίηση πολιτικής για επίτευξη στόχου 
 
Στο σηµείο αυτό, πρέπει  να υπογραµµίσουµε ότι η εκπό
δεν εξασφαλίζει και την άµεση επίτευ
δεδοµένου ότι απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλος χρ
οδηγίες της, στις αρχές επεξεργασίας και διαχε
έκ
να συνεπάγεται και την αλλαγή εργαλείων επεξεργασίας, προϋποθέτει τη σταδιακή 
προσαρµογή των οργανισµών και του πληροφοριακού τους περιεχοµένου στις νέες συνθήκες 
διαχείρισης των µεταδεδοµένων. Συνεπώς, η δηµόσια πολιτική παρέχει το υπόβαθρο για την 
εννοιολογική σύγκλιση ορίζοντας µια κοινή µεθοδολογία διαχείρισης της σηµασιολογίας. 
Προϋπόθεση, ωστόσο, για την καθιέρωση της διαλειτουργικότητας αποτελεί η εφαρµογή 
αυτής της δηµόσιας πολιτικής από όλα τα πληροφοριακά κέντρα στο πλαίσιο µιας εθνικής 
«οδηγίας». 
 

3. Εννοιολογική Οµοιοµορφία 

3.1 Ταξινο
 
Κεντρικό άξονα της ∆ηµόσιας Πο
παράµετροι αποτελούν οι εξής επιµέρ
o Η επιλογή ενιαίου εργαλεί

καθιερωµένο και να διευκολύ
o

σηµασιολογίας του επιλεχθέντος εργαλείου οργάνωσης γνώσης, καθώς και ο 
προσδιορισµός της διαδικασίας λήψης νέας ση
της χώρας. 

 
Συγκεκριµένα, η εννοιολογική σύγκλιση προϋποθέτει την υιοθέτηση κοινή  µεθοδολογίας 
πε ιγραφής της πληροφορίας, καθώς και κοινών εργαλείων επεξεργασίας κα  κωδικοποίησης 

 σηµασιολογίας. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραµε, η χρήση µη δοµηµένων λεξιλογίων ή η 
ιουργία τοπ

α
ανάλυσης της ποικίλης σηµασιολογίας. Για το λόγο αυτό το επιλεγµένο εργαλείο διαχείρισης 
της σηµασιολογίας είναι αναγκαίο: (α) να είναι διεθνώς αναγνωρισµένο και (β) να στηρίζει τη 
δοµή του σε διεθνή σηµειογραφία και όχι στην λεκτική απόδοση των εννοιών. Τα ταξινοµικά 
συστήµατα δύναται να εξασφαλίσουν τους προαναφερόµενους παράγοντες και να 
αποτελέσουν διεθνές εργαλείο οργάνωσης της σηµασιολογίας, δεδοµένου ότι (OCLC 2004, 
BSI c2002): 
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o Παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης της γνώσης σε κλάσεις και υποκλάσεις βάσει των 
επιστηµονικών κλάδων και όχι των εννοιών 

o Αποτελούν ελεγχόµενα ευρετήρια για ην διαχείριση της σηµασιολογίας αναφορικά µε 
την ανταλλαγή και ανάκτηση δεδοµένων 

o Οργανώνο

τ  

υν σε συναφείς κατηγορίες τη σηµασιολογία των επιστηµονικών κλάδων, 

ογία 

o ια διεθνή γλώσσα για την ταυτοποίηση των κλάσεων ανεξάρτητα από τις 

o ησης των εννοιών, ο οποίος δύναται να 

ά πληροφοριακά συστήµατα. 

 χ ύνδεσης ορολογίας διαφορετικών 

α
(Un λείται µε την παροχή δικτυακών υπηρεσιών 
την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Manchester. Συγκεκριµένα,  το πρόγραµµα αυτό στοχεύει 

, κ.α.λ.. Τα πιο διαδεδοµένα και ευρέως χρησιµοποιούµενα ταξινοµικά 
υστήµατα είναι: το Dewey Decimal Classification System (DDC) (OCLC 2004), το 

παρέχοντας µία σφαιρική (πλήθος όρων) αλλά και πλήρη (εύρος θεµάτων) εικόνα της 
ορολογίας 

o Βασίζουν τη δοµή τους σε σηµειογραφία και συγκροτούν συστήµατα συµβόλων, τα οποία 
αναπαριστούν την καθιερωµένη σηµασιολ

o ∆ίνουν άµεσα τόσο την µοναδική σηµασία της κάθε κλάσης, όσο και τη σχέση της µε 
άλλες κλάσεις 
Παρέχουν µ
λέξεις που έχουν επιλεγεί για να εκφράσουν µία έννοια 
Εξασφαλίζουν ένα µοναδικό κώδικα ταυτοποί
χρησιµοποιηθεί και ως οδηγός ή «διεύθυνση» για ένα σύστηµα διασύνδεσης δεδοµένων 
από διαφορετικ

 
Η ρήση των ταξινοµικών συστηµάτων ως εργαλείο διασ
πληροφοριακών βάσεων δεδοµένων, αποτελεί πρακτική πολλών επιστηµονικών εφαρµογών. 
Χ ρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ερευνητικό πρόγραµµα του Κέντρου MIMAS 

iversity of Manchester 2004), το οποίο ασχο
σ
στην δηµιουργία ενός πυρήνα µεταδεδοµένων, ο οποίος:  (α) περιγράφει τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο αυτό και (β) παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής 
µηχαναγνώσιµων δεδοµένων. Κεντρικό άξονα του προγράµµατος αποτελεί η «ενοποίηση» 
όλων των βάσεων δεδοµένων του συγκεκριµένου κέντρου, διαµορφώνοντας ένα οµοιόµορφο 
περιβάλλον αναζήτησης µέσω του πρωτοκόλλου Z39.50. Μία χαρακτηριστική δράση αυτού 
του προγράµµατος αποτελεί η παροχή εννοιών σε ποικίλα ταξινοµικά συστήµατα, καθώς 
κρίνονται ως το πιο κατάλληλο εργαλείο για την ασφαλή και αποτελεσµατική διασύνδεση 
εννοιών. Τα ταξινοµικά συστήµατα παρουσιάζονται ως εργαλεία που εξασφαλίζουν ποιοτικά 
εννοιολογικά µεταδεδοµένα, παρέχοντας τη δυνατότητα εννοιολογικής αντιστοίχισης και 
αναζήτησης τόσο από άτοµα όσο και από υπολογιστικά συστήµατα. Σηµαντικός άξονας 
αυτού του προγράµµατος αποτελεί η χρήση καθιερωµένων ταξινοµικών συστηµάτων για την 
βελτίωση του εντοπισµού δεδοµένων, ιδίως µε την υιοθέτηση πολυεδρικών σχηµάτων, όπως 
είναι το DDC.  
 
Η επιλογή ενός ταξινοµικού συστήµατος ως κοινού εργαλείου οργάνωσης της γνώσης 
αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως η πληρότητα του συστήµατος αναφορικά µε 
τις τοπικές πληροφοριακές ανάγκες, το εύρος ανάπτυξης και σηµασιολογικής κάλυψης, η 
ευκολία χρήσης
σ
Universal Decimal Classification System (UDC) (BSI c2002) και το Library of Congress 
Classification System (LC) (Library of Congress 2003). Η πλειοψηφία των πληροφοριακών 
κέντρων στην Ελλάδα χρησιµοποιεί το DDC ως σύστηµα ταξινόµησης. Ωστόσο, η τελική 
επιλογή του ταξινοµικού συστήµατος είναι φρόνιµο να πραγµατοποιηθεί από το σύνολο των 
πληροφοριακών κέντρων βάσει των ιδιαίτερων πληροφοριακών αναγκών που καλούνται να 
ικανοποιήσουν. 
 
Λόγω της έλλειψης επαρκούς σηµασιολογίας και εξειδικευµένης ορολογίας σε 
συγκεκριµένους επιστηµονικούς τοµείς, πολλά πληροφοριακά κέντρα, είτε προχώρησαν στην 
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επέκταση των προαναφερόµενων ταξινοµικών συστηµάτων, είτε ανάπτυξαν νέα ταξινοµικά 
συστήµατα µε εξειδικευµένη ανάλυση και ακρίβεια σε συναφείς µε τη δραστηριότητά τους 
πιστηµονικούς κλάδους. Παρόλα αυτά, η δηµόσια πολιτική είναι σηµαντικό να ορίζει ένα 

ς ο ι ρ

ι

οι ι  µ ικ

τητα. 

έ ά
ς .

o 
 διαστήµατα, καθώς συχνές παρεµβάσεις στο πληροφοριακό 

ά

 
µ
ο

σε 
Συν α των ταξινοµικών συστηµάτων να αποδίδουν την καθιερωµένη 
ηµασιολογία µε συγκεκριµένη και διεθνώς αναγνωρισµένη σηµειογραφία συµβάλει στην 

.2.1 Γενικές Αρχές 

ορετικών 
υστηµάτων και κυρίως αναφέρεται (Sigel 2003): 

 κατανεµηµένης σηµασιολογίας (ή εννοιολογικών µοντέλων) 
 δοµών σε προηγµένα εργαλεία έρευνας 

 στην διασύνδεση εννοιών 

 δοµών ως διασυνδεδεµένα 
 (Sigel 

γικής σύγκλισης, µέσω της 
 των εννοιολογικών µεταδεδοµένων σε καθιερωµένη και 

οκαθορισµένη µορφή. Συγκεκριµένα, τα Topic Maps (Sigel 2003): 

ε
διεθνώ  αναγνωρισµέν  και χρησιµοποιηµένο ταξινοµ κό σύστηµα, π οκειµένου να 
αποφευχθούν εκτεταµένες παρεµβάσεις στο εννοιολογικό περιεχόµενο αυτών των σχηµάτων. 
Επιπρόσθετα, οι αναγκαίες πληροφοριακές προσθήκες είναι απαραίτητο να 
πραγµατοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Αναφορικά, λοιπόν, µε την µεθοδολογία ενηµέρωσης 
και επέκτασης της σηµασιολογίας των ταξινοµικών συστηµάτων, οι ακόλουθες παράµετροι 
κρίνοντα  σηµαντικοί: 
o Η επέκταση του επιλεγµένου εργαλείου οργάνωσης της γνώσης είναι απαραίτητο να 

πραγµατοπ είτα σε εθνικό επίπεδο, προκει ένου να αποφευχθούν εννοιολογ ές 
αυθαιρεσίες. Επιπρόσθετα, η έκδοση εγχειριδίου αναφορικά µε τις ενδεχόµενες 
επεκτάσεις της σηµειογραφίας και της νέας σηµασιολογίας αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για διεθνή συµβατό

o Η προσθήκη νέας σηµασιολογίας πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένη 
επιστηµονική οµάδα ανά κλάδο, και όχι από µεµονωµ να τοµα βάσει της προσωπικής 
τους εµπειρία  και αντίληψης  
Οι τυχόν επεκτάσεις της διαθέσιµης σηµειογραφίας είναι αναγκαίο να πραγµατοποιούνται 
σε σαφώς ορισµένα χρονικά
περιεχόµενο των ταξινοµικών σχηµ των έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην θεµατική 
ακρίβεια και συνέπεια. 

Συ περασµατικά, ο εντοπισµός και η ανάκτηση της διαθέσιµης πληροφορίας αναζητεί 
πρ ηγµένα εννοιολογικά σχήµατα, των οποίων η ορολογία και οι διασυνδέσεις στηρίζονται 

διεθνή πρότυπα και διατάξεις, µε σαφή δήλωση του νοητού κόσµου που καλύπτουν. 
ακόλουθα, η δυνατότητ

σ
ενοποίηση εννοιολογικών µεταδεδοµένων και συνεπώς στην αντικατάσταση των θεµατικών 
επικεφαλίδων (λεκτικά αποδιδόµενων) µε την καθιερωµένη σηµειογραφία των ταξινοµικών 
αριθµών. 
 

3.2 Topic Maps: Εργαλείο Εννοιολογικής Σύγκλισης και Ταυτοποίησης 
 

3
 
Η εννοιολογική ενοποίηση αποτελεί συνώνυµο της διασύνδεσης δεδοµένων διαφ
σ
o στην (επανα)δόµηση
o στην µοντελοποίηση
o
 
Τα Topic Maps επιτρέπουν την αναπαράσταση εννοιολογικών
εννοιολογικά δίκτυα µε τη δυνατότητα ενοποίησης κατανεµηµένης σηµασιολογίας
2003). Βασικός στόχος τους είναι η εξασφάλιση της εννοιολο
ανταλλαγής και µετατροπής
ρπ

o Επιτρέπουν τη µοντελοποίηση και τον σαφή προσδιορισµό σηµείων πρόσβασης στη 
διαθέσιµη πληροφορία 
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o Υποστηρίζουν την οργάνωση της γνώσης σύµφωνα µε εννοιολογικά πρότυπα και 
συµβάλλουν στην πλοήγηση σε δοµηµένη ορολογία 

o Αποτελούν το µέσο αναπαράστασης και ανταλλαγής µηχαναγνώσιµων εννοιολογικών 

o  µεθοδολογία δηµιουργίας και ανταλλαγής σηµασιολογίας 

ητα εννοιολογικής αντιστοίχισης και 

 
Τα  ενοποίησης της 
ηµασιολογίας των ποικίλων πληροφοριακών πηγών, λόγω της δυνατότητας µοντελοποίησης 

ρήνα. Ο 
ύνδεσης 

υνίσταται στην δυνατότητα εξασφάλισης οµοιόµορφου περιβάλλοντος αναζήτησης της 

 πιο κατάλληλη και ασφαλή µέθοδο για την διαδικασία της 
ννοιολογικής ταυτοποίησης, καθώς η λεκτική απόδοση της σηµασιολογίας δεν αποτελεί 

άφορες πληροφοριακές 
ξινοµίες, ταξινοµικά συστήµατα) σε έναν ανεξάρτητο πυρήνα 

θε έννοια διαµορφώνεται ένα νοητό περιβάλλον µέσα στο 
 οποίος έχει τις δικές 

υ ιδιότητες και σχέσεις µε άλλους πόρους. Η διαδικασία της συγκέντρωσης και 

εργαλείων 
Παρέχουν καθορισµένη

o ∆ιαθέτουν σαφώς προσδιορισµένη µεθοδολογία για την ανάπτυξη και λειτουργία 
εννοιολογικών δικτύων, υποστηρίζοντας τη δυνατότ
διασύνδεσης της σηµασιολογίας διαφορετικών πηγών πληροφόρησης. 

 

3.2.2 Topic Maps και Ταξινοµικά Συστήµατα: Παραδείγµατα Εφαρµογής 

Topic Maps µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο διασύνδεσης και
σ
της σηµασιολογίας από ποικίλα πληροφοριακά περιβάλλοντα σε έναν ενιαίο πυ
βασικότερος λόγος χρήσης των Topic Maps ως εργαλείο εννοιολογικής διασ
σ
διαθέσιµης πληροφορίας, τόσο για ερευνητικούς λόγους όσο και για ζητήµατα ανταλλαγής 
µηχαναγνώσιµων δεδοµένων.  
 
Τα ταξινοµικά συστήµατα εξασφαλίζουν την ύπαρξη µοναδικού ταξινοµικού αριθµού για την 
απόδοση της σηµασιολογίας, και τα Topic Maps αξιοποιούν αυτή τη σηµειογραφία για την 
ταύτιση και διασύνδεση της κοινής σηµασιολογίας. Η χρήση «µοναδικού κωδικού», διεθνώς 
αναγνωρισµένου, αποτελεί την
ε
ασφαλή παράµετρο. Τα Topic Maps υποστηρίζουν τη διαδικασία αντιστοίχισης ταυτόσηµων 
εννοιών από διαφορετικές, ή µη, πληροφοριακές πηγές, εάν οι πόροι: 
o έχουν κοινή ταυτότητα 
o καλύπτουν την ίδια έννοια 
o αποτελούν τµήµα της ίδιας «εννοιολογικής ενότητας / κατηγορίας» 
 
Τα Topic Maps «µεταφέρουν» τη σηµασιολογία που πηγάζει από δι
πηγές (π.χ. θησαυρούς, τα
εφαρµογής, στον οποίο για κά
οποίο λειτουργεί. Συγκεκριµένα, κάθε έννοια συγκροτεί έναν πόρο, ο
οτ
επεξεργασίας σηµασιολογίας από διάφορες πηγές διευκολύνεται ιδιαίτερα στην περίπτωση 
ύπαρξης «ηλεκτρονικής διεύθυνσης», δηλαδή όταν οι έννοιες αποτελούν τµήµα ενός 
υπολογιστικού συστήµατος, καθώς µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δηµιουργία 
µηχαναγνώσιµων δεδοµένων µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 
 
Σηµαντικά συστατικά στοιχεία µιας έννοιας σε Topic Maps αποτελούν: 
o η ταυτότητα του πόρου, δεδοµένου ότι προσδιορίζει την περιγραφόµενη έννοια µοναδικά  

και διευκολύνει την ταύτιση ίδιων πόρων / εννοιών. 

Εικόνα 6 Απόδοση Ταξινοµικού Αριθµού ως Ταυτότητα Πόρου 

<topic id=“027.4”> 
 <subjectΙdentity> 

4> 
 </subjectIdentity> 
 <baseName> 
 <baseNameString>∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες</baseNameString> 
 </baseName> 
</to

  <subjectIndicatorRef xlink : href=http://www.oclc.org/dewey.html#027.

pic> 
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Στην περίπτωση καταλόγου βιβλιοθήκης που χρησιµοποιεί το DDC, ο ταξινοµικός 
αριθµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ταυτότητα της έννοιας που εκείνος καλύπτει. Στο 

όν, παράδειγµα, τα Topic Maps µετατρέπουν τα εννοιολογικά στοιχεία 
π ταξινοµικό σύστηµα σε πόρο, ο οποίος απεικονίζεται στην εικόνα 6. 
Ό ινοµικός αριθµός 
« τιστοιχεί στη συγκεκριµένη έννοια, ενώ το στοιχείο του “Subject 
In υ (η διεύθυνση είναι νοητή 
π

o Τ  του πόρου, το οποίο αποτελεί τη λεκτική απόδοση της περιγραφόµενης έννοιας. 
Η ορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω 

o ς µε άλλους πόρους 

ρου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 
περιγραφή του ίδιου πόρου µε ονόµατα σε διαφορετικές γλώσσες. 

Tα παραδείγµατα που παρουσιάστηκαν είναι ενδεικτικά µε βασικό στόχο την πληρέστερη 
επεξήγηση και καλύτερη απεικόνιση των δυνατοτήτων των Topic Maps στην επεξεργασία 

συγκεκριµένο, λοιπ
ου αντλούν από το 
νοµα του πόρου είναι οι «∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες», ταυτότητά του ο ταξ
027.4», ο οποίος και αν
dicator” προσδιορίζει την ηλεκτρονική διεύθυνση του πόρο

υ παραδείγµατος). ρος διευκόλυνση το
ο όνοµα
 απεικόνιση εναλλακτικών µορφών της ίδιας έννοιας µπ

του “Variant name” (βλ εικόνα 7). 

Οι σχέσεις της έννοια

o Το εύρος ισχύος του περιγραφόµενου πό

Εικόνα 7 Απόδοση Εναλλακτικών Μορφών Ίδιου Πόρου 

<topic id=“027.4”> 
 <baseName> 
 <baseNameString>∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες</baseNameString> 
 <! - - Form for Synonymy -- > 
 <variant> 
  <parameters><topicRef xlink : href=“#synonymy”/></parameters> 
  <variantName> 

<resourceData>Λαϊκές Βιβλιοθήκες</resourceData> 
  </variantName> 
 </variant> 
 </baseName> 
</topic> 

Εικόνα 8 ∆ιασύνδεση Πόρων 

< =“027”> topic id

eString>

</topic> 

ef xlink : href=“#027”/></instanceOf> 

 <baseName> 
 <baseNameString>Γενικές Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Κέντρα Πληροφόρησης</baseNam
 </baseName> 

 
<topic id=“027.4”> 
 <instanceOf><topicR
</topic> 

Εικόνα 9 Παράλληλα ∆εδοµένα Πόρου 

<topic id=“027.4”> 
 <! -- Base Name for English - - > 
 <baseName> 
  <scope><topicRef xlink : href=“#english”/></scope> 
  <baseNameString>Public Libraries</baseNameString> 
 </baseName> 
 <! -- Base Name for Greek -- > 
 <baseName> 
  <scope><topicRef xlink : href=“#greek”/></scope> 
  <baseNameString>∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες</baseNameString> 
 </baseName> 
</topic> 
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της ση  τα ταξινοµικά συστήµατα. Για τον λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκαν και 
λεκτι  αριθµών και διευθύνσεων στις περιπτώσεις ταυτότητας και 
διασύ
 

4. Συ
 
Η υιο δηµόσιας πολιτικής για την πληροφορία αποτελεί την βασική προϋπόθεση για 
την εξασφά  συµβατότητας και διαλειτουργικότητας. Η χρήση κοινής 
µεθο σία της πληροφορίας, καθώς και κοινών κανόνων για την 

εθ η, και αφετέρου στην 
θεµα  του συνόλου των πληροφοριακών αναγκών της επιστηµονικής 
ορολογίας αρχών, καθώς και η θεσµοθέτηση κοινών µοντέλων 
και ικοποίηση της εννοιολογικής πληροφορίας εξασφαλίζουν 
συστ ής µηχαναγνώσιµων 
δεδο αζήτησης - ανάκτησης και 
αποτ  σηµείων πρόσβασης για την ίδια έννοια. 
 
Στο ντικά τα ταξινοµικά 
συστ µειογραφία και όχι 
στην ιών, η οποία µπορεί και να ποικίλει και συνεπώς να οδηγεί σε 
εν πολυµορφία και σύγχυση σχετικά µε το περιεχόµενο των εννοιών. Οι αρχές των 
Topi ν ταξινοµικών συστηµάτων, καθώς προσφέρουν την 

δ
αι τα Topic Maps προτείνονται ως εργαλεία που θα υλοποιήσουν 

ύκολα και αποδοτικά την επιδιωκόµενη πολιτική. 
 

ιβλιογραφία 

µασιολογίας από
κά στοιχεία αντί
νδεσης των πόρων. 

µπεράσµατα 

θέτηση 
λιση εννοιολογικής

δολογίας για την επεξεργα
ανάπτυξη και λειτουργία των εννοιολογικών δικτύων συµβάλει, αφενός µεν στην καθιέρωση 

ικού πλάνου δράσης µε απώτερο στόχο την εννοιολογική σύγκλισν
τική κάλυψη και απόδοση

. Ο σαφής προσδιορισµός των 
εργαλείων για την κωδ
ήµατα διαλειτουργικά, µε δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγ
µένων. Επίσης, διαµορφώνουν ένα οµοιόµορφο περιβάλλον αν
ρ την δηµιουργία πολλαπλώνέπουν 

στόχο επίτευξης εννοιολογικής σύγκλισης συµβάλουν σηµα
ήµατα, καθώς η δοµή τους στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισµένη ση
 λεκτική απόδοση των εννο
ολογική νοι
c Maps συµβάλλουν στο στόχο τω

δυνατότητα ενοποίησης της σηµασιολογίας που προέρχεται από διαφορετικές πληροφοριακές 
πηγές. Οι ταξινοµικοί αριθµοί που χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση και απεικόνιση 
της ίδιας σηµασιολογίας ενώνονται κάτω από τη µεθοδολογία των Topic Maps και 
συγκροτούν ένα οµοιογενές και εννοιολογικά συµβατό ίκτυο εννοιών. Συνεπώς, τα 
Ταξινοµικά Συστήµατα κ
ε
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