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Περίληψη εργασίας 

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται ο Ελληνικός Θησαυρός Επιστημονικών Όρων, ο οποίος δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής του 
φάσης,  ο  θησαυρός  καλύπτει  θέματα  οικονομίας  και  διοίκησης,  κοινωνικών  και  ανθρωπιστικών 
επιστημών, φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και θεσμικού πλαισίου. Ο θησαυρός ξεκίνησε 
με όρους από τις θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου με την προοπτική, 
το  τελικό  προϊόν,  να  καλύψει  τις  ανάγκες  θεματικής  ευρετηρίασης  και  αναζήτησης  του  συλλογικού 
καταλόγου,  των  καταλόγων  ανοικτής  πρόσβασης  των  ελληνικών  ακαδημαϊκών  βιβλιοθηκών  και  άλλων 
συστημάτων πληροφόρησης. Ο θησαυρός αυτός θα υποστηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες δημιουργίας 
και  διαχείρισης  ψηφιακού  περιεχομένου  και  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  και  σε  άλλες  εφαρμογές 
παράστασης της γνώσης όπως σε οντολογίες. 

Βάση  του  πλαισίου  εργασίας  της  ομάδας  για  τη  δόμηση  των  όρων απετέλεσε  το  πρότυπο 1321  του 
ΕΛΟΤ  που  αναφέρεται  στη  δημιουργία  μονόγλωσσων  θησαυρών.  Επιπλέον,  σε  όλους  τους  ελληνικούς 
όρους  αποδίδονται  και  οι  αντίστοιχοι  αγγλικοί  όπως  έχουν  καθιερωθεί  σε  αντίστοιχους  θησαυρούς,  με 
βάση το πρότυπο 5964 του ISO, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης που είναι εξοικειωμένος με την αγγλική 
ορολογία κατά την αναζήτηση των πληροφοριών από τα συστήματα πληροφόρησης. 

Η  εισήγηση  επικεντρώνεται  στην  παρουσίαση  του  θησαυρού  και  συγκεκριμένα  στην  επίδειξη  του 
αυτοματοποιημένου  συστήματος  θησαυρού  που  υλοποιήθηκε  με  την  αξιοποίηση  του  προγράμματος 
διαχείρισης  θησαυρών  Web‐TMS.  Το  πρόγραμμα  αυτό  έχει  αναπτυχθεί  και  υποστηρίζεται  από  την 
ερευνητική  ομάδα  του  ΙΤΕ  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Η  εφαρμογή  που  παρουσιάζεται  αποτελεί 
περαιτέρω  ανάπτυξη  του  προγράμματος  TMS‐SIS,  η  οποία  έγινε  με  τη  συμβολή  της  επιτροπής  του 
θησαυρού για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που  ορίζονται  από  τα  αντίστοιχα  πρότυπα  του  ΕΛΟΤ  και  του  ISO  και  τις  διεθνείς  εξελίξεις  σε  θέματα 
διαχείρισης θησαυρών.  Στο πλαίσιο  της παρουσίασης  του νέου συστήματος,  γίνεται αναφορά σε ειδικά 
προβλήματα που αντιμετώπισε η Επιτροπή, τόσο στην κατασκευή του θησαυρού όσο και στην εφαρμογή 
του προγράμματος και στις συμβάσεις που ακολουθεί για την υλοποίησή του. 

Στο  τέλος,  εκφράζονται  σκέψεις  και  προτάσεις  της  Επιτροπής  Θησαυρού  για  την  αξιοποίηση  και 
συνέχιση του έργου. 

Λέξεις  κλειδιά:  θησαυροί,  ευρετηρίαση,  οργάνωση  πληροφοριών,  ορολογία,  Ελληνικός  Θησαυρός 
Επιστημονικών Όρων, Web‐TMS, προγράμματα διαχείρισης θησαυρών. 



 2

Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ  
Το  2007,  στο  πλαίσιο  της  Κοινοπραξίας  Ελληνικών  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών,  ξεκίνησε  η 
δημιουργία  θησαυρού  για  την  υποστήριξη  του  συλλογικού  καταλόγου  των  ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών.  Την  υλοποίηση  της  πιλοτικής  φάσης  ανέλαβε  Επιτροπή  Θησαυρού  η  οποία 
υποστηρίχθηκε από Ομάδα Θησαυρού.  

Η  απόφαση  αυτή  ανταποκρινόταν  σε  ανάγκες  θεματικής  ευρετηρίασης  και  αναζήτησης  του 
συλλογικού  καταλόγου,  των  καταλόγων  ανοικτής  πρόσβασης  των  ελληνικών  βιβλιοθηκών  και 
άλλων  συστημάτων  πληροφόρησης.  Ο  θησαυρός  αυτός  θα  υποστηρίξει  περαιτέρω  τις 
προσπάθειες δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου.  

Σκοπός της Επιτροπής ήταν ο σχεδιασμός και η πιλοτική ανάπτυξη θησαυρού επιστημονικών 
όρων,  με  την  υποχρέωση  να  δοθεί  στις  βιβλιοθήκες  για  να  δοκιμαστεί,  να  αξιολογηθεί  και  να 
χρησιμοποιηθεί έτσι όπως είναι ή με τις αλλαγές που θα γίνουν. Η επιλογή των θεματικών πεδίων 
της  πρώτης  φάσης  έγινε  από  την  Επιτροπή,  ενώ  επιθυμητός  στόχος  είναι  να  συμπληρωθεί 
καλύπτοντας  και  τα  υπόλοιπα  θεματικά  πεδία,  ώστε  να  προκύψει  ένας  πλήρης  θησαυρός 
επιστημονικών όρων.  

Βάση  του  πλαισίου  εργασίας  της  Επιτροπής  απετέλεσε  το  πρότυπο  1321  του  ΕΛΟΤ  που 
αναφέρεται  στη  δημιουργία  μονόγλωσσων  θησαυρών.  Επιπλέον,  σε  όλους  τους  ελληνικούς 
όρους  αποδίδονται  και  αντίστοιχοι  αγγλικοί  όροι  όπως  έχουν  καθιερωθεί  σε  αντίστοιχους 
θησαυρούς ή άλλα ορολογικά εργαλεία, ακολουθώντας τις οδηγίες του προτύπου 5964 του ISO, 
ώστε  να  διευκολύνεται  ο  χρήστης  που  είναι  εξοικειωμένος  με  την  αγγλική  ορολογία  στην 
αναζήτηση πληροφοριών από τους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοθηκών. 

Ο θησαυρός  ξεκίνησε με αφετηρία  την  κάλυψη  των αναγκών  της βιβλιοθήκης  του Παντείου 
Πανεπιστημίου,  σε  πιλοτική  βάση,  με  την  προοπτική  να  καλύψει  τις  συλλογές  όλων  των 
ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών μελών της Κοινοπραξίας. 

Κατά  την πρώτη φάση  των εργασιών  της Επιτροπής,  διατυπώθηκαν οι  κανόνες που διέπουν 
την  κατασκευή  του  θησαυρού,  οι  οποίοι  παρουσιάστηκαν  σε  ημερίδα  της  οριζόντιας  δράσης 
(Τσάφου, Σ. κ.ά 2007, 17).  

Στην  εισήγηση  αυτή  περιέχονται  τα  διαχειριστικά  ζητήματα  δημιουργίας  του  θησαυρού  και 
συγκεκριμένα: 

• Χαρακτηριστικά της γλώσσας ευρετηρίασης και ανάκτησης 
• Εύρος και βαθμός εξειδίκευσης των θεμάτων που θα καλύψει  
• Μέγεθος και είδος της βιβλιογραφίας που θα ευρετηριαστεί 
• Ανάγκες των χρηστών που θα εξυπηρετήσει  
• Τύπος του θησαυρού 
• Προδιαγραφές για το σύστημα διαχείρισης του θησαυρού 
Στη δεύτερη φάση, η Επιτροπή επικέντρωσε την προσοχή της στην επεξεργασία των όρων σε 

αρχεία  ανά  επιστημονικό  κλάδο,  στην  εισαγωγή  τους  στο  σύστημα,  στην  αξιολόγηση  του 
συστήματος και στις απαραίτητες τροποποιήσεις και δοκιμές για την προσαρμογή και εξέλιξη του 
λογισμικού.  Τα  αποτελέσματα  του  έργου  της  ανακοινώθηκαν  πέρυσι  στο  17o  Συνέδριο  των 
Aκαδημαϊκών Bιβλιοθηκών (Τοράκη, Κ. κ.ά. 2008, 12). 

Στην εισήγηση αυτή περιέχονται ο τρόπος εργασίας, οι κανόνες και οι παραδοχές που τέθηκαν 
για  να  αποτελέσει  ο  θησαυρός  εργαλείο  που  να  μπορεί  να  συμμετέχει  στην  εκπαιδευτική  και 
πληροφοριακή  διαδικασία  με  τα  χαρακτηριστικά  που  εμπεριέχει  και  που  σχετίζονται  με  την 
περιγραφή,  τη  δόμηση  και  την  αποδόμηση  της  γνώσης.  Επιπλέον,  παρουσιάσθηκαν  οι 
προδιαγραφές για το λογισμικό που χωρίσθηκαν στις παρακάτω ομάδες: 

• Γενικά χαρακτηριστικά 
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• Κατασκευή και διατήρηση του θησαυρού 
• Προϊόν του θησαυρού 
• Ανταλλαγή, ολοκλήρωση και συμβατότητα 
• Όροι και πεδία 
• Σχέσεις 
• Καταχώριση, τροποποίηση και διαγραφή δεδομένων και σχέσεων 
• Έλεγχοι συνέπειας 
• Εμφάνιση στην οθόνη, εκτύπωση και αποθήκευση σε αρχείο 
• Ευρετηρίαση και ανάκτηση 
Στην  τρίτη και  τελευταία φάση,  η  Επιτροπή επικέντρωσε  την προσοχή  της στην επεξεργασία 

των όρων, στον ποιοτικό τους έλεγχο, στην ενοποίηση των αρχείων, στη μεταφορά της βάσης στο 
νέο  σύστημα  και  στους  απαραίτητους  ελέγχους  ποιότητας  ενώ,  παράλληλα,  έκανε  τις 
απαραίτητες  δοκιμές  και  πρότεινε  τις  απαραίτητες  τροποποιήσεις  για  την  προσαρμογή  και 
εξέλιξη  του  λογισμικού  ώστε  να  ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  του  προγράμματος  όπως  είχαν 
προδιαγραφεί στη δεύτερη φάση. 

Το  πιλοτικό  σύστημα  θησαυρού  που  δημιουργήθηκε,  αναρτάται  αυτές  τις  ημέρες  στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, μαζί με ένα εγχειρίδιο για τη 
δημιουργία του, ώστε να δοκιμαστεί, να αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί από τις βιβλιοθήκες 
με στόχο τη διόρθωση και συμπλήρωσή του με τα υπόλοιπα θεματικά πεδία, ώστε να προκύψει 
ένας πλήρης θησαυρός επιστημονικών όρων. 

1 .   ΚΑΛΥΨΗ   ΤΟΥ  ΘΗΣΑΥΡΟΥ  
Η  πρόταση  στη  Διοικούσα  επιτροπή  ήταν  η  δόμηση  όρων  από  τις  θεματικές  επικεφαλίδες  της 
βιβλιοθήκης  του  Παντείου  Πανεπιστημίου.  Από  την  επισκόπηση  των  θεματικών  επικεφαλίδων 
της  συγκεκριμένης  βιβλιοθήκης  διαπιστώθηκε  ότι  το  φάσμα  των  θεματικών  πεδίων  που 
καλύπτονται ήταν αρκετά ευρύ.  

Επελέγησαν,  τελικά,  οι  τομείς  οικονομία,  περιφερειακή  ανάπτυξη,  ψυχολογία  και  διεθνείς 
σχέσεις. 

Για  την  επιλογή  των  συγκεκριμένων  θεματικών  πεδίων,  ελήφθη  υπόψη  η  ευρύτητα  των 
θεματικών πεδίων, η δυνατότητα συνεργασίας με συναδέλφους ειδικούς στο θέμα και η ύπαρξη 
κατάλληλων εργαλείων σε διεθνές επίπεδο. Με δεδομένους αυτούς τους παράγοντες, η Επιτροπή 
θα μπορούσε να επικεντρώσει την προσοχή της όχι μόνο στην ανάπτυξη του θησαυρού αλλά και 
σε  ζητήματα  που  αφορούσαν  τη  δημιουργία  υποδομών  για  την  ανάπτυξη  τέτοιων  ορολογικών 
εργαλείων  στην  ελληνική  γλώσσα.  Εκτιμήθηκε  πως  με  αυτή  την  προσέγγιση,  θα  συνέβαλε  πιο 
ουσιαστικά  στις  σημερινές  ανάγκες  του ψηφιακού περιβάλλοντος  και  στο  ορολογικό  έργο που 
γίνεται τόσο σε επίπεδο θησαυρών όσο και σε επίπεδο οντολογιών στη χώρα μας.  

Με  την  ολοκλήρωση  της  πιλοτικής  φάσης,  ο  συνολικός  αριθμός  των  ελληνικών  όρων  που 
περιέχονται στον Θησαυρό είναι πλέον των 3000  και ανήκουν σε 9  συνολικά Μικροθησαυρούς 
και 34 Ιεραρχίες σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Στατιστικά της κάλυψης του Θησαυρού Επιστημονικών Όρων  

 
Στην πορεία του έργου, κατά την απόδοση των εννοιών και των σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες 

σε  ένα  συγκεκριμένο  θεματικό  πεδίο,  προέκυπταν  νέες  θεματικές  κατηγορίες,  οι  οποίες 
αλυσιδωτά οδηγούσαν σε άλλες κ.ο.κ. με αποτέλεσμα να προκύψουν θεματικές περιοχές που δεν 
ήταν στον αρχικό προγραμματισμό και έτσι, οι αρχικές θεματικές κατηγορίες διαιρέθηκαν σε νέες 
ιεραρχίες που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί. 

Για  παράδειγμα,  από  την  επεξεργασία  των  οικονομικών  όρων,  προέκυψαν  12  ιεραρχίες  με 
όρους σε θέματα εργασίας, εμπορίου, βιομηχανίας, μάνατζμεντ κ.ά. Οι ιεραρχίες αυτές δεν είναι 
ολοκληρωμένες στην ανάπτυξή τους παρά μόνο στο βαθμό που σχετίζονταν με άλλους όρους και 
αναπτύσσονται  βαθμιαία,  επιβεβαιώνοντας  έτσι  τη  γενική  διαπίστωση  πως  η  δόμηση  ενός 
θησαυρού  αποτελεί  μια  συνεχώς  εξελισσόμενη  προσπάθεια,  πολύ  περισσότερο  μάλιστα  όταν 
πρόκειται για έναν πολυθεματικό θησαυρό.  

Επίσης, κατά την ανάπτυξη του πεδίου «Περιφερειακή ανάπτυξη», όπως είχε αρχικά επιλεγεί, 
προέκυψαν όροι που ανήκαν σε άλλες θεματικές περιοχές αλλά θα έπρεπε να περιληφθούν και 
έτσι  δημιουργήθηκε  ένας  μικροθησαυρός  που  στη  φάση  αυτή  ονομάστηκε  «Φυσικό  και 
δομημένο  περιβάλλον»,  ώστε  να  περιλαμβάνονται  και  ιεραρχίες  άλλες  από  το  αρχικό 
αντικείμενο, όπως για παράδειγμα περιβάλλον, μεταφορές κτλ. Είναι προφανές ότι στην πορεία 
εμπλουτισμού του θησαυρού θα προκύψουν νέες προσθήκες και αλλαγές, αλλά και ότι θα πρέπει 
να  συμφωνήσουμε στη  συστηματική  οργάνωση  των  θεμάτων  του θησαυρού, ώστε  να υπάρχει 
ενιαίος τρόπος ανάπτυξης. 

Όπως φαίνεται αναλυτικά και από  τον επόμενο πίνακα 2,  με  την ολοκλήρωση  της πιλοτικής 
του  φάσης,  ο  θησαυρός  καλύπτει  θέματα  οικονομίας  και  διοίκησης,  κοινωνικών  και 
ανθρωπιστικών  επιστημών  (κύρια  ψυχολογίας),  φυσικού  και  δομημένου  περιβάλλοντος, 
θεσμικού πλαισίου. Στην ιεραρχία «Ορφανοί» εντάσσονται όροι οι οποίοι έχουν συνδεθεί με τους 
περιγραφείς με σχέση συσχέτισης αλλά δεν έχουν ακόμα οργανωθεί ιεραρχικά.  
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Πίνακας 2: Θεματική κάλυψη του Θησαυρού 

 

2 .   ΠΑΡΟΥΣ Ι Α ΣΗ   ΤΟΥ  ΘΗΣΑΥΡΟΥ  
Ο  θησαυρός  υλοποιήθηκε  με  το  λογισμικό  Web‐TMS  (Thesaurus  Management  System)  που 
υποστηρίζεται  από  την  ερευνητική  ομάδα  Πολιτισμικής  Πληροφορικής  του  ΙΤΕ  του 
Πανεπιστημίου  Κρήτης.  Το  σύστημα  αυτό  λειτουργεί  σε  γραφικό  περιβάλλον  διαδικτύου  και 
προβλέπει  την  κατασκευή  και  διαχείριση  δίγλωσσων  πολυθεματικών  θησαυρών,  στην 
προκειμένη  περίπτωση  με  κυρίαρχη  γλώσσα  την  ελληνική  και  γλώσσα  αναφοράς  την  αγγλική. 
Επιτρέπει  την  εισαγωγή  και  εξαγωγή  δεδομένων  από/σε  XML  και  έχει  τη  δυνατότητα 
ενσωμάτωσης σε συστήματα ανάκλησης πληροφοριών.  

Το  πρόγραμμα  εφαρμογής  αναπτύχθηκε  περαιτέρω,  με  τη  συμβολή  της  Επιτροπής  του 
θησαυρού, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εν λόγω έργου, ακολουθώντας τις προδιαγραφές 
των αντίστοιχων προτύπων ΕΛΟΤ και  του  ISO  και  τις διεθνείς εξελίξεις στα θέματα κατασκευής 
και  διαχείρισης  θησαυρών,  αλλά  οπωσδήποτε  και  τις  ελληνικές  ιδιαιτερότητες  στα  ζητήματα 
γλώσσας και ορολογίας. 

Οι  δυνατότητες  που  παρέχονται  σε  επίπεδο  διαχείρισης  θησαυρών  καλύπτουν  ένα  ευρύ 
φάσμα επιθυμητών λειτουργιών που εκτείνονται από τη συντήρηση και επέκταση των θησαυρών 
μέχρι  την  ενσωμάτωση  πολλαπλών  μεθόδων  παρουσίασης  και  πρόσβασης.  Σκοπός  του 
συστήματος  και  της  υποκείμενης  μοντελοποίησης  είναι  να  καλύψει  όλες  τις  ανάγκες  που 
προκύπτουν, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη συντήρησή 
των θησαυρών,  σύμφωνα με  τους ελέγχους συνέπειας που ορίζονται στα σχετικά πρότυπα  ISO 
και ΕΛΟΤ.  

Οι λειτουργίες που προβλέπει το σύστημα είναι οι ακόλουθες:  
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• Όροι  (δημιουργία  νέου  όρου,  μετονομασία,  επεξεργασία,  διαγραφή,  προβολή  όρου, 
μετακίνηση  όρου  σε  ιεραρχία,  αλφαβητική,  συστηματική,  ιεραρχική  και  γραφική 
παρουσίαση όλων των όρων). 

• Ιεραρχίες  (δημιουργία  νέας  ιεραρχίας,  μετονομασία,  επεξεργασία,  διαγραφή, 
αναζήτηση  ιεραρχίας,  αλφαβητική,  συστηματική,  ιεραρχική  και  γραφική  παρουσίαση 
όλων των ιεραρχιών). 

• Μικροθησαυροί  (δημιουργία  νέου  μικροθησαυρού,  μετονομασία,  επεξεργασία, 
διαγραφή,  αναζήτηση  μικροθησαυρού,  αλφαβητική,  συστηματική,  ιεραρχική  και 
γραφική παρουσίαση όλων των μικροθησαυρών). 

• Θησαυροί (αλλαγή τρέχοντος θησαυρού, διαχείριση, δημιουργία, αντιγραφή θησαυρού, 
συγχώνευση θησαυρών, επιδιόρθωση δεδομένων θησαυρού) 

• Βάση  δεδομένων  (διαχείριση  βάσης  δεδομένων,  δημιουργία,  επαναφορά,  διαγραφή 
αντιγράφου ασφαλείας, επιδιόρθωση βάσης δεδομένων) 

• Χρήστες  (νέος  χρήστης,  προβολή  όλων  των  χρηστών,  επεξεργασία,  διαγραφή  χρήστη, 
διαχείριση ρόλων χρηστών θησαυρού) 

• Πηγές (δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή) 
• Στατιστικά  στοιχεία  (σύνολο  ελληνικών  και  αγγλικών  όρων,  ανά  ιεραρχία  και 

μικροθησαυρό, στατιστικά για τις πηγές και τους χρήστες) 

2.1. Γενική εικόνα συστήματος 

Οι  χρήστες  του  συστήματος  διακρίνονται  σε  επίπεδα.  Στο  πρώτο  επίπεδο  εντάσσεται  ο 
διαχειριστής  του  συστήματος  ο  οποίος  είναι  υπεύθυνος  για  όλες  τις  λειτουργίες.  Στο  δεύτερο 
επίπεδο εντάσσεται η Επιτροπή θησαυρού η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική αποδοχή και 
την ένταξη των όρων στο θησαυρό. Στο τρίτο επίπεδο εντάσσονται οι δημιουργοί των όρων και 
τέλος,  στο  τέταρτο  επίπεδο,  οι  τελικοί  χρήστες  που  θα  χρησιμοποιούν  τον  θησαυρό  για  την 
αναζήτηση, τον εντοπισμό και την ανάκτηση πληροφοριών τόσο από το Συλλογικό κατάλογο και 
τους Καταλόγους ανοικτής πρόσβασης των ελληνικών βιβλιοθηκών όσο και από άλλα συστήματα 
πληροφόρησης.  

Μετά τις διαδικασίες υποδοχής στο σύστημα κατά τις οποίες εισάγεται το όνομα του χρήστη 
και ο κωδικός πρόσβασης και επιλέγεται ο θησαυρός, εμφανίζεται η οθόνη των λειτουργιών και 
αναζητήσεων στο σύστημα (εικ.1)  
 

 
Εικόνα 1. Εισαγωγική οθόνη του συστήματος 
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Στην  αριστερή  στήλη  εμφανίζονται  οι  λειτουργίες  του  συστήματος.  Σύμφωνα  με  αυτές 

επιτρέπεται: 
• Η δημιουργία, αναζήτηση και συνολική εμφάνιση των όρων 
• Η δημιουργία, αναζήτηση και συνολική εμφάνιση των ιεραρχιών 
• Η δημιουργία, αναζήτηση και συνολική εμφάνιση των μικροθησαυρών 
• Η δημιουργία, αναζήτηση και συνολική εμφάνιση των πηγών  
• Η εμφάνιση στατιστικών στοιχείων 
• Οι εργασίες διαχείρισης του θησαυρού 
• Οι εργασίες διαχείρισης της βάσης δεδομένων 
• Η δημιουργία, αναζήτηση και συνολική εμφάνιση των χρηστών του συστήματος 
• Η εμφάνιση της βοήθειας 
• Η  εμφάνιση  υπομνήματος  με  την  επεξήγηση  των  συντομογραφιών  που  εμφανίζονται 

στην εφαρμογή (εικ.2). 
 

 
Εικόνα 2. Υπόμνημα με συντομογραφίες 

2.2. Εισαγωγή όρων στο σύστημα 

Για τη δημιουργία ενός όρου, αρχικά ζητείται η καθιέρωση και ένταξη του όρου σε υπάρχουσα 
ιεραρχία  (ή  και  ιεραρχίες)  ή  στην  ιεραρχία  των  ορφανών  (Εικόνα  3)  και  στη  συνέχεια, 
υποδεικνύονται οι σχέσεις του με άλλους όρους και τα συμπληρωματικά δεδομένα που αφορούν 
τον υπό επεξεργασία όρο (Εικόνα4). 
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Εικόνα 3. Οθόνη δημιουργίας νέου όρου 

 
 

 
 Εικόνα 4. Παράθυρο επεξεργασίας νέου όρου 

 
Κατά  τη  διαδικασία  επεξεργασίας  του  όρου,  οι  χρήστες  μπορούν  να  εξετάσουν  και  να 

τροποποιήσουν  τα  χαρακτηριστικά  του  όρου  όπως:  τις  σχέσεις  στις  οποίες  συμμετέχει,  τον 
ταξινομικό του κωδικό,  την αγγλική του απόδοση,  τις πηγές αυτού του όρου κ.ά. Η δυνατότητα 
επεξεργασίας  παρέχεται  ή  απαγορεύεται  ανάλογα  με  τα  δικαιώματα  πρόσβασης  του  εκάστοτε 
χρήστη. Η ίδια φιλοσοφία διέπει και τη διαδικασία επεξεργασίας ιεραρχιών ή μικροθησαυρών.  
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2.3. Αναζητήσεις 

Για την αναζήτηση των όρων προβλέπονται (Εικόνα 1) 
• Γρήγορη αναζήτηση 
• Αναζήτηση με επιλογή κριτηρίων 
Οι  χρήστες  έχουν  τη  δυνατότητα  αναζήτησης  ενός  όρου  γενικά  αλλά  και  συγκεκριμένα  από 

οποιοδήποτε  πεδίο  ή  συνδυασμό  πεδίων  με  τη  χρήση  λογικών  τελεστών,  τεχνικών  αποκοπής, 
εγγύτητας κ.ά. Η ίδια ευελιξία και προσαρμοστικότητα παρουσιάζεται και κατά την εμφάνιση των 
αποτελεσμάτων, πέρα από την τυποποιημένη εμφάνιση των αποτελεσμάτων που ισχύει και για 
τους δύο τρόπους αναζήτησης (Εικόνα 5): 
 

 
Εικόνα 5. Τυποποιημένη εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης για «δικαιώματα» 

 
Από την οθόνη των αποτελεσμάτων, οι χρήστες μπορούν να προβάλουν τα αποτελέσματα με 

την  προεπιλεγμένη  ή  με  κάποια  άλλη  παρουσίαση,  να  τα  αποθηκεύσουν  σε  αρχείο  ή  να  τα 
εκτυπώσουν ή, κάνοντας κλικ σε κάποιον όρο, να προβάλουν την κάρτα αυτού του όρου (Εικόνα 
6). 
 

 
Εικόνα 6. Εμφάνιση της κάρτας του όρου 
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3 .   ΠΑΡΟΥΣ Ι Α ΣΗ   ΤΩΝ  ΟΡΩΝ   ΤΟΥ  ΘΗΣΑΥΡΟΥ  
 
Το σύστημα προσφέρει πολλαπλές μεθόδους παρουσίασης των όρων (αλφαβητική, συστηματική, 
ιεραρχική, γραφική, σε πίνακα, με δείκτες, ελληνοαγγλικό και αγγλοελληνικό ευρετήριο). 

Στην  παρούσα  εφαρμογή  προβλέπεται  η  αλφαβητική  (Εικόνα  7),  ιεραρχική  (Εικόνα  8)  και 
γραφική  (Εικόνα9)  παρουσίαση  των  όρων  του  θησαυρού.  Η  δυνατότητα  για  συστηματική 
παρουσίαση, που προσφέρεται από το σύστημα, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. 

Κατά την παρουσίαση των όρων οι χρήστες μπορούν να κάνουν προβολή της παράστασης του 
επιλεγμένου όρου, αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσμάτων πατώντας 
στους  αντίστοιχους  υπερσυνδέσμους,  μετάβαση  στις  θέσεις  του  όρου  σε  μία  ή  παραπάνω 
ιεραρχίες στις οποίες ανήκει και επιστροφή στην αρχή της σελίδας. 

3.1. Αλφαβητική παρουσίαση 

Στην αλφαβητική παρουσίαση,  εμφανίζονται  όλα  τα  δεδομένα που αφορούν  έναν περιγραφέα 
καθώς  και  παραπομπές  από  τους  μη  περιγραφείς  (μη  προτιμώμενους  όρους)  προς  τους 
περιγραφείς (προτιμώμενους όρους). Αναλυτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι: ΑΟ, ΔΣ, ΟΚ, 
ΧΑ,  ΠΟ,  ΕΟ,  ΣΟ,  Πηγή  ελληνικού  και  αγγλικού  όρου.  Τα  διαφορετικά  επίπεδα  υπαγωγής  στην 
ιεραρχία απεικονίζονται με τις ενδείξεις ΕΟ1, ΕΟ2, ΕΟ3 και ΠΟ1, ΠΟ2, ΠΟ3.  
 

 
Εικόνα 7. Αλφαβητική παρουσίαση 
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3.2. Ιεραρχική παρουσίαση 

Στην  ιεραρχική παρουσίαση,  εμφανίζεται η θέση ενός όρου στην  ιεραρχία ή τις  ιεραρχίες όπου 
ανήκει.  Τα  διαφορετικά  επίπεδα  υπαγωγής  στην  ιεραρχία  απεικονίζονται  με  το  σύμβολο  «‐‐». 
Δίνεται και σε αυτή την παρουσίαση η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης.  
 

 
Εικόνα 8. Ιεραρχική παρουσίαση 

3.3. Γραφική παρουσίαση 

Στη  γραφική  παρουσίαση  εμφανίζεται  όλο  το  δένδρο  μιας  ιεραρχίας,  περιλαμβάνοντας  τους 
όρους  και  τη  θέση  τους  στην  ιεραρχία,  καθώς  και  τους  αντίστοιχους  αγγλικούς  και 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα για την παράσταση των σχέσεων μέσα σε αυτήν (Εικόνα 
9).  
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Εικόνα 9. Γραφική παρουσίαση 

 

4 .   ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ   ‐   ΧΡΗΣΗ   ΑΠΟ   Τ Ι Σ   Β Ι ΒΛ ΙΟΘΗΚΕ Σ  
Η  ανάπτυξη  θησαυρών  αποτελεί  μια  ιδιαίτερα  δύσκολη  και  επίπονη  πνευματική  εργασία  και 
απαιτεί  γνώσεις  ορολογίας,  καλή  γνώση  της  γλώσσας,  σφαιρική  γνώση  των  θεματικών  πεδίων 
που εξετάζονται κάθε φορά και τεχνογνωσία στη δόμηση των θησαυρών.  

Για  παράδειγμα,  η  δυσκολία  ιεραρχικής  ένταξης  όλων  των  όρων  που  εμπλέκονται  στην 
εννοιολογική  αποτύπωση  μιας  θεματικής  περιοχής  είναι  συχνά  πολύ  μεγάλη.  Είναι 
χαρακτηριστικό πως σε πολλούς έγκριτους θησαυρούς δεν έχουν αποδοθεί όλες οι εννοιολογικές 
σχέσεις μεταξύ των όρων και, όπως στην περίπτωση του θησαυρού του ΟΟΣΑ, πολλοί όροι που 
περιλαμβάνονται έχουν συσχετική μόνο και όχι  ιεραρχική σχέση με τους άλλους συνδεόμενους 
όρους.  

Επιπρόσθετα  προβλήματα  δημιουργεί  και  η  πολυϊεραρχικότητα  σε  ένα  θησαυρό.  Εάν  ένας 
όρος ενταχθεί σε περισσότερους από έναν ΠΟ,  τότε η  ιεραρχική σχέση κληροδοτείται σε όλους 
τους όρους κάτω από αυτόν και για όλες τις ιεραρχίες στις οποίες ανήκει – πράγμα που, πολλές 
φορές μπορεί να μην είναι επιθυμητό. 

Για παράδειγμα, εάν ο όρος «τύπος» ενταχθεί τόσο κάτω από «εκδοτική» όσο και κάτω από 
«μαζικά  μέσα  επικοινωνίας»  τότε,  στην  ιεραρχία  «βιομηχανίες»  όπου  εντάσσεται  ο  όρος 
«εκδοτική»  θα εμφανίζεται  και ο όρος «τύπος» ως  ειδικότερος  του όρου «εκδοτική».  Εάν πάλι 
δεν  εφαρμοστεί  η  αρχή  της  πολυϊεραρχίας,  τότε  θα  έχουμε  απεικόνιση  ελλιπών  ιεραρχικών 
σχέσεων μεταξύ των εννοιών και, παράλληλα, ευρεία χρήση της σχέσης συσχέτισης μεταξύ των 
όρων.  Στην  περίπτωση  αυτή,  θα  είναι  ελλιπής  έως  αδύνατη  η  ξεχωριστή  παράσταση  της 
ολοκληρωμένης εννοιολογικής δομής ενός συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. 

Το αποτέλεσμα της παρούσας προσπάθειας είναι  ένα ορολογικό εργαλείο που φιλοδοξεί  να 
εξασφαλίσει την ανάπτυξη μιας ενιαίας γλώσσας οργάνωσης και ανάκτησης πληροφοριών για το 
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συλλογικό κατάλογο, τους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοθηκών, τις βάσεις δεδομένων και τις 
ψηφιακές  συλλογές  και  να  διευκολύνει  την  πρόσβαση  στις  παραπάνω  πηγές  από  χρήστες  του 
εσωτερικού και του εξωτερικού. Με την πληρότητα της περιγραφής των σχέσεων των όρων που 
εντάσσονται  στο  θησαυρό,  διευκολύνεται  και  αυξάνει  η  ακρίβεια  και  η  ανάκληση  κατά  τη 
διαδικασία της έρευνας στα πληροφοριακά συστήματα.  

Ένας θησαυρός ελληνικών όρων, πέρα από τα στενά όρια της χρήσης και το κοινό για τα οποία 
προορίζεται, συνιστά ένα ισχυρό εννοιολογικό εργαλείο της ελληνικής γλώσσας, χρήσιμο για τις 
βιβλιοθήκες, για τους ερευνητές, για τους φορείς διαχείρισης της γνώσης, αλλά και τους φορείς 
άσκησης πολιτικής κάθε μορφής. ΄Ήδη στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει ανάλογες προσπάθειες από 
διάφορους  φορείς  που  όμως  δεν  ολοκληρώνονται  και  θα  ήταν  καλό  να  υπάρχει  ενημέρωση, 
κοινή  δράση  και  συντονισμός,  ώστε  να  προκύψει  ένα  ενιαίο  αποτέλεσμα  χρήσιμο  για  όλους. 
Εξάλλου, πέρα από τις προσπάθειες που γίνονται από φορείς, πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα το 
έργο που γίνεται από τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας στο πλαίσιο πτυχιακών και μεταπτυχιακών 
διπλωματικών  εργασιών,  με  την  επίβλεψη  διδασκόντων,  και  το  οποίο  θα  μπορούσε  να 
αποτελέσει υλικό τροφοδότησης του θησαυρού, ακολουθώντας βέβαια τους σχετικούς κανόνες.  

Για  την  επιτυχή  συνέχιση  και  ολοκλήρωση  του  έργου  απαιτείται  τόσο  η  τεχνογνωσία  σε 
θέματα δόμησης θησαυρών όσο και εξειδικευμένη ορολογική εργασία.  

Η Επιτροπή Θησαυρού θα έχει, στην επόμενη φάση, τριπλό ρόλο:  
• θα  παραλαμβάνει  τις  αξιολογήσεις  του  υπάρχοντος  θησαυρού  και  θα  προβαίνει  σε 

διορθώσεις και συμπληρώσεις, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται από 
τις βιβλιοθήκες 

• θα  αναπτύξει  με  νέα  θεματικά  πεδία,  τα  οποία  θα  συμφωνηθούν  από  το  Σύνδεσμο 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με προτεραιότητα, κατά προτίμηση, σε γειτονικά 
ή σχετικά με τα υπάρχοντα (π.χ. αρχιτεκτονική, περιβάλλον, αγροτική ανάπτυξη κ.ά.). 

• θα  συνεχίσει  τις  προσπάθειες  για  βελτίωση  σε  επίπεδο  συστήματος  και  οφείλει  να 
υλοποιήσει τη συστηματική παρουσίαση. 

Όπως έχει ήδη τονισθεί αναφορικά με τη συμμετοχή των βιβλιοθηκών στο έργο και επειδή ο 
θησαυρός είναι ήδη σε χρήση,  εάν ένας όρος  (ή και ολόκληρο θεματικό πεδίο) δεν καλύπτεται 
από τον υπάρχοντα θησαυρό, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε βιβλιοθήκη να υποβάλει 
τις  προτάσεις  της.  Για  την  προετοιμασία  των  βιβλιοθηκών  έγινε  μια  πρώτη  εκπαίδευση  στην 
περιοχή της Αθήνας των υπευθύνων για τη θεματική επεξεργασία. 

Η Επιτροπή Θησαυρού, η οποία επιβάλλεται σε αυτή τη φάση να πλαισιωθεί και από ειδικούς 
επιστήμονες (ειδικούς στα θεματικά πεδία και ειδικούς στην ορολογία) θα ελέγχει και θα εγκρίνει 
τις νέες εισαγωγές στο σύστημα. Σημειώνεται, ότι στις περιπτώσεις που θα καθιερώνεται ως νέος 
όρος απόδοση διαφορετική από αυτήν που έχει προταθεί, θα εισάγεται στο σύστημα με κάποιο 
τρόπο  και  η  προτεινόμενη  από  τη  βιβλιοθήκη  μορφή  (π.χ.  ως  παραπεμπτική  μορφή  μη 
καθιερωμένου όρου, ως  σχετικός  όρος  κτλ)  και  θα υποστηρίζεται  από  την  τεκμηρίωση που θα 
αιτιολογεί τη λύση που υιοθετείται κάθε φορά. 

Ο σημασιολογικός  ιστός είναι η εξέλιξη που μετατρέπει τη σημερινή μορφή του παγκόσμιου 
ιστού σε εργαλείο που αξιοποιεί  τις δυνατότητες  τόσο  του ανθρώπου όσο και  των μηχανών. Ο 
ορισμός  και  η  χρήση  τόσο  των  θησαυρών  όσο  και  των  οντολογιών  είναι  απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτή. Ο προσδιορισμός των εννοιών και των σχέσεων ανάμεσα 
στις έννοιες αποτελεί την απαραίτητη ορολογική βάση για την αξιοποίηση των πληροφοριακών 
συστημάτων.  

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η  δημιουργία  θησαυρών  εξασφαλίζει  την  ενιαία  αντίληψη  κατά  την 
επεξεργασία  και  την  ταυτοποίηση  των  όρων  που  χρησιμοποιούνται  από  την  επιστημονική 
κοινότητα  και  τις  επιμέρους  βιβλιοθήκες  και  επομένως,  διευκολύνει  την  επικοινωνία  και  την 
ανταλλαγή  πληροφοριών  μεταξύ  τους.  Η  χρήση  ενός  ενιαίου  θησαυρού  εξασφαλίζει  την 
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ομοιομορφία  της  θεματικής  επεξεργασίας  και  οδηγεί  στη  δημιουργία  μιας  ενιαίας  γλώσσας 
ανάκτησης πληροφοριών. Περαιτέρω όμως, οι θησαυροί χρησιμοποιούνται και διευκολύνουν τη 
διαχείριση των πληροφοριών σε κάθε τομέα και  ιδιαίτερα στο διαδίκτυο,  ενώ η μετάβαση στις 
οντολογίες έχει ανάγκη τα απαραίτητα σημασιολογικά στοιχεία για να διατυπωθούν οι ρόλοι και 
οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες.  

Φιλοδοξία της Επιτροπής του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων είναι να αποτελέσει 
ο  Θησαυρός  αυτός  ένα  έγκυρο  ορολογικό  σημασιολογικό  εργαλείο  που  θα  υποστηρίζει  τις 
προσπάθειες  δημιουργίας  και  διαχείρισης  ψηφιακού  περιεχομένου  και  θα  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  και  σε  άλλες  εφαρμογές  παράστασης  της  γνώσης  όπως  είναι  οι  οντολογίες.  Η 
συνεργασία  της  επιτροπής  με  τις  βιβλιοθήκες  του  συνδέσμου,  με  ακαδημαϊκά  ιδρύματα, 
οργανισμούς  τεκμηρίωσης  και  πληροφόρησης  και  άλλους  οργανισμούς  διαχείρισης  γνώσης, 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή επίτευξη αυτού του έργου. 
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