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θΗΣΑΥΡΟΣ - ΑΙΙΟ ΤΟ ΙΙΡΟlΟΙΙ ΤΒΣ ΤΥΙΙΟΠΟΙΗΣΒΣ ΣΤΗΝ λΠΟΤΕΛΕΣΗλΤΙΚΟΤΗΤλ ΤΗΣ 

ΤΒJΟιΒΡΣDΣΒΣ 

Κcφ(α Κακκά 

Η εργασ(α της τεκμηρ(ωσης συyχtεται συχνά και από πολλούς με την 

αρχε ι οθtτηση. 'Ισως yιατ( υπάρχει μεθοδολογικ(J συγγένεια, (σως γιατ( η 

πρώτη ε(ναι παράyωyο της δεύτερης και κατά συνέπεια δημιουργε(ται 

αλληλεξάρτηση, (σως, ακόμα, γιατ( σvμβα(νει πολλtς φορtς να tχουν κοινό 
αντικε(μενο. 

Ο σκοπός της δικ(Jς μαι; ερyασίαι; δεν είναι να διαχωρCσουμε αυτές τιι; 

εργασίες αλλά να παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές τηι; τεκμηρ(ωσηι; για να 

καταστεl, στη συνtχεια, δυνατ(J η σύνδεση με τη διαδικασfα τηι; 

τυποπο(ησης. 

Σε πρώτο λοιll'όν στάδιο 1Ι'αpοuσιάζουμε• την αποδελτίωση, που ε(ναι η 

απαρχ'1 τηι; τεκμηριωτικ(Jς ερyασlαι;. 

ΣΠειτα εξετάζουμε το προϊόν της αποδε:λτlωσης και αναδε:ικvύουμε τους 

λόγους για τουι; οπο(ους Ίrρέπει να υποστεl επεξερyασ(α τυποπο(ησηι;. 

Τtλοι; μελετάμε, σε γενικές yραμμέι;, τη σύνθεση του θησαυρού που 

προκύπτει από το τυποποιημένο πλιfον προϊόν και το σημαντικό ρόλο που 

κατέχει ωι; ερyαλεlο για τεκμηρ(ωση, ώστε να δοθεl κατ• αυτόν τον τρόπο 

έμφαση στη σημασ(α της σχέσης μεταξύ τυποπο(ησης και τεκμηρ(ωσης. 

THESλURUS 

Karie Kaccas 

DU PROOUIT DE Lλ STλNDλRDISλTION λ L'El"l"ICλCITE DE Lλ 
DOCUΚEllTATIOll 

Le travail de la documentation est souvent confondu avec celui de 
l•archivage; soit parce qu'il existe des similitudes entre les 
m4thodes, soi t parce que 1 'un donne lieu Α 1 • autre et deviennent par 
cons4quent interd4pendanta, aoit parce ce qu•il arrive que les deux co
exiatent fr,quemment pour cauae d•objet commun; le fait eat qu•il est 
difficile, pour lea non-initi4a, d 'en faire la distinction. 

Le but de cet expos4 n'est pourtant pas de disaocier ces deux 
disciplines maia de pr4senter lea principes de base de la documentation 
afin de rendre compte de aa dlipendance directe de la standardisation 
lexicologique. 

En premier lieu, nous pr4sentons l'indexation, travail de d'part dans 
la proctidure docwnentaire . 
Ensui te nous abordons le produi t de 1' indexation en tant que futur 
objet d •une lilaboration de atandardisation. 
En stade final, nous analysons le proc,d4 de construction du th,saurua, 
avec les ,l,ments du produit standardis4, ainsi que le rδle dιiterminant 
qu'il dtitient en tant qu•outil documentaire; c eci dans le but de mettre 
en 4vidence l'importance du lien qui existe entre la documentation et 
la standard isation. 

Kostas
Stamp



uροχαταρκτ ιχ6 σημε (ωμα 

Η ερyασ(α Ίtου αχολουθε( αναφtρεται κυρ(ως στην κοινοτική νομοθεσfα αλλά 

τα θtματα Ίtου εξετάζονται tχουν εφαρμοyt<,; σε Οl(ΟΙοδήΊΙΌτε Ίtεριβάλλον 

τεκμηρ fωση<,;. 

ΕΊtε ιδή λο ι Ίtόν τα Ίfαραδε fyματα προtρχοντα ι crιrό κοι νοτ ι κt<,; νομοθετ ικt<,; 

Ίtράξει<,;, χρειάζετα ι κάuοια ενημtρωση yι• αυτόν τον τομtα. 

l. Ιστορ1χ1 το'Jfοθέτηση 

κε την προσχώρηση τη<,; Ελλάδα<,; στην Εοις:, χρειάστηκε να μεταφραστε ι η 

κοιvοτιχή νομοθεσ fα στα ελλην ικά (Παράyωyο Αfκαιο) και να δημοσιευθούν 
σε Ειδική Εκδοση όλε<,; οι νομοθετικέ<,; wράξει<,; wου θεCΙ1f(σθηκαν απ6 την 

fδρuση των κοινοτήτων μtχρι το 1981, περfοδο κατά την οΊtοfα δεν 

εκδfδετο η Επfσημη Εφημερ[δα (ΕΕ ) των Ευρωπαϊκών κο ι νοτήτων (ΕΙ() στα 

ελληνικά. 

Στη συνtχεια, ο ι νομοθετικt<,; αυτt<,; πράξει<,; άρχισαν να δημοσιεύονται 

καθημερινά στην ελληνική tκδοση τη<,; ΕΕ των ΕΚ και Ίtαράλληλα να 

αναλύονται και να ταξινομούνται θεματικά σε πfνακε<,; yια την άμεση 

ανεύρεσή του<,;. 

Η yεν fκεuση της χρήση<,; ηλεκτρονικών μέσων τα τελευταfα χρ6νια επέβαλ ε 

την υιοθέτηση τυποπο (ηση<,; και συνεΊtώ<,; τη δημιοuρyfα θησαυρού. 

2. λποδελτfωση: η βάση τη<,; τεκμηρfωση<,; 

εvα τεκμήριο παptχει τρfα αλληλένδετα και αλληλοσυμwληρούμενα ερείσματα 

Ίtρο<,; χρήση κατά την ανάλυση Ίtου Ίtpοηyε (ται τη<,; ταξινόμηση<,; 

1. τον τfτλο: κανονισμό<,; (ΕΟΚ) αp ι θ. 443 /77 της ΕΊtιτροπή<,; της 2ας 
καρτfου 19 77 περf πωλήσεως σε καθορισμένη τιμή αΊtοβουτυρωμtνου 
yάλακτος σε σκ6νη που προορfζεται yια τη διατροφfι χοfρων και 

πουλερικών και ο οΊtο[ος τροποwο ι εf τους κανονισμού<,; ( ΕΟΚ) αριθ. 

1687/76 και αpιθ . 368/77 
Ίtου αναφέρει το θtμα και τη φύση του εyyράφου* 

2. τα στοιχεfα ταυτότητα<,; του εττράφου: •αpιθ. 443 /77 " 
τα οποfα το τοποθετούν χρονικά σε σχtση με τα ομόλοyά του ενώ 

συyχρόνως αναφέρουν την προtλεuσfι του: •τ ης Επιτροwή<,;" και 

3. το περιεχόμενό του στο οπο(ο συχνά περιλαμβάνονται και άλλα 

θtματα όπου θα μπορούσε να καταταχθε( το tyypαφo και δεν 

αναφtροντα ι οπωσδήποτε στον τ fτλο (βλ . συνημμένο κε fμενο στο 

τtλο<,; τη<,; ερyασfα<,;) . 

Οι όροι "tyypαφo• και •τεκμfιριο" ταuτ fζονται yια τι<,; ανάyκες της 

παρούσας ερyασ(ας. 
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Η εργασία τηc; ανάλuσηc; αποσκοπε ( στην ι:πιλογfl χαρακτηριστικών όρωv, 
τόσο από τον τίτλο όσο και από το κuρfωc; κι:fμενο, στουc; οποfουc; πρtπει 

vα αντικατοπτρ!ζονται σαφώc; και συνοπτικά όλοι οι θ ι:ματικοf άξονι:c; του 

ι:γγράφου. Οι όροι αυτοί θα ι:(ναι οι κλείδεc; πρόσβασηc; στο τεκμflριο. Για 
να ι:νεργοπο ι ηθ ε ( όμωc; ο ρόλοc; τουc; πρtπι: ι να συνδυαστούν, αφενόc; , 

μεταξύ τουc; και, αφετέρου, με τα στο ι χε (α ταυτότηταc; του εγγράφου 

διαμορφωμtνα σε κωδ ι1<ό αναφοράc;· α1<ολουθεf συνεπώc; η ανασύνθεση των 

απο1<ομ ισθtντων δεδομtνων που 1<αταλf1γε ι στη δημ ιουργ (α ενόc; "δελτ fου 
αναφοράc;" για 1<άθ ε έγγραφο. Αυτfl ε(ναι η αποδελτ!ωση, η οποία υποκινε( 

τη θεματι1<f1 ταξινόμηση των τ ε1<μηρ(ων. 

3. Από το τεκμήριο στο σύστημα 

Το δελτίο αναφοράc; tχει διπλή αποστολfl: 

ι• κατά τη δ ιαδικασία τηc; ταξινόμησηc;, καθορ !ζε ι τη θ έση του κάθε 

εγγράφου στο χώρο του τεκμηριωτικού συνόλου 

2• κατά τη διαδικασία τηc; αναζήτησηc; πληροφορ(αc; μέσα από το 

σύνολο, επισημα(νει τη θέση κάθε εγγράφου 

Οι λtξειc;-κλε ιδιά που αποτελούν το δελτ(ο ε(ναι οι σηματοδότεc; που 

1<αθοδηγούν το χρήστη κατά την αναζήτηση μιαc; πληροφορ!αc; 1<αι γ ια αυτό 

το λόγο πρtwει να πηγάζουν από τα !δια τα τεκμήρ ια του συνόλου

αντικειμtνου. Κατά συνέπεια, το αντικείμενο τηc; τεκμηρfωσηc; μπορει vα 

αναπαρασταθι:( ωc; tναc; οργανι σμόc; που λι: ι τουργε( μ ε •αυτότpοφο σύστημα•: 

από τα στοιχε(α που το συνθέτουν αντλούνται τα υλικά που συνθέτουν και 

την υποδομή πάνω στη οπο(α στηρίζεται. 

Η υποδομή είναι tνα σύνολο cnrό δελτία αναφοράc;, ταξινομημένα κατά 

θtματα · μtσα σε κάθε θέμα , η διάταξη γ!νι:ται αλφαβητικά με κριτflρια τιc; 

λtξειc;-κλειδιά . Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν αλφαβητικοί ή 

αναλυτικοί -- w(νακεc; (μηνια(οι και ετήσιοι). 

κατά ποσοστό 80\ περ !που, τα κείμενα τηc; κο ι νοτ ι κfl c; 

f;1(αναληττι1<ά γιατι, τόσο στο Παράγωγο Δίκαιο 

μεταγενέστερεc; πράξε ιc;, η νομοθεσ(α συμπληρώνετα ι 

νομοθεσ!αc; ε!ναι 

όσο και στ ιc; 

μεν συνεχώc; αλλά, 

κυρfωc;, τροποπο ι είται αδιάκοπα . 

ο νόμοc; τηc; "αυτοτροφ!αc;• δεν επιτρέπε ι τον παρασιτισμό: εάν τα κε!μενα 

που τροποποιούν τα πρωτότυπα δεν ε(ναι εκφρασμένα με τουc; ίδιουc; 

α1<ριβώc; όρουc; που tγιναν λtξειc;-κλι:ιδιά, το κάθε δελτ(ο αναφοράc; 

πολλαπλασιάζεται επ( τόσεc; φορtc; όσεc; ε !ναι οι παραλλαγέc; ενόc; όρου ενώ 

το κύριο χαρακτηριστικό ενόc; δελτίου αναφοράc; ε(ναι η μοναδικότητά του. 

Παράδειγμα : Το δελτ(ο αναφοράc; του κανονισμού που προαναφέρθηκε ε!ναι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

υποκεφάλαιο 

θέμα 

προσδ ι ορ ι σμόc; 

λtξειc;-κλειδ ι ά 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

διατροφή ζώων 

αποβουτυρωμένο γάλα 

πώλησf1 

κωδικόc; αναφοράc; 

Κ(ΕΟΚ) 443/77 εε L58 σ. 16 



ο κανονισμόι; όμωι; αυτόι; τροwοwοιι:( δύο wροηγοuμενουι; cw( του ιδ(ου 

θέματοι; κανον ισμοuι;, τον lt(EO!t) 1687 /76 και τον Κ(ΕΟΚ) 368/77, στουι; 

οwο(ουι; ο όροι; του θtματοc; ε(vαι • .•• α1tοκορuφωμένο γάλα ... • (βλ. σ. 4α) 

Το δελτ(ο αναφοράι; του Κ(ΕΟΚ) 368/77 ε(ναι 

ΚΕΦΑΛλΙΟ 

υwοκεφάλαιο 

θtμα 

Ίrpοσδ ι ορισμός 

λtξειc;-κλειδιά 

ΓΕΟΡΓΙλ 

διατροφ(\ ζώων 

α1tοκορ~tνο γάλα 

wώληση 

κωδικός αναφοράς 

Κ(ΕΟΚ) 368/77 ΕΕ L ... σ • .• 

Έπειτα αwό ταξινόμηση των δύο αυτών δελτ(ων στον (διο π(νακα, ο χρήστης 

που αναζητά γενικά τη νομοθεσ (α wερ ι Ύάλακτοι;•, όταν θα φτάσει στο 
δελτ(ο wου αναφtρει •αποβουτυρωμtνο• γάλα (το owo(o, αλφαβητικά, 

wροηγε(ται του δελτ(ου wου μιλά για "CΧ1fοκορυφωμένο• γάλα) θα 

wεριοριστε( στην ιδέα ότι δεν υwάρχει άλλη wράξη εw( του θtματος. 

Υπάρχουν ακόμη wερισσότεροι •κ(νδυνοι• για wαραλλαγtς του ιδ(ου 

δελτ(ου· στη συγκεκριμtνη wερ(wτωση τηι; κοινοτικ(\ς νομοθεσ(αι;, μtσα στο 

θέμα •διατροφf\ ζώων• εμφανιζόταν συχνά ο όροι; "ζωοτροφtς•, ο οwο(ος 

επιπλέον (\ταν και εννοιολογικά διαφορετικόι;. 'Κατ• αυτόν τον τρόπο, 

αλλάζονται; δηλαδf\ κάθε φορά και από έναν όρο, μπορούμε να φτάσουμε σε 

τtσσερα (\ πtντι: διαφορετικά δελτ(α για wράξειι; που αφοροuν το (διο 

θtμα. 

Δυστυχώς για την τεκμηρ(ωση, ε(ναι woλu εύκολο με τη μtθοδο τηι; 

σuστηματικ(\ι; αλλομορφ(αι; να καταλ(\ξουμε σε •ολυμορφ(α. 

Σημε(ωση: Ηια χαρακτηριστικ(\ wι:ρ(wτωση wολυμορφ(ας (\ταν η ακόλουθη: 

λουξεμβουργικό > 
λουξι:μβο\ιργιο > 

> φράγκο • φράγ~ο Λουξεμβούργου 

λουξεμβοuργιανό > 
λουξεμβοuργtζικο > 

Η μάζα των εγγράφων wροι; ανάλυση ε(ναι τόσο μεγάλη ώστε, όταν ο 

τεκμηριωτfις-αναλυτfιc; αρχCζει την ι:ργασ(α σύνταξηc; πινάκων, δεν 

αντιλαμβάνεται αμtσωc; την wαγ(δα της ποικιλ(ας όρων για την (δια 

tννοια· οι πινακες καταλήγουν συχνά σι: tναν λαβuρινθο από επαναληπτικέι; 

αναφορές για ομοιοθεματ ικtς νομοθετ ικtς πράξειι; 

θα μwορο\ισι: κανc(ι; να ισχuριστι:( ότι, ι:φόσον η wοικιλ(α όρων 

πολλαπλασιάζει τις πιθανότητει; ανεύρεσηc; ενόι; εγγράφου κατά συνtπεια 

διευκολuνεται ο χρ(\στηι;, ο oπoloc;, κατά κανόνα λαμβάνει τυχα(α έναν 

• ελεύθερο• όρο που τον συνδtει με το προς αναζfιτηση θtμα . 

Ο συλλογισμός όμωc; αυτός έχει σαν αwοτtλεσμα την περιπλάνηση ανάμεσα 

από διάφορα τεκμfιρια tως ότου καταλήξει στο κατάλληλο ενώ συγχρόνως δεν 

εξασφαλ(ζει τη βεβαιότητα ότι όλα τα έγγραφα του ιδlου θέματοι; 

ελέγχθηκαν ώστε αυτό στο οπο(ο κατέληξε να ε !ναι το αναζητούμενο · 

πρέπε ι λοιπόν, κάθε φορά, να μαντ εύε ι κανεlς ποιά από όλες τις αναφορές 

τον παραπέμπει πραγματικά σ-rt> στόχο του. 

153 



320 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

03.60 ΠΡΟΥΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝ11ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
(συνέχεια) 

03.60.56 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΥοΝΤΑ 
(συνέχεια) 

377 R 0368 

Κανονισμός (ΕΟΚ) Δριθ. 368{77 της 'Eintpoxijς τfjς 23ης 
Φεβρουαρlου 1977 ιu:ρ! χωλήσεωςμt ιύ.Α:ιοδοnιcό διαγωνισμό 
Δχοιcορυφιι>ι.ιtνου γ6.λαrιος σt cncόνη '"'" χροορ!ψαι yιά tή 
διατροφή tών χο!ρων ιcα! tών 11ουλι:ριιcών 

ΕΕ L OS2 24.02.77 σ. 19. (Ελ 03 Τ17 σ. ISS.) 
Μ αχό 378R0787 (ΈΕ ι 106 20.04.78 σ. ΙΙ.) (ΕΛ OJ Τ20 " · 214.) 
Μ Ω•ό 378RΙOSS (ΈΕ ι 13-' 22.0S.78 σ .... ) (ΕΛ 03 Τ21"· 71 .) 

Μ ο.•ό 379RΙ726 (ΕΕ L 199 07.08.79 ο. 10.) (Έλ OJ Τ26 σ. 21.) 
Μ ""ό 382RΙ7S3 (ΕΕ ι 193 03.07.12 ο. 6.) 

Μ Ω•ό 382R2<168 (ΕΕ L 263 11.09.12 σ. 12.) 
Μ αχό 382R2923 (ΕΕ ι 304 30.10.12 σ. Μ.) 

Μ ο.•ό 382R3387 (ΕΕ ι JS6 11.12.12 σ. 16.) 

Μ ο.•ό 383R0085 (ΕΕ L 013 IS.01.13 σ. 7.) 
Μ uό 383R0536 (ΕΕ ι 063 09.03.13 " · 9.) 
Μ Ω•ό 383R076S (ΈΕ L οιs 31.03.83 σ. 12.) 

C ΦΙό 383R l 117 (ΕΕ L 121 07.05.13 σ. 17.) 
Μ υό 383R3513 (ΕΕ L 351 14.12.13 σ. 12.) 

Μ .,.ό 384R0606 (ΕΕ L 067 09.03.84 σ. 25.) 
Μ uό 384RΙ3.53 (ΕΕ L 131 17.05.84 σ. 16.) 

Μ uό 384RΙ906 (ΕΕ L 178 05.07.14 σ. 19.) 
Μ a><ό 384RJ5.40 (ΕΕ L 238 06.09.14 σ. 15.) 
Μ cutό 384R3031 (ΕΕ L 287 31.10.84 σ. 19.) 

Μ ΦΙό 385R0291 (ΕΕ L 033 06.02.85 σ. 5.) 
Μ cuιό 385R0906 (ΕΕ L 097 04.04.85 σ.17.) 

C υό 38SR3812 (ΕΕ L 361 31.12.15 σ.3.) 

Μ υό 386R2398 (ΕΕ L 208 31.07.16 σ. 16.) 
Μ cuιό 386R2407 (ΕΕ L 208 31 .07.16 ο.27.) 

Μ cuιό 386R2872 (ΕΕ L 266 18.09.86 ο. 17.) 
Μ α><ό 386R3098 (ΕΕ L 288 11.10.16 σ. 54.) 
Μ ο.χό 387RΙΟ29 (ΕΕ L 097 10.04.17 σ. 27.) 

Μ a><ό 387RΙ413 (ΕΕ L 133 23.05.17 σ. 15.) 

Μ uό 388R0222 (ΕΕ L 028 01.02.88 ο. Ι.) 

154 

377 R 0443 

Κανονισμός (ΕΟΚ) Δριθ. 443/77 tής Έinφo11ijς τijς 2ας 

Μαρtlου 1977 κερ\ ι<ωλήσεως σt ιcαθορισμένη ημή Δχοβουw
ρ<Ωμtνου y6.λαιcτος σt cncόνη χού ><ροσρ\ζεtαι yιό tή διατροφή 

χο!ρων ιcα\ 11ουλερικών ιcαί ό ό1<οίος tpο1<Ο1'αιεί toi>ς 

κανονισμοi>ς (ΕΟΚ) Δριθ. Ι 68lf76 καl (ΕΟΚ) Δριθ . 368{77 

ΕΕ L OSI 03.03.17 σ. 16. (Ελ OJ ΤΙ7 σ. 183.) 
Μ ... ό 378R0787 (ΈΕ L 106 <1).04.78 σ. 1 1.) (Ελ 03 τ;ο σ. 214.) 
Μ ... ό J79Rl726 (ΕΕ L 199 07.08.79 σ. 10.) (Ελ 03 Τ26 σ. 21 .) 
Μ ... ό 382RΙ753 (ΕΕ ι 193 03.07.12 σ.6. ) 

Μ CUΙό 382R2923 (ΈΕ L 304 30.10.12 " · Μ.) 

Μ a•ό 383ίιοοιs (ΕΕ ι 013 1s.01 .13 σ. 7.) 
Μ Μό 313R0765 (ΕΕ ι οιs 31.03.13 σ. 82.) 

Μ ο.•ό 383RΙ 117 (ΕΕ ι 121 07.0S.8) σ. 17 .) 

Μ ••ό 384R2540 (ΕΕ L 238 06.09.14 ο . 1 S.) 
Μ a•ό 314R3031 (ΕΕ L 217 31.10.14 σ . 19 .) 

Μ ο.•ό 38SR0291 (ΈΕ L 033 06.02.IS ο . 5.) 
Μ υό JISR0906 (ΕΕ L 097 04.04.IS ο . 27.) 
Μ ο.-6 385RΙ454 (ΕΕ L 1 .. 01.06.IS ο . 68.) 
C υό 38SR3112 (ΕΕ L 368 31.12.IS ο . 3.) 
Μ ••ό 386R2407 (ΈΕ L 208 31.07.16 ο. 27 .) 

Μ Μό )86R2872 (ΕΕ L 266 11.09.86 ο. 17.) 
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εκτόc; όμωc; αΊtό την περ ι Ίtλάνηση του χρf\στη, ανάλογεc; συνέΊtε ι εc; tχι: ι 
υΊtοστι:f και ο συντάκτηc; των πινάκων, ο oπofoc; tχει κάνει οιπειράριθμι:c; 

αναλύσειc; για το fδιο θtμα. 

οπωσδf\ποτι: θα μπορούσε ι:ξαρχf\c; να υιοθετf\σει μια ομοιομορφfα κατά την 

επιλοyf\ των λtξεων-κλι:ιδιών αλλά υΊtάρχι:ι και άλλοc; κανόναc; στην 

τι:κμηρ fωση, σύμφωνα μ ε τον οΊtο fo δεν εw ι τρtwεται η αντικατάσταση των 

όρων ενόc; ήδη δημοσιευμένου εyyράφου όταν αυτό φτάνει στη φάση τηc; 
cποδελτ fωσηc;. 

Στην περfΊrτωση σύyκρουσηc; μεταξύ δύο κανόνων, η ενδιάμεση λύση ι:fναι 

tνα σύστημα μι: συμβατικούc; 6ρουc; του οwο(ου η κατασκευή ούτι: θα 

επιβαρύνει την εργασία τηc; αποδελτίωσης ούτε θα προUποθέτει ειδικtc; 

yνώσε ιc; οιπό το χρήστη κατά την αναζήτηση τηc; πληροφορfας. 

4. eησαυρόc;: το σύστημα για την τεκμηριωτική εργασ(α 

Κ(α άποψη για να οιποφευχθεf η "εΊtιδημfα• τηc; πολυμορφ!αc; θα ήταν να 

επιλεχθούν όροι από τα τεκμήρια και αφού απορριφθούν όλεc; οι Ίtαpαλλαytc; 

του καθενόc;, οι εναπομεfναντεc; μονόμορφοι και τυποΊtοιημtνο ι πλέον 

σηματοδότες να αποτελtσουν tνα αλφαβητικά διατεταγμtνο βοήθημα στο 

oΊtofo θα καταφεύγει ο τεκμηριωτf\ς κατά την ανάλυση των εyyράφων. 

Για τη συyκεκριμtνη ερyασ(α σύνταξης πινά><ων όμως, ένα βοf\θημα αυτού 

του ε!δουc; παρουσιάζει δύο σημαντικά ελαττώματα: 

1 - φτωχαrνει την tκφραση, συνεΊtώc; περιορίζει το "βεληνεκtc;• του 

κάθε δελτ!οu αναφοράς 

2 - δεν αντιστοιχε( Ίtλtον με ακρ!βcια στο περιεχόμενο όλων των 

εyyράφων, εφόσον οι όροι του ε!ναι στοιχειώδεις. 

Οι ελλε(ψειc; αυτές tχουν ως επfπτωση την άρση τηc; αποτελεσματικότητας 

του συστf\ματοc; πρόσβασης στην πληροφορ!α. Qταν απομακρύνΗαι κάποιος 

από το σκοπό μιας ενtρyειας, εκλείπει το γενεσιουργό της κfνητρο. 

Η ερyασ(α τηc; τεκμηρfωσης έχει σκοπό τη διευκόλυνση της Ίtρόσβασηc; στην 

πληροφορfα και, κυρ!ωc;, την ελαχιστοwοfηση του χρόνου ανεύρεσηc; τηc; 

Ίtληροφορfας . 

Ωc; εκ τούτου, το βοf\θημα που μεθοδεύει εύστοχα την ερyασ !α ανάλυσηc;
σύνθεσης-σύστασηc; πινάκων ΊtρtΊtει να περιλαμβάνει μεν όλους τους όρουc; 

που χρησιμοΊtοιούνται στα tyyραφα αλλά να επιτρtπει τη χρι'\ση μόνο τηc; 
τυΊtοπο ι ημtνηc; μορφι'\c; του καθ ενός. Η εΊt ι βολι'\ μιας τtτο ιαc; πει θαρχ fαc; 

εΊt ιτυyχάνεται με την αξιοΊtοfηση και την επισf\μανση των σχtσεων μεταξύ 

όρων, δηλαδι'\ τη δόμησή τουc;. κε αυτέc; τις κατευGυντι'\ριεc; γραμμtc; 

δημιουρyεfται ο θησαuρόc; . 

Ο θησαυρόc; λοιπόν 

συyχεκριμtνων σχέσεων 

σε wεριyραφεfς και σε 

εfναι tνα λεξιλόγιο τυwοwοιημtνων όρων και 

μεταξύ αυτών. Οι όροι ενός θησαυρού διακρίνονται 

μη Ίtεpιyραφε!c;. 
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Dερ ι τραφtαc; ε(ναι tναc; όροc; που έχει επιλεχθε( μέσα altό ένα σύνολο 

ισοδύναμων όρων για να εκφράσει μια έννοια μονοσήμαντα· αποτελε(ται δε 

altό μfα ή περισσότερεc; λέξε ι c;. 

Κη τεριyραφtαc; εrναι tναc; altό 

χρησι μοwοιε(ται στην αποδελτfωση 

κατάλληλου περιγραφέα. 

τουc; 

αλλά 

ισοδύναμουc; όρουc; που 

παραπέμwει στην εwιλογή 

δεν 

του 

οι σχtσειc; όρων , ο ι oworεc; δ ι αμορφώνουν τη δομή του θησαυρού 

διαwρ(νονται σε τρε(c; κατηyορ(εc;: 

1. Μεταξύ των περιyραφtων και των αντιστο(χων τουc; μη wεριγραφtων 

υwάρχουν σχέσειc; ισοδυναμlαc; και U'Ιrοκατάσταοηc;. 

2. Μεταξύ wερ ι γραφέων υπάρχουν σχtσειc; υνεροχήc;/uταyωyήc; 

(τεριtχον>1Ι'εριεχόμενο) 

3. Τέλοc; , μεταξύ wεριyραφέων υwάρχουν 

άλλοτε επισημαrνουν αναλοylεc; εννοιών 

νοημάτων . 

σvνδετ ικtc; σχtσε ι c; που 

και άλλοτε σuσχετ ι σμό 

Η δομή ενόc; θησαυρού ε rναι wατά συνέπε ια τρισδιάστατη. Η προεργασ rα 
τuwοτο Cησηc; εφαρμόζεται στον άξονα • ισοδυναμ (α-uwοκατάσταοη• altό τον 

οποrο δ ι οχετεύεται και στιc; δύο άλλεc; κατηγορfεc; σχέσεων. 

Για το διαχωρισμό των όρων του θησαυρού χρησιμοwοιούνται σύμβολα με 

λατινικούc; χαρακτήρεc;, τα οποrα καταδεικνύουν το ε(δοc; τηc; σχtσηc; του 

καθενόc; με τουc; όροuc; wου τον wεριβάλλουν εwειδή ο κάθε wεριγραφέαc; 

κατατάσσετα ι μεν αλφαβητικά αλλά μαζ( με όλοuc; τouc; όρουc; που 

εwιβάλλουν οι τρειc; κατηyορfεc; σχέσεων . 

Συγχρόνωc;, για τον κάθε όρο, wροσδιορ(ζεται με αριθμητικό δεrκτη και το 

ιεραρχικό τσu ετ (τεδο ωc; wεριyραφtα. 

Εάν αναζητήσουμε w.x. τον όρο •εξοwλισμο(• θα βρούμε όλους τους 

ισοδύναμουc; μη wερ ι γραφε ίc; και ι:π ι-ιrλtον, θα εμφανιστούν καθοδικά οι 

•wεριεχόμενοι• σ• αυτόν όροι · εάν αναζητήσουμε τον όρο •βαλλιστικός 

πύραυλος• θα εμφανιστούν ανοδικά όλοι ο ι •wερ ι tχοντες• αυτόν. 

Τα σύμβολα 

~ κατηγορ(α σχέσεων : •ετικράτησηc;• 

USE 

UF used f or • 
να χρησιμοwοιε(ται (σχέση ισοδuναμ(αc;) 

χρησιμοποιείται για (σχέση uwοκατάστασης) 

Δεύτερη κατηγορία σχέσεων: τεριtχον > τεριεχόμενο 

Αwό τη βαθμ r δα αuτή και κάτω οι όροι εμw rwτουν σε 

σχtσεωc;, και ο σuμβολισμόc; τουc; μεταβάλλεται σύμφωνα 
καθενός στην αλφαβητική κλ(μακα. 

ΒΤ ~ broader tenn 
ΝΤ a narrower tenn 

α) ανοδικά: 

β) καθοδικά: 

yενιwόc; όρος 

ειδικότεροι; όροc; 

σχέ'*! υπαγωγήc; 

σχέση υπεροχήc; 

διπλή κατάσταση 

με τη θέση του 



!.e.!!.!J. κατηyορ(α σχέσεων: αναλοy(α εννοιών ή σuσχετισμόc; νοημάτων 

RT • related term σuνδεδεμtνος όρος 

Παράδειγμα 

1) Στην αλφαβητική θέση τοu κάθε μη τεριyραφtα έχουμε ταρmrομΊΙή στον 

ΤU1(οτοιημtνο τεριyραφtα 

μη περιyραφε(ς --> όπλα 
υsε εξοπλισμοl <- τυποποιημένος όρος-περιyραφtας 

--> πολεμικό υλικό 
USE εξοπλ ισμοl 

--> στρατιωτικά εφόδ ια 

USE εξοπλισμο( 
--> στρατιωτικό υλικό 

USE εξοπλισμο( 

2α) Στην αλφαβητική θέση του περιyραφtα "εξοπλισμο(• έχουμε την 

καθοδικf\ διάταξη μιας οικοyενε (ας όρων 

ΚΕΦΑΛλΙΟ 

Υποκεφάλαιο ή μιιφοθησαuρός; 

(ΚΤ) 

ΑΙΕθΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Άμυνα 

περιyραφtας -> εξοτλ ισμο ι 
μη περιyραφε(ς - > UF όπλα 

-> UF πολεμικό υλικό 
-> UF στρατιωτικά εφόδια 
-> UF στρατιωτικό uλικό 

περιyραφε(ς -> NTl όπλα μαζικής καταστροφής <- ειδικότεροι όροι 

--> ΝΤ2 πυρηνικά όπλα<------
--> ΝΤ3 πύραυλοι <--------
---> ΝΤ4 βαλλιστικό<; τύραu>.οc; <-

περιyραφε(ς -> RT βιομηχαν(α όπλων < συνδεδεμtνοι όροι 

-> RT έρευνα για στρατ ιωτικούς 

(σκοπούς <----

2β) Στην αλφαβητική θέση του περιyραφtα "βαλλιστικός τύραuλος• tχοuμε 

την ανοδική διάταξη των ιδ (ων περιyραφέων 

περιyραφtας 

περιyραφε(ς 

- > βαλλιστικός τύραu>.ος < ειδικός όρος 

- > BTl πύραυλοι <----------- γενικότ εροι όροι 

--> ΒΤ2 πuρην ι κά όπλα <- ------
--> ΒΤ3 όπλα μαζ ικής καταστροφής <-
---> ΒΤ4 εξοτλισμός <--------

3 ) Στην αλφαβητική θέση τοu κάθε συνδεδεμένου όρου έχουμε, εκτός από 

την ανοδική ή καθοδική τοu παροuσ!αση, τον όρο Έξοπλισμο(• ως 

συνδεδεμένο περιyραφέα 

περ ιyραφtας --> βιομηχανία όπλων 
--> UF 
--> ΝΤ ή 87 .... . . . 
--> RT εξοτλ ισμο l 

--> RT έρευνα yια στρατιωτικούς σκοπούς 
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περιyραφtαc; --> tρεuva yια στρατιωτικούς σκσιrούς 
--> ΒΤ 
--> RT βιομηχαν(α όπλων 
--> RT εξο'Ιfλισμοι 

5. ο καθοριστικόc; ρόλοι; της τυποπο(ησηι; 

ο ι σχέσε ι ς ι εραρχ(αc; (ΝΤ tι ΒΤ) και σύνδεσηc; (RT) εφαρμόζονται μόνο 

μεταξύ 'Ιfεριyραφtων. Εάν κατά την τυποποlηση δι:ν έχουν ι:πιλι:χθι:( οι 

κατάλληλοι yια wι:ριyραφι:Ιc; όροι, ο θησαυρόc; θα παρουσιάσει ι:λλι:(ψειc; 

που θα έχουν αντίκτυπο στη δομfι, στην οποία βασ Ιζεται η 

αποτελεσματικότητα του θησαυρού. 

οι σχέσι: ιc; ισοδυναμ ίαc;-U'Ιfοκατάστασηc; (UF/USE) αφορούν μόνο τουc; μη 

περιyραφι:ίc; τουc; οποlουc; όμωc; συνδέουν με τουc; πι:ριyραφι:Ιc;, tτσι ώστε 

τυποποιώντας την κατηyορ(α που χρησιμοποιείται, τυποποιι:!ται και αυτtι 

που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθε( . 

κατ• αυτό τον τρόwο, διαπιστώνεται ότι οι αλλεπάλληλα αμφίδρομεc; 

σχtσειc;, οι ιεραρχ!ι:c; και οι πολύπλοκεc; διασυνδtσε ιc; μεταξύ περιyραφtων 
εξαρτώνται άμεσα από την προκαταρκτ ι κfι επεξεργασία του λεξ ιλοy(ου που 

προορlζεται γ ια θησαυρόc; με σκοπό τη σταθεροπο(ηση των όρων του. 
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