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Περίληψη 
 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήµατος 
θεµατικής ταξινόµησης των ιεροδικαστικών κωδίκων που βρίσκονται στο αρχείο της 
Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. Το σύστηµα εντάσσεται στο ΑΡΧΟΝ, 
ένα έργο διαχείρισης και τεκµηρίωσης αρχειακού υλικού, που ανέλαβε και 
πραγµατοποίησε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας.  

Σκοπός της εργασίας είναι η δηµιουργία ενός πειραµατικού συστήµατος που θα 
υποστηρίζει τον ενιαίο σηµασιολογικό ευρετηριασµό ιστορικών εγγράφων (αρχειακών 
πηγών) και θα συµβάλει στη διαχείριση και µελέτη τους. Στόχος του δεν είναι η 
ανασύσταση του αρχείου στην µορφή που είχε την εποχή της λειτουργίας του, αλλά η 
οργάνωση του υλικού του µε τρόπο που θα διευκολύνει τον αρχειονόµο και τον 
ερευνητή.  

∆εδοµένων των αναγκών της Βιβλιοθήκης-αρχείου και του κοινού της, αλλά και 
των ιδιαιτεροτήτων του αρχειακού υλικού (όγκος, ποικιλία θεµάτων, γλώσσα) 
ορίσθηκαν ως βασικά κριτήρια ανάπτυξης του συστήµατος, η εξοικονόµηση χρόνου 
ταξινόµησης, η προτεραιότητα  στην πληρότητα της ανακτώµενης πληροφορίας, αλλά 
και στη µέγιστη δυνατή ακρίβεια ανάκλησης, η ταχύτητα ανάκτησης, η σαφήνεια της 
πληροφορίας και η φιλικότητα του συστήµατος.  

Ακολούθησε η σχεδίαση του συστήµατος θεµατικής ταξινόµησης µε 
ενσωµατωµένο θησαυρό όρων. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήµατος αποτέλεσε το 
πλούσιο και επεκτάσιµο µοντέλο περιγραφής δεδοµένων. Η υλοποίηση έγινε από το 
Ινστιτούτο Πληροφορικής και αποτελεί εφαρµογή του Συστήµατος Σηµασιολογικού 
Ευρετηριασµού (Σ.Ι.Σ.). Πρόκειται για µία οντοκεντρική βάση γνώσεων, οργανωµένη 
σε σηµασιολογικό δίκτυο, σε γλώσσα παράστασης γνώσης Telos. Για την ενηµέρωση 
της βάσης χρησιµοποιήθηκαν τα ∆ελτία Ενηµέρωσης του Σ.Ι.Σ., προσαρµοσµένα 
κατάλληλα στο συγκεκριµένο µοντέλο δεδοµένων, ενώ για την ανάκτηση της 
πληροφορίας από το σύστηµα, σχεδιάστηκαν προκαθορισµένες ερωτήσεις και κάρτες 
αναζήτησης.  

Κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της βάσης έγιναν τριακόσιες 
καταχωρίσεις δεδοµένων, ενδεικτικές του τρόπου λειτουργίας και χρήσης του 
συστήµατος. Επιπλέον, επιχειρήθηκε ένα είδος αξιολόγησης του συστήµατος σε δύο 
επίπεδα: την σύγκριση του θησαυρού όρων µε προτεινόµενα πρότυπα, και την 
εφαρµογή παραδειγµάτων, (τη διατύπωση δηλαδή ερευνητικών θεµάτων µε την 
υποβολή κατάλληλων ερωτηµάτων προς το σύστηµα και την αξιολόγηση των 
απαντήσεων).  
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Abstract 

 
The subject of the present study is the development of a thematic classification 

system of the holy-judicial codes existing at the Vikelaia Municipal Library of 
Heraklion, Crete. The system belongs to the ARCHON project – a multimedia system 
for archival, annotation and retrieval of historical documents –, which was taken over 
and carried out by the Foundation for Research and Technology. 

The purpose of this study is the creation of an experimental system that will 
support the uniform semantic indexing of historical documents (archival sources) and 
that will contribute to their control and study. Our purpose is not to reconstruct the 
archive according to the form it used to have at the time of its function; however, it is 
to classify its material in ways that would facilitate its use by both the archivist and the 
researcher. 

Taking into consideration the needs of the Library (of the archive and its 
public) as well as the peculiarities of the material of the archive (its magnitude, 
thematic diversity and language) the following have been established as basic criteria 
for the development of the system: the time-saving in classification, the clarity of the 
information included in the system, the priority in the thoroughness and the best 
accuracy of the information retrieval, as well as the friendliness of the interface. 

Then we proceeded to the outline of the thematic classification system 
embodying a thesaurus. The basic trait of the system is its rich and expansive model of 
description data. The Institute of Computer Science put its performance into practice 
constituting an application of the Semantic Index System (SIS). The output of this 
effort resulted in an object-oriented knowledge base, organized within a semantic net, 
in the Telos representation language. In addition, the Data Files of SIS have been 
adjusted accordingly to the particular data model. As far as the information retrieval, 
pre-arranged questions and search cards were established. 

During the last part of the implementation of the system, three hundred data 
were entered indicating the function and the use of the system. Moreover, a system 
evaluation was attempted on two levels: that of a comparison of the thesaurus with 
proposed prototypes, and that of an exemplary application (that is, the expression of 
research topics asking appropriate questions to the system and the evaluation of the 
answers). 
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Εισαγωγή 

 

 

Το ΑΡΧΟΝ αποτελεί ένα σύστηµα πολυµέσων για τη διάσωση και διαχείριση 

ιστορικών εγγράφων, που δηµιούργησε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας και Έρευνας. Σκοπός του συστήµατος είναι η εξυπηρέτηση προηγµένων 

αναγκών της σύγχρονης αρχειονοµίας, σχετικών µε την ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, 

υποµνηµατισµό και ανάκτηση χειρόγραφων ιστορικών εγγράφων. 

Περιλαµβάνει έναν ταµιευτήρα ψηφιοποιηµένων εγγράφων, συµβάλλοντας έτσι 

στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των πρωτοτύπων. Επιπλέον, υποστηρίζει την 

οργάνωση και καταχώριση της πρωτογενούς πληροφορίας κάθε εγγράφου από ερευνητές, 

µε σκοπό την ποιοτική ερευνητική εργασία σε αρχειακό υλικό. Την τελευταία εξυπηρετεί 

και η δυνατότητα υποµνηµατισµού των εγγράφων µε συνοδευτική, δευτερογενή 

πληροφορία (δηµοσιεύσεις, µεταφράσεις, περιλήψεις, µεταγραφές κλπ). Οι παραπάνω 

δυνατότητες παρέχονται µέσα από ένα φιλικότατο σύστηµα διεπαφής χρήσης, ανάλογο µε 

αυτό του διαδικτύου.  

Το σύστηµα εφαρµόσθηκε στο οθωµανικό αρχείο1 της Βικελαίας ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου, στην Κρήτη. Η µεγάλη ιστορική και πολιτισµική αξία του 

συγκεκριµένου αρχειακού υλικού που χρονολογείται στην εποχή της Τουρκοκρατίας στο 

νησί (ύστερος 17ος-αρχές 20ου αιώνα) επέβαλε την συντήρηση και άµεση ταξινόµησή του, 

και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση της προσβασιµότητάς του. 

 

Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία εντάσσεται στο σύστηµα ΑΡΧΟΝ και 

πραγµατεύεται τη δηµιουργία ενός πειραµατικού µοντέλου θεµατικής ταξινόµησης των 

                                                           
1 Το αρχείο περιλαµβάνει συνολικά 1100 κώδικες (βακουφικούς, συµβολαιογραφικούς, ιεροδικαστικούς 

κλπ) µε τόπο αναφοράς την Κρήτη. Συγκεκριµένα πρόκειται για τους κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου, 

τους βακουφικούς κώδικες, τα αρχεία των Τούρκων συµβολαιογράφων Χασάν Χουλκί Αλή Εφεντάκη, 

Εδεχέµ Σερίφ Εφεντάκη και Ιµπραήµ Ρεζµί Τζαµπαζάκη, τα βιβλία µε τις µεταφράσεις που συνέταξε το 

Μεταφραστικό Γραφείο Ηρακλείου, πολλά βιβλία της Ορφανικής Τράπεζας Ηρακλείου και το αρχείο του 

Ν. Σ. Σταυρινίδη. Για το ιστορικό του αρχείου βλ. ΣΤΑΥΡΙΝΙ∆ΗΣ (1975) Α΄, σ. 15- 29.  
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εγγράφων του συγκεκριµένου αρχείου. Απευθύνεται στον αρχειονόµο και τους µελετητές 

(κοινό) του αρχείου. 

Με γνώµονα τις προηγµένες ανάγκες τεκµηρίωσης και οργάνωσης της 

πληροφορίας σε βάσεις γνώσεων, επιχειρεί τον ενιαίο σηµασιολογικό ευρετηριασµό και 

την πολυδιάστατη ταξινόµηση του υλικού βάσει εννοιών.  

Ο ενσωµατωµένος στο σύστηµα διαχείρισης θησαυρός όρων αποτελεί ένα 

σηµασιολογικό δίκτυο, µε επεκτάσιµη δοµή ιεραρχικών καταλόγων για όλες τις όψεις 

που ευρετηριάζονται, όπως χρονολογία, τόπος, δράστες (συντελεστές στη δηµιουργία του 

εγγράφου ή απλώς, αναφερόµενα στην υπόθεση πρόσωπα), θέµα και είδη των εγγράφων.  

Στην υλοποίηση και εφαρµογή του συστήµατος χρησιµοποιήθηκαν οι εγγραφές 

των ιεροδικαστικών κωδίκων του αρχείου. 

 

Η συµβολή µου στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του Συστήµατος Θεµατικής 

Ταξινόµησης Ιστορικών Εγγράφων του ΤΑΗ ήταν η εξής:  

- στη φάση της «ανάλυσης απαιτήσεων», η εργασία µου επικεντρώθηκε στη 

συλλογή και ανάλυση της πληροφορίας. Συγκεκριµένα αφορούσε στη 

διάκριση και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών, στη συλλογή και 

οργάνωση των στοιχείων ταξινόµησης και στην ανάλυση της πληροφορίας 

που θα παρείχε το σύστηµα. Η εµπλοκή µου στη λειτουργική ανάλυση και 

στα κριτήρια επιδόσεων του συστήµατος υπήρξε πολύ µικρή, ενώ στον 

καθορισµό των τεχνικών λεπτοµερειών του συστήµατος ήταν µηδαµινή. 

- η εµπλοκή µου στη φάση της «εννοιολογικής σχεδίασης» αφορούσε στη 

σχεδίαση του εννοιολογικού σχήµατος του θησαυρού όρων, αλλά και πολύ 

µεγάλου τµήµατος του µοντέλου περιγραφής δεδοµένων της βάσης. Η 

σχεδίαση βασίσθηκε στην προηγούµενη ανάλυση απαιτήσεων. 

- στη φάση της «τεχνικής σχεδίασης», η συµβολή µου συνίστατο στη 

σχεδίαση του θησαυρού όρων, αλλά και µέρους του µοντέλου περιγραφής 

δεδοµένων της βάσης. Σε θέµατα ανάκτησης της πληροφορίας, η συµβολή 

µου συνίστατο στην υποβολή αναλυτικής πρότασης, όπου ορίζονταν τα 

απαιτούµενα κριτήρια για τη σύσταση συγκεκριµένων προκαθορισµένων 

ερωτήσεων.  
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- στη φάση της «υλοποίησης» του συστήµατος, η εµπλοκή µου συνίστατο 

στις καταχωρίσεις των δεδοµένων και στον έλεγχο της 

αποτελεσµατικότητας των προκαθορισµένων ερωτήσεων. 

 

 

Υλικό 
 

Το υλικό εφαρµογής του συστήµατος θεµατικής ταξινόµησης αποτελούν οι 164 

κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου, το γνωστότερο αρχειακό σύνολο του οθωµανικού 

αρχείου της Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.  

Οι ιεροδικαστικοί κώδικες (kadι sicilleri) ήταν δικαστικά κατάστιχα του 

ιεροδικείου, όπου καταγράφονταν δικαστικές αποφάσεις και συµβολαιογραφικές πράξεις, 

αντιγράφονταν σύντοµα αποσπάσµατα από την επίσηµη αλληλογραφία, επίσηµα 

διοικητικά έγγραφα (διατάγµατα κυρίως και εντολές κεντρικών ή επαρχιακών αρχών που 

αφορούσαν στην περιοχή δικαιοδοσίας του συγκεκριµένου ιεροδικείου) και άλλα. Στην 

πλειονότητά τους, οι καταχωρίσεις αφορούσαν νοµικές διαδικασίες που προβλέπονταν 

από το οθωµανικό δίκαιο2.  

Το υπό οργάνωση υλικό χαρακτηρίζεται από πλούσια θεµατολογία, η οποία θίγει 

ζητήµατα δικαίου, αλλά και πολλές πτυχές της καθηµερινής ζωής της κρητικής κοινωνίας 

των τεσσάρων περασµένων αιώνων. Περιλαµβάνει κυβερνητικές διαταγές, ληξιαρχικές 

πράξεις, πωλητήρια, δικαστικές πράξεις και άλλα.  

                                                           
2 Το δίκαιο που εφαρµοζόταν στα οθωµανικά τοπικά δικαστήρια (ιεροδικεία) προερχόταν από τρεις 

διαφορετικές πηγές: τον ισλαµικό ιερό νόµο (şeriat), τις σουλτανικές διατάξεις (kanun) και το εθιµικό 

δίκαιο (örf). Ο ιερός νόµος, αν και αποτελούσε τη θεµελιώδη πηγή δικαίου, δεν κάλυπτε ικανοποιητικά 

αρκετά ζητήµατα ποινικού δικαίου, φορολογίας, διοίκησης, καθεστώτος γης κλπ. Τα ζητήµατα αυτά 

αντιµετωπίζονταν από τις σουλτανικές διατάξεις, οι οποίες επισήµως είχαν ρόλο συµπληρωµατικό ή 

καλύτερα επεξηγηµατικό, ως προς τον ιερό νόµο – στην πραγµατικότητα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις 

βρίσκονταν σε αντίθεση µε αυτόν - και εκλαµβάνονταν ως εφαρµοσµένο ή κοσµικό δίκαιο. Από την άλλη, 

το εθιµικό δίκαιο λειτουργούσε επικουρικά ως προς επιµέρους ζητήµατα, κυρίως φορολογικής και 

οικονοµικής φύσης.  Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο σουλτάνος σε φιρµάνια του 

συµβούλευε τους καδήδες να ενεργούν σύµφωνα  «µε το νόµο που ίσχυε παραδοσιακά». Για το ισλαµικό 

δίκαιο, βλ. GIBB & BOWEN, τ. 2, κεφ. 10, BARKAN (1981) κεφ. 1-3, σ. 11, ΙΝΑΛΤΖΙΚ (1995) σ.133. 
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Επισηµαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των καταχωρίσεων στους 

ιεροδικαστικούς κώδικες δεν προέκυψε από πρωτοβουλία του ιεροδικείου, αλλά κατόπιν 

επιθυµίας των άµεσα ενδιαφερόµενων προσώπων3. 

Αν και απλές εγγραφές σε κώδικες, οι καταχωρίσεις θεωρούνταν επίσηµα 

δικαστικά κείµενα, µε καθορισµένη δοµή και εµµονή στους νοµικούς τύπους. 

Ακολουθούσαν στερεότυπους διατύπωσης (φόρµουλες), οι οποίοι νοηµατοδοτούνταν στο 

πλαίσιο µιας πολύ συγκεκριµένης γραφειοκρατικής και νοµικής παράδοσης4.  

Για την αρίθµηση και σελιδαρίθµηση των συγκεκριµένων κωδίκων, αλλά και για 

την παρατηρούµενη χρονική ανακολουθία των καταχωρήσεων, βλ. Παράρτηµα. 
 

 

Ορισµός του προβλήµατος 
 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που απασχολούν σήµερα την επιστήµη 

των υπολογιστών είναι η ανάπτυξη νοηµόνων συστηµάτων ή µεµονωµένων τεχνικών 

διαχείρισης γνώσης και αυξηµένης συλλογιστικής ικανότητας (reasoning) που να 

εφαρµόζονται στα ήδη υπάρχοντα συστήµατα. Με το θέµα αυτό σχετίζονται άµεσα οι 

οντολογίες, καθώς η χρήση της γνώσης που παρέχουν - ένα ειδικό λεξιλόγιο που 

περιγράφει µία δεδοµένη «πραγµατικότητα» του κόσµου και ένα σύνολο λογικών 

αξιωµάτων σχετικών µε το επιζητούµενο και προσδιδόµενο τελικά νόηµα των όρων του 

λεξιλογίου - καθιστά τα συστήµατα ενήµερα για τις σηµασιολογίες του συγκεκριµένου 

πεδίου εφαρµογής. Η γνώση αυτή χρησιµοποιείται και στην εξαγωγή αποτελεσµάτων 

ακρίβειας5. 

 

                                                           
3 Η καταχώριση µιας πράξης στους κώδικες, είτε αφορούσε στην πώληση ενός σπιτιού είτε σε µια 

δικαστική απόφαση, είχε κόστος, το οποίο καλούνταν να πληρώσει ο αιτών (βλ. HEYD (1973) σ. 213, 294). 

Ωστόσο, σε περίπτωση δολοφονίας, η έρευνα διεξαγόταν υπό την αιγίδα του ιεροδικείου, και η καταχώριση 

των πρακτικών της έρευνας γινόταν απευθείας, χωρίς απαραίτητη αίτηση από την οικογένεια του θύµατος. 

Αντίθετα, η καταχώριση της πράξης απαλλαγής από την ευθύνη για το φόνο, γινόταν κατ’ απαίτηση των 

κατοίκων της συνοικίας. ΓΚΑΡΑ (2001) σ. 115,  HEYD (1973) σ. 208- 234, ΙΝΑΛΤΖΙΚ (1995) σ. 125- 

134.  
4 Βλ. ZAJACZKOWSKI (1968) σ. 135. 
5 BERTINO et al (2001) σ. 369, 370, 375- 379. 
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Οντολογίες 

Η οντολογία6 αποσκοπεί στη γενική περιγραφή/αναπαράσταση ενός πεδίου 

γνώσης, η οποία τυγχάνει κοινής αποδοχής και µπορεί να επαναχρησιµοποιείται ή να την 

µοιράζονται διάφορες εφαρµογές7. ∆οµικά συστατικά για την αναπαράσταση αυτή 

αποτελούν οι κλάσεις, οι σχέσεις, οι λειτουργίες, τα αξιώµατα και οι περιπτώσεις 

(instances) 8. 

Ως προς την µεθοδολογία, η οντολογία υιοθετεί διεπιστηµονικές προσεγγίσεις, 

όπου φιλοσοφία και γλωσσολογία παίζουν θεµελιακό ρόλο τόσο στην ανάλυση - σε 

υψηλό επίπεδο γενίκευσης - της δοµής µιας δεδοµένης πραγµατικότητας, όσο και στον 

σχηµατισµό ενός καθαρού και αυστηρού λεξιλογίου. Ως προς την αρχιτεκτονική, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η κεντρικότητα του ρόλου που µπορεί να έχει µία 

οντολογία µέσα σε ένα πληροφοριακό σύστηµα9. 

∆ιακρίνονται τρία είδη οντολογίας, ανάλογα µε το βαθµό γενίκευσης που τις 

χαρακτηρίζει, καθώς και το βαθµό εξάρτησής τους από µία εργασία (ή πεδίο γνώσης). 

Πρόκειται για τις «υψηλού επιπέδου οντολογίες» (top-level ontologies), οι οποίες 

                                                           
6 Η «οντολογία» ως όρος προέρχεται από το χώρο της φιλοσοφίας και περιγράφει την υπόσταση του όντος. 

Βλ. CLEMENT et al (1994) 253. Στην πληροφορική, ο όρος εκφράζει διαφορετική έννοια. Κατά τον Ν. 

Guarino, η οντολογία είναι µία τυπική προσέγγιση µέρους των εννοιών (εννοιολογικών µοντέλων) που 

εµπεριέχει µία λογική γλώσσα, βλ. GUARINO (1998). 
7 Idem, σ. 375. 
8 Οι κλάσεις είναι έννοιες σχετικές µε ένα δεδοµένο πεδίο εφαρµογής και οργανωµένες συνήθως σε 

ταξινοµίες (taxonomies). Ως εκ τούτου, µπορούν να περιγράφουν αντικείµενα, εργασίες, λειτουργίες, 

πράξεις, στρατηγικές κλπ Οι σχέσεις αναπαριστούν αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις έννοιες και ορίζονται ως 

υποσύνολο ενός καρτεσιανού γινοµένου (π. χ. σχέσεις is-a, subclass-of  κλπ). Μία ειδική περίπτωση 

σχέσεων αναπαρίσταται από λειτουργίες, όπως «εντοπίζεται σε», «διευθύνει το» κλπ. Οι περιπτώσεις 

(instances) αντιπροσωπεύουν παραδείγµατα εννοιών, ενώ τα αξιώµατα χρησιµοποιούνται ως ιδιότητες/ 

χαρακτηριστικά  (attributes) των εννοιών και των παραδειγµάτων. Βλ. BERTINO et al (2001) σ. 375-376. 
9 Κάθε (συµβολικό) πληροφοριακό σύστηµα έχει τη δική του οντολογία, καθώς προσδίδει σηµασίες σε 

σύµβολα. Βλ. GUARINO (1998). 
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περιγράφουν πολύ γενικές έννοιες (όπως χώρο, χρόνο, θέµα, αντικείµενο, γεγονός, πράξη 

κλπ) και είναι ανεξάρτητες από κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα ή πεδίο γνώσης10. 

Οι «οντολογίες πεδίου» (domain ontologies) και οι «οντολογίες εργασιών» (task 

ontologies) περιγράφουν το λεξιλόγιο που αφορά σε ένα γενικό πεδίο γνώσης (π.χ. 

ιατρική) και σε µία γενική εργασία ή δραστηριότητα (π.χ. διαγνωστική ή πωλήσεις) 

αντίστοιχα, καθορίζοντας τους όρους που θα εισαχθούν σε µία συσχετιζόµενη υψηλού 

επιπέδου οντολογία. 

Μία τρίτη περίπτωση αποτελούν οι «οντολογίες εφαρµογών» (application 

ontologies), οι οποίες περιγράφουν έννοιες εξαρτώµενες ταυτόχρονα, από ένα 

συγκεκριµένο πεδίο γνώσης και από µία εργασία- αποτελούν εξειδικεύσεις συνήθως των 

αντίστοιχων οντολογιών, πεδίου και εργασιών. Αυτές οι έννοιες συχνά έχουν ανάλογους 

ρόλους µε εκείνους που έχουν οι οντότητες κάποιου πεδίου γνώσης κατά την 

αναπαράσταση µίας δεδοµένης δραστηριότητας.  

Ο κανόνας που διέπει όλους τους τύπους οντολογίας είναι ότι οι πιο εύχρηστες 

είναι οι λιγότερο επαναχρησιµοποιήσιµες, καθώς είναι εξειδικευµένες στην 

αναπαράσταση στατικής γνώσης και σε εργασίες συγκεκριµένων χώρων εφαρµογής. 

Άλλωστε την επαναχρησιµοποίηση ή την ενοποίηση µιας οντολογίας οριοθετεί η 

παρουσία διαφορετικών ανώτερων επιπέδων (upper levels)11.  

 
 
Προβληµατική της εργασίας 

Aπό τη δεκαετία του 1990, οι οντολογίες αποτελούν πεδίο έρευνας διαφόρων 

κλάδων της πληροφορικής12 και συνιστούν περιοχή εφαρµογής της µετάφρασης της 

φυσικής γλώσσας, της τυποποίησης προϊόντων γνώσης, των γεωγραφικών 

                                                           
10Είναι εποµένως λογικό, τουλάχιστον θεωρητικά, να υπάρχουν ενοποιηµένες υψηλού επιπέδου οντολογίες 

για µεγάλες κοινότητες χρηστών, βλ. GUARINO (1998). Σχετικά µε τους τύπους οντολογίας, βλ. 

BERTINO et al (2001) σ. 376- 377.  
11 Για περιπτώσεις βελτιστοποίησης της επαναχρησιµοποίησης ή της ενοποίησης οντολογιών, idem, σ. 377- 

378. 
12 Πρόκειται για την αναπαράσταση και την κατασκευή γνώσης, την ποιοτική µοντελοποίηση, την 

ενοποίηση της πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα, την οντοκεντρική ανάλυση, την ανάκτηση και 

εξαγωγή πληροφορίας κοκ 
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πληροφοριακών συστηµάτων, της ιατρικής, του ηλεκτρονικού εµπορίου - κυρίως ως προς 

τον ορισµό προτύπων για την ανταλλαγή δεδοµένων κοκ. 

Τα υπάρχοντα συστήµατα πολιτισµικής διαχείρισης και τεκµηρίωσης 

χρησιµοποιούν κυρίως οντολογίες γενικές, µε µικρό βαθµό επαναχρησιµοποίησης, καθώς 

εµπεριέχουν διακρίσεις βασικών οντοτήτων αντιπροσωπευτικών του πραγµατικού 

κόσµου σε επίπεδο πεδίου γνώσης και διακρίσεις κλάσεων και σχέσεων σε µετα-επίπεδο.  

Στην προκειµένη περίπτωση, ένα σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης ιστορικών 

νοµικών εγγράφων αποτελεί ένα ακόµα σύστηµα διαχείρισης πολιτισµικών αγαθών. Ως 

εκ τούτου, θα µπορούσε κανείς να θεωρήσει εφικτή την εφαρµογή µιας οντολογίας 

ανάλογης µε αυτές που χρησιµοποιούν τα άλλα οµοειδή συστήµατα, ωστόσο, κατάλληλα 

προσαρµοσµένης στις ιδιαιτερότητες του υλικού και τις ανάγκες των χρηστών.  

Όµως ο όγκος του υπό οργάνωση υλικού και η εξειδίκευση του πεδίου αναφοράς 

του, σε συνδυασµό µε την ανάγκη/απαίτηση για ένα χρηστικό σύστηµα ταξινόµησης 

παραπέµπουν σε ένα ειδικό (για το συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής), ευέλικτο µοντέλο 

ταξινόµησης, το οποίο θα υπακούει σε µία γενική οντολογία µε µικρό βάθος13. Επιπλέον, 

η πολυσηµία του περιεχοµένου απαιτεί µία βοηθητική δοµή που να διαχειρίζεται τις 

πολυπλοκότητες της ορολογίας στη γλώσσα και να παρέχει εννοιολογικές συσχετίσεις 

(θησαυρό όρων). 

Αν και προτείνονται διάφορα µοντέλα µεταδεδοµένων ως πρότυπα αρχειονοµίας14 

και µουσειολογίας15, δεν υπάρχει κανένα µοντέλο που να αφορά στην ταξινόµηση του 

περιεχοµένου κειµενικών πηγών. Τα υπάρχοντα πρότυπα αφορούν σε υλικά αντικείµενα 

(εκθέµατα, αρχειακά αντικείµενα16), και εποµένως είναι ανεπαρκή για την ταξινόµηση 

αφηρηµένων εννοιών και αντικειµένων που περιγράφονται νοητικά µέσα από κείµενα. 

                                                           
13 Ως ταξινόµηση χαρακτηρίζεται µία δοµή που οργανώνει έννοιες σε ιεραρχίες, συνήθως σε ένα σχήµα από 

όψεις (facets). Από την άλλη, η οντολογία αφορά σε ρηχές ταξινοµήσεις βασικών κατηγοριών, σε 

γλωσσολογικές ταξινοµήσεις, σε ορισµούς στοιχείων δεδοµένων, στη διαχείριση γνώσης και κατ’ επέκταση 

σε οποιαδήποτε ταξινόµηση. SOERGEL (1998), σ. 16. 
14 Ως παράδειγµα αναφέρονται τα Dublin Core ΜΕΤΑelements, ISAD(G) και EAD. 
15 Εξαίρεση αποτελεί το µοντέλο αναφοράς CIDOC της ICOM, το οποίο αν και αφορά σε µουσειακά 

εκθέµατα, φαίνεται πως ικανοποιεί αρκετές από τις ανάγκες ταξινόµησης αφηγηµατικών πηγών µε βάση 

στοιχεία του περιεχοµένου τους.  
16 Αντιµετωπίζουν τα αρχειακά έγγραφα ως υλικά αντικείµενα και τα ταξινοµούν βάσει εξωτερικών (εξω-

κειµενικών) χαρακτηριστικών.  
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Έτσι, ελλείψει σχετικού προτύπου ταξινόµησης, και βάσει των εγγενών 

ιδιαιτεροτήτων του περιεχοµένου των συγκεκριµένων εγγράφων προτείνεται ένα 

σύστηµα πειραµατικό, ως προς την εννοιολογική του σχεδίαση. Αφετηρία για την 

µεθοδολογία17 σχεδίασης του µοντέλου αποτέλεσε ο καθορισµός του σκοπού δηµιουργίας 

του συστήµατος και η ανάγκη  απόκτησης γνώσης για το πεδίο.        

 

 

Στόχοι της εργασίας 
 

Η σηµασία της εργασίας έγκειται κυρίως στο ότι επιχειρεί µία διαφορετική, στο 

χώρο της διαχείρισης και τεκµηρίωσης πολιτισµικών αγαθών, προσέγγιση των 

κειµενικών πηγών. Η πρωτότυπη προσέγγιση αφορά στα εσωτερικά στοιχεία της 

αφήγησης (περιεχόµενο) των κειµένων και στον τρόπο ταξινόµησής τους.  

Η εργασία αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός πειραµατικού µοντέλου θεµατικής 

ταξινόµησης αρχειακών εγγράφων, η επιτυχία του οποίου θα κριθεί από το χρόνο και 

τους χρήστες18. Το απότοκο επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της 

σύγχρονης αρχειονοµίας για ένα εύχρηστο εργαλείο ταξινόµησης, οικονοµικό ως προς 

τον χρόνο τεκµηρίωσης, και αποδοτικό ως προς την πληροφορία που θα παρέχει. Ως εκ 

τούτου θα διευκολύνει την οµαλή και ταχύτατη πρόσβαση στο υλικό. 

Επιπλέον, κατά την εξέταση του περιεχοµένου των συγκεκριµένων 

ιεροδικαστικών κωδίκων προκύπτουν ποικίλα θέµατα, η πολύπλευρη ανίχνευση των 

οποίων προωθείται µέσα από τη διαδικασία της ταξινόµησης.  

                                                           
17Για τις αρχές που διέπουν τις διάφορες µεθοδολογίες δόµησης οντολογιών, βλ. BERTINO et al (2001) σ. 

377-378.   
18 Η πρώτη αξιολόγηση του συστήµατος έγινε και το αποτέλεσµα υπήρξε θετικό. Η καταχώριση τριακοσίων 

εγγραφών σε διάστηµα 4500 ωρών και η οµαλή ανάκτηση πληροφορίας µε µεγάλο ποσοστό ακρίβειας και 

πληρότητας επαλήθευσε την εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος και απέδειξε τον υψηλό βαθµό 

χρηστικότητάς του. Βλ. παρακάτω «Κεφάλαιο 5», σ. 46. 
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών υιοθετείται η συγκεκριµένη σηµασιολογική 

προσέγγιση του υλικού, και επιδιώκεται η παροχή ικανοποιητικής σε πληρότητα και 

ποιότητα πληροφορίας.  
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Κεφάλαιο 1. 

 

 

Προσέγγιση υλικού 
 

1.1 ∆ιαδικασία επιλογής κριτηρίων 

Είναι εµφανές ότι το είδος της πληροφορίας εξαρτάται άµεσα από το επίπεδο 

προσέγγισης του υλικού. Η φυσική, εξωτερική περιγραφή των εγγράφων, µε έννοιες της 

διπλωµατικής, της βιβλιοθηκονοµίας ή της αρχειονοµίας ως στοιχεία ευρετηριασµού 

συνιστά διαφορετικό επίπεδο προσέγγισης από αυτό της µορφολογίας των κειµένων των 

εγγράφων, µε έννοιες από το χώρο της φιλολογίας (κειµενολογίας, αφηγηµατολογίας, 

κλπ) ως στοιχεία ευρετηριασµού. Εξάλλου, ο συνδυασµός διαφορετικών επιπέδων 

προσέγγισης σε ενιαίο σύστηµα θεµατικής ταξινόµησης είναι δυσχερής, για τον λόγο ότι 

προκύπτει ένα τεράστιο, ανοµοιογενές πλήθος κριτηρίων, µη σαφώς καθορισµένο για το 

σύνολο των χρηστών. 

Καθώς πρόκειται για έγγραφα, θα µπορούσε να διερευνηθεί η περίπτωση 

ταξινόµησης µε έννοιες της διπλωµατικής, της επιστήµης δηλαδή που ασχολείται 

κατεξοχήν µε την µελέτη των εξωτερικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών  ποικίλων 

κρατικών εγγράφων. 

Για την οθωµανική διπλωµατική, εξωτερικά χαρακτηριστικά του εγγράφου 

θεωρούνται το είδος του υλικού και το πάχος του, το χρώµα, το σχήµα και το µέγεθος, η 

γραφή, η δοµή του κειµένου (πρόλογος, κυρίως θέµα, επίλογος), τα περιθώρια και το 

µελάνι γραφής. Συµπληρωµατικά αναφέρονται ο τρόπος διπλώµατος του εγγράφου και η 

κατάσταση διατήρησής του19.  

Αντίθετα, εσωτερικά χαρακτηριστικά θεωρούνται στοιχεία του περιεχοµένου: 

το πρωτόκολλο (στερεότυπες εκφράσεις) και το κατεξοχήν περιεχόµενο (κυρίως θέµα/ 

υπόθεση)20. Το πρωτόκολλο εξαρτιόταν σε κάποιο βαθµό από το θέµα, τον προορισµό 

                                                           
19 ZAJACZKOWSKI (1968) σ. 138- 140. 
20 Συνήθως το περιεχόµενο (θέµα) τοποθετούνταν ανάµεσα στα δύο µέρη του πρωτοκόλλου, στο 

εισαγωγικό και το «εσχατολογικό». Idem, σ. 140 
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και τη χρονική περίοδο σύνταξης του εγγράφου. Πάντως, η γενική φόρµα διάταξης των 

εσωτερικών συστατικών φαίνεται ότι παρέµεινε αναλλοίωτη για πολλούς αιώνες. 

Ωστόσο, καθώς το προς ταξινόµηση αρχειακό σύνολο συνίσταται αποκλειστικά 

σε ιεροδικαστικούς κώδικες και η ουσιαστική διαφορά των εγγραφών τους εντοπίζεται 

στο θέµα τους (εσωτερικό χαρακτηριστικό), η παραπάνω προσέγγιση (µε έννοιες της 

διπλωµατικής) κρίνεται ακατάλληλη. Αντίθετα, ως αποτελεσµατική υποδεικνύεται η 

θεµατική ταξινόµηση του υλικού.  

Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε, η ταξινόµηση του υλικού να γίνεται βάσει των 

στοιχείων ταυτότητας των εγγραφών21 στον κώδικα (κωδικός καταχώρισης, σελίδα του 

κώδικα όπου καταχωρήθηκε, χρόνος και τόπος έκδοσης)- πρακτική χρησιµότητα- και 

βάσει στοιχείων του περιεχοµένου τους που άπτονται ευρύτερου ενδιαφέροντος -

αποτελούν συνήθως αντικείµενο έρευνας των µελετητών του αρχείου - (εµπλεκόµενα 

πρόσωπα, όπως ο εκδότης, ο παραλήπτης του εγγράφου, οι πρωταγωνιστές και 

δευτεραγωνιστές της υπόθεσης, η νοµική τους θέση και η απόφαση του καδή). 

Προς τον σκοπό αυτό επιχειρείται ο ενιαίος ευρετηριασµός των εγγράφων µε 

δοµικά στοιχεία, λογικές έννοιες του περιεχοµένου τους (πραγµατολογικά στοιχεία). Ο 

ενιαίος ευρετηριασµός τους σε συνδυασµό µε το µικρό κόστος ταξινόµησης θα 

αποτελέσουν βασικό κριτήριο για το βάθος ανάλυσης της πληροφορίας. Επισηµαίνεται 

ότι η συγκεκριµένη οργάνωση της πληροφορίας δεν αποσκοπεί στην αναπαραγωγή των 

κειµένων, καθώς το σύστηµα παρέχει ψηφιοποιηµένα τα ίδια τα κείµενα και τις 

µεταφράσεις του. 

 

Εξίσου προβληµατική θα ήταν η προσπάθεια ταξινόµησης του υλικού µε τρόπο 

που να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη ειδικής επιχειρηµατολογίας για την τεκµηρίωση και 

εξαγωγή συµπερασµάτων νοµικής φύσης. Αν για τα σύγχρονα νοµικά θέµατα, ένα τέτοιο 

εγχείρηµα είναι δύσκολο, τα προβλήµατα είναι πολύ µεγαλύτερα στην περίπτωση του 

οθωµανικού δικαίου, η φιλοσοφία του οποίου ενέχει πολλά σκοτεινά σε µας σηµεία. 

Και αυτό, γιατί το οθωµανικό δίκαιο δεν αποτελούσε ενοποιηµένο σώµα δικαίου 

κωδικοποιηµένο βάσει µιας ενιαίας πηγής (ήταν συνδυασµός του ιερού νόµου  και των 

ποικίλων σουλτανικών διαταγµάτων). Ως εκ τούτου, η πολυµορφία χαρακτήριζε και τις 

πολλές ειδικές περιπτώσεις εφαρµογής του.  
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Αντιθέτως, µια ευρύτερη θεώρηση του υλικού και των αναγκών του χρήστη- 

πρόκειται για τους αρχειονόµους και ερευνητές του αρχείου (ανεξαρτήτως της περιοχής 

ενδιαφέροντος των τελευταίων) - οδηγεί στον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας που θα 

εξυπηρετεί ένα πλήθος διαφορετικών επιστηµονικών µελετών και θα διευκολύνει την 

έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών για το περιεχόµενο του αρχειακού υλικού. 

Αυτός ο τρόπος προσέγγισης του υλικού επιλέγεται ως ο χρηστικότερος. 

Πρακτικά, µία τέτοια προσέγγιση απαιτεί τον ευρετηριασµό λογικών εννοιών 

(πραγµατολογικών και µόνο) που εµφανίζονται στις υποθέσεις των εγγράφων, είτε αυτές 

αφορούν σε πράξεις, είτε σε «αναφερόµενα» συµβάντα. Η πληροφορία διασπάται σε 

πολύ µικρά τµήµατα, σε ένα θεωρητικά µη πεπερασµένο (επεκτάσιµο) διακριτό σύνολο 

απλούστατων λογικών εννοιών, που είναι προσπελάσιµο από διάφορες-θεωρητικά 

απεριόριστες-οπτικές, και ικανό να δεχθεί ποικίλες ερµηνευτικές προσεγγίσεις (είναι 

επεξεργάσιµο). 

 

Συµπερασµατικά, βασικές παράµετροι στην επιλογή της «µεθοδολογίας» κατά τον 

ευρετηριασµό των εννοιών, αποτελούν η ευρύτητα και η ετερογένεια22 του υλικού, σε 

συνδυασµό µε την πολιτισµική του απόκλιση από τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και η 

επιδιωκόµενη ευχρηστία, η λειτουργικότητα, και η ιστορικά επιστηµονική ορθότητα της 

υπό κατασκευή οντολογίας. Επισηµαίνεται για άλλη µια φορά ότι πρόκειται για ένα 

πειραµατικό σύστηµα διαχείρισης πολιτισµικών πηγών µε αρκετές ιδιαιτερότητες.  

Η σύγχρονη βιβλιογραφία σπάνια εξετάζει το οθωµανικό δίκαιο στο σύνολό του, 

καθώς η «αταξία» του ισλαµικού νόµου και οι ιδιαιτερότητες του νοµικού καθεστώτος 

(ιερός νόµος, κανουνναµέδες και εθιµικό δίκαιο) ανά περιοχή της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας και ανά χρονική περίοδο συνιστούν έντονη ποικιλοµορφία.  Εποµένως, 

και η παρούσα προσπάθεια απόδοσης µιας ολοκληρωµένης εικόνας του οθωµανικού 

δικαίου βάσει του συγκεκριµένου αρχειακού υλικού θεωρείται πειραµατική. 

                                                                                                                                                                              
21 Στο εξής, αναφερόµενοι στις καταχωρίσεις των κωδίκων θα χρησιµοποιούµε τον όρο εγγραφή. 
22 Το δίκαιο εξ ορισµού τείνει να καλύψει σχεδόν όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 

ευρύτητα της θεµατικής των εγγραφών των κωδίκων είναι εντυπωσιακή.  
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1.2 Στάδια Εργασίας  

 Σε ένα πρώτο στάδιο εργασίας ζητήθηκε από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων να 

συγκεκριµενοποιήσουν το ενδιαφέρον τους προς ένα αρχείο, συντάσσοντας σχετικούς 

καταλόγους και συµπληρώνοντας ειδικά αναλυτικά ερωτηµατολόγια. Η διάκριση της 

«ενδιαφέρουσας» για τον ερευνητή πληροφορίας που οφείλει να παρέχει το σύστηµα 

βασίσθηκε στη µελέτη των απαντήσεων των ερευνητών.  

 Ακολούθησε η µελέτη του υλικού- χίλιες πεντακόσιες εγγραφές από κώδικες του 

17ου και 18ου αιώνα-, η οποία στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό στις µεταφράσεις εγγράφων 

του αρχείου στα ελληνικά, από τον Ν. Σταυρινίδη. Εξετάσθηκε µία ποικιλία πιθανών 

ερµηνευτικών προσεγγίσεων και ακολούθως, επιλέχθηκε και ορίσθηκε µε σαφήνεια το 

επίπεδο προσέγγισης του υλικού και το είδος της πληροφορίας που θα παρείχε το 

σύστηµα. 

Σε δεύτερο στάδιο σχεδιάστηκε το εννοιολογικό µοντέλο. Ακολούθησε η τεχνική 

ανάλυση και κατόπιν η υλοποίηση του συστήµατος. Η επάρκεια του συστήµατος 

ελέγχθηκε µε την καταχώριση τριακοσίων εγγραφών, των διακοσίων, µε πληρότητα 

ταξινόµησης και ευρετηριασµού, ενώ των υπολοίπων εκατό, µε ταξινόµηση σε επίπεδο 

αρχειακού καταλόγου. Το µέγεθος του δείγµατος σχετίζεται άµεσα µε τον προβλεπόµενο, 

περιορισµένο χρόνο εκπόνησης της εργασίας. 

 Το τελευταίο στάδιο της εργασίας αφορούσε στη δηµιουργία µίας σειράς από 

προκαθορισµένες ερωτήσεις, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ενδιαφερόντων των 

ερευνητών (όπως αυτά προέκυπταν από τις απαντήσεις τους στα ερωτηµατολόγια). 

 

 

1.3 Πηγές -Τεκµηρίωση Ταξινόµησης  
 

Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας για «αντικειµενικότερη» επιλογή των 

εννοιών, αποδοµείται η πληροφορία σε σαφώς διακριτές σηµασιολογικές µονάδες και 

αποφεύγεται κάθε είδους προσπάθεια παρουσίασης της πλοκής-κάτι τέτοιο θα 

αποτελούσε καθαρά ερµηνευτική προσέγγιση. Άλλωστε παρατίθενται ψηφιοποιηµένα τα 

οθωµανικά έγγραφα, καθώς και µεταφράσεις τους στα ελληνικά. 

Έτσι, το µοντέλο αποτυπώνει µόνο τις απαραίτητες λογικές-αυτόµατες 

συσχετίσεις µεταξύ των εννοιών, οι οποίες παραπέµπουν µόνο σε λογικές εξηγήσεις. 
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Επιδιώκεται η δηµιουργία ενός µοντέλου, α-χρονολογικού, το οποίο θα χρησιµοποιεί την 

έννοια του χρόνου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του ευρετηριασµού των εγγράφων 

και όχι για την αφήγηση ή κατανόηση της πλοκής τους. Αναπόφευκτα, η 

υποκειµενικότητα  ενυπάρχει στην οποιαδήποτε προσπάθεια ταξινόµησης. Ωστόσο, 

γνώµονας στο εγχείρηµα αυτό ορίζεται η µεγαλύτερη δυνατή αντικειµενικότητα. 

Η πληροφορία που παρέχει ο θησαυρός όρων  τεκµηριώνεται, συµπληρώνεται ή 

ερµηνεύεται µε πρωτογενείς πηγές (το ίδιο το αρχείο και άλλα, σύγχρονα µε αυτό, 

αρχεία) και δευτερογενείς, δηλαδή επιστηµονική βιβλιογραφία του οθωµανικού δικαίου, 

της ιστορίας και της διπλωµατικής, οι οποίες καταγράφονται σε πλήρες κείµενο (full 

text), µέσα στη βάση. 

Ο µεγάλος όγκος του αρχείου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

ταξινόµηση του συνόλου του υλικού σε µικρό χρονικό διάστηµα. Ως εκ τούτου, 

πληρότητα ταξινόµησης θα επιτυγχάνεται σε τµήµατα µόνο της βάσης23. Ωστόσο, η 

ταξινόµηση θα µπορεί να γίνεται από διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετικές 

χρονικές στιγµές, και πιθανότατα από διαφορετικές οπτικές εξέτασης (για παράδειγµα, 

διαφορετικά µοντέλα θησαυρών). Έτσι, η εισαγωγή πληροφορίας θα λειτουργεί 

προσθετικά, καθώς το σύστηµα θα ενσωµατώνει βάσεις διαφορετικών φορέων. 

Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης, αλλά και την εγκυρότητα της ανακτώµενης 

πληροφορίας, το σύστηµα οφείλει να υποστηρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων 

διαχειριστικής φύσης, όπως τον φορέα που παρείχε την συγκεκριµένη πληροφορία, το 

χρόνο εισαγωγής της πληροφορίας - στοιχείο που εξασφαλίζει το χρονικό εύρος 

εγκυρότητας της πληροφορίας, αλλά και την άµεση ενηµέρωση του οποιουδήποτε χρήστη 

για τον εκάστοτε όγκο του καταχωρηµένου υλικού. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε µέρος µόνο των εγγράφων του 

οθωµανικού αρχείου, προκειµένου να διαφανεί το εύρος και η ευελιξία της οντολογίας 

ταξινόµησης.  

Αποφεύχθηκε η αποκλειστική χρήση των µεταφρασµένων - όχι όµως και 

µεταγραµµένων - κωδίκων του αρχείου από τον Ν. Σταυρινίδη, όπου οι πρωτότυποι όροι 

δεν αποδίδονται συστηµατικά και µε σαφήνεια. Η σύγχρονη ιστορική άποψη είναι να 

διατηρεί τους όρους και τις έννοιες που παραδίδουν τα έγγραφα.  

                                                           
23 Βλ. και ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ (1999). 
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Κεφάλαιο 2 

 

Ανάλυση απαιτήσεων 
 

2.1 Ανάλυση Πληροφορίας 
 

Υποψήφιοι χρήστες του συστήµατος είναι οι υπεύθυνοι για το Τουρκικό Αρχείο του 

Ηρακλείου αρχειονόµοι και κατ’ επέκταση το κοινό του αρχείου- οι µελετητές: ιστορικοί, 

κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήµονες, ειδικοί της δηµογραφίας κ.ο.κ. Ωστόσο στο κοινό 

του αρχείου συγκαταλέγονται και οι απλοί επισκέπτες, το λεγόµενο «ευρύ κοινό»˙ όσοι 

ασχολούνται µε γενεαλογικές αναζητήσεις, ερευνούν για περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα 

συνήθως) ή θέλουν να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους στο πλαίσιο της απλής 

ιστοριοδιφίας.  

Ο αρχειονόµος του συγκεκριµένου ιστορικού αρχείου καλείται να επεξεργαστεί έναν 

µεγάλο όγκο δεδοµένων, χωρίς δηλωµένα στοιχεία περιγραφής και κυρίως χωρίς 

καθορισµένο και αυστηρά οργανωµένο περιεχόµενο. Είναι σαφής η ανάγκη 

εξοικονόµησης χρόνου κατά την ταξινόµηση των δεδοµένων και την ανάκτηση της 

πληροφορίας. Ως εκ τούτου απαιτείται ένα σύγχρονο γρήγορο ταξινοµικό εργαλείο που 

θα διευκολύνει την αρχειονοµική εργασία. Από την άλλη, οι µελετητές επιθυµούν ένα 

εύχρηστο εργαλείο που θα τους παρέχει πλήρη εποπτεία του αρχειακού υλικού σε µικρό 

χρονικό διάστηµα, προκειµένου να διευκολυνθεί η έρευνά τους στο αρχείο.  

 ∆εδοµένης της ταυτότητας των χρηστών και γνωρίζοντας πως οι σύγχρονες 

απαιτήσεις της αρχειονοµίας εστιάζονται στη µετατόπιση της σηµασίας από το τεκµήριο 

στην πληροφορία, επιχειρείται η συλλογή και ανάλυση της κατάλληλης πληροφορίας.  

 

Το υλικό κατηγοριοποιείται καταρχήν σε κείµενο: περιγραφικό ή δοµηµένο (π.χ. 

κατάλογος) και εικόνα ψηφιοποιηµένων κειµένων.  

 

Η ανάλυση της πληροφορίας του συστήµατος περιλαµβάνει δύο στάδια: την εξέταση 

του συνόλου των επιµέρους στοιχείων πληροφορίας που είναι απαραίτητα για την 

ικανοποιητική λειτουργία του συστήµατος, και στη συνέχεια την εξέταση θεµάτων 

µερικής και συνολικής οργάνωσής της. 
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Κατά τη σηµασιολογική προσέγγιση της εσωτερικής δοµής των κειµένων των 

εγγράφων απώτερος σκοπός δεν είναι η αναπαραγωγή του εγγράφου ή η άµεση 

ανασύσταση του παρελθόντος, αλλά η αποδόµηση της πληροφορίας και η ακόλουθη 

ανασύνθεσή της σε ένα εύχρηστο εννοιολογικό εργαλείο για την ταξινόµηση του 

αρχειακού υλικού και την ανάκτηση της πληροφορίας. Είναι λοιπόν σαφής η ανάγκη µίας 

οντολογίας που θα διακρίνεται για την καθαρότητα (παρέχοντας επαρκή τεκµηρίωση του 

περιεχοµένου), την ολοκλήρωση, τη συνοχή στην επιχειρηµατολογία και την 

επεκτασιµότητά της, αλλά και για τις ελάχιστες δυνατές οντολογικές δεσµεύσεις της 

(ελάχιστες παραδοχές του µοντελοποιούµενου κόσµου, και πολλές δυνατότητες 

εξειδίκευσης που θα υπαγορεύονται από το περιεχόµενο). 

Πρόσθετες ιδιότητες της απαιτούµενης οντολογίας αφορούν στην υποστήριξη 

πολλαπλής ιεραρχίας  και στην επιδεκτικότητα τροποποίησης. 

 

Η διαδικασία ταξινόµησης των αρχειακών εγγράφων περιλαµβάνει ουσιαστικά τις 

διαδικασίες επιλογής (ποιά πληροφορία) και εντοπισµού (από πού θα λαµβάνεται)24. Η 

επιλογή της πληροφορίας στηρίζεται στα άµεσα ενδιαφέροντα του µελετητή σε σχέση µε 

το αρχειακό υλικό. Κύρια στοιχεία στην µελέτη ενός αρχειακού εγγράφου αποτελούν ο 

συγγραφέας/συντάκτης, ο παραλήπτης, ο χρόνος και ο τόπος έκδοσης και παραλαβής και 

οι πράξεις που παραθέτει. Πρόκειται ουσιαστικά για στοιχεία που απαντούν σε ερωτήσεις 

του τύπου «ποιός», «τί», «πού», «πότε», «πώς» και «πόσο» και αποτελούν την αφετηρία 

για τη δηµιουργία της βάσης γνώσης: στοιχεία ταυτότητας του εγγράφου και περιεκτική 

απόδοση του περιεχοµένου του.  

Επιδιώκοντας τη διατήρηση της διάκρισης των δύο αυτών ενοτήτων, η ταξινόµηση 

συνοψίζεται σε έξι όψεις που αναπαριστούν διακριτές έννοιες, οι οποίες µε τη σειρά τους 

οµαδοποιούν στοιχεία του υπαρκτού κόσµου που αφορούν στο έγγραφο. Πρόκειται για τα 

εξής: «δραστηριότητα», «δράστης», «αντικείµενο», «χρόνος», «τόπος» και «µέτρο».  

Η τυπική (αυστηρή) συντακτική δοµή των παραπάνω όψεων του εγγράφου επιδιώκει 

να εξασφαλίσει λεπτοµερή και ακριβή πληροφορία. Οι όψεις συνιστούν µία επεκτάσιµη 

δοµή ιεραρχικών καταλόγων, που ακολουθούν την αρχή από το γενικό στο ειδικό. 

 

                                                           
24 Βλ. DOERR (1998). 
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Σε αντίθεση µε τα συστήµατα που ορίζουν λέξεις-κλειδιά, ο ευρετηριασµός όρων και 

ονοµάτων στηρίζεται στις όψεις και τις αλληλοεξαρτήσεις τους, σχηµατίζοντας ένα 

σηµασιολογικό δίκτυο µε οντότητες µοναδικές και συσχετίσεις πληροφορίας, τέτοιες 

ώστε να µην επιτρέπονται αµφισηµίες. Οι ιεραρχικές δοµές και ειδικά οι πολυιεραρχίες 

εξυπηρετούν την ταύτιση και διευκολύνουν την γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση25.  

Επιλέγεται έτσι, η ταξινόµηση  σε επίπεδο τύπου/κλάσης ή σε επίπεδο περίπτωσης, 

όπου υπάρχουν παραποµπές σε σχετικά αντικείµενα του υπαρκτού κόσµου.  

Το µέγεθος του υλικού και η πολυσηµία της πληροφορίας καθιστούν αναγκαία την 

ενσωµάτωση κατάλληλης δοµής, που θα διαχειρίζεται την πολυσυνθετότητα της 

ορολογίας της γλώσσας και θα παρέχει εννοιολογικές συσχετίσεις µέσω µιας µικρής σε 

βάθος (ρηχής) οντολογίας. Απαιτείται εποµένως, ένας θησαυρός εννοιών, ο οποίος θα 

είναι πολυγλωσσικός: οι εγγραφές είναι γραµµένες στην οθωµανική γλώσσα, και είναι 

σηµαντικό να φαίνονται πώς ταξινοµούνται οι οθωµανικοί (γλωσσικοί και ιστορικοί) όροι 

µε βάση τη σύγχρονη λογική στην ελληνική γλώσσα.   

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το υλικό κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες έξι όψεις, ως 

εξής26: 

 

 

1. ∆ραστηριότητα 

Το θέµα του νοηµατικού περιεχοµένου του εγγράφου (υπόθεση) αποδίδεται µε τη βασική 

δραστηριότητα/πράξη που περιγράφει. Η συγκεκριµένη λοιπόν όψη, αναφέρεται σε 

δραστηριότητες-ενέργειες κύριες και δευτερεύουσες, χωρίς να προβαίνει σε σχετική 

διάκριση. Στόχος δεν είναι η αναπαραγωγή της πλοκής του περιεχοµένου του εγγράφου, 

µε σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος, αλλά η απόδοση δραστηριοτήτων, πράξεων και 

διαδικασιών ως ισότιµων εννοιών.  

Έτσι, δηµιουργούνται διαφορετικές ιεραρχίες για τις «νοµικές πράξεις» (βλ. οθωµανικό 

δίκαιο) που καταγράφονταν στα κατάστιχα του ιεροδικείου, και που ουσιαστικά 

ταξινοµούν ειδολογικά τα έγγραφα (περιεχόµενο),  

- ∆ικαιοπραξίες27 
                                                           
25 DOERR (1998). 
26 Αναλυτικότερη παρουσίαση της δοµής της πληροφορίας δίνεται στην Εννοιολογική Σχεδίαση, βλ. σ. 26. 
27 Στο εξής µε πλάγια γράµµατα θα δηλώνονται οι όροι που χρησιµοποιούνται στη βάση γνώσης. 
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- ∆ιοικητικές πράξεις 

- ∆ικαστικές πράξεις 

ενώ στην ιεραρχία ∆ιάφορα υπάγονται όλες οι υπόλοιπες πράξεις και διαδικασίες, 

γεγονότα και συµβάντα που τυγχάνει απλώς να αναφέρονται σε κάποιες υποθέσεις και 

που µπορεί να ενδιαφέρουν τον ερευνητή. 

 

2.  ∆ράστης 

Ακολουθώντας τη διάκριση σε ατοµικό και συλλογικό που κάνουν πολλές οντολογίες, η 

όψη «∆ράστης» περιλαµβάνει  

- Πρόσωπα (µεµονωµένα πρόσωπα) και   

- Οµάδα προσώπων µε κοινά χαρακτηριστικά,  

τα οποία συσχετίζονται είτε ως προς τη συµµετοχή τους στη σύνταξη είτε ως 

εµπλεκόµενοι στην υπόθεση του εγγράφου. Οι διάφοροι τύποι ανθρώπων διακρίνονται 

ανάλογα µε το θρήσκευµα, το επάγγελµα, την κοινωνική, οικονοµική θέση τους, τα 

αξιώµατα και τους βαθµούς τους, την φορολογική τους κατάσταση κ.ο.κ. Για 

επαρκέστερη, γρήγορη ανάκτηση, βασισµένη για παράδειγµα στα ονόµατα των 

προσώπων διατηρείται ξεχωριστό ευρετήριο µε στοιχεία ταυτότητας των ανθρώπων που 

αναφέρονται στα έγγραφα (όνοµα, πατρώνυµο/µητρώνυµο, παρωνύµιο, προέλευση, τόπος 

διαµονής, κλπ). Η ταύτιση ενός προσώπου είναι αρκετά δύσκολη σε πολλές 

περιπτώσεις28. Τα επώνυµα είναι σπάνια, και η διάκριση µε βάση τα µικρά ονόµατα δεν 

είναι επαρκής. Για το λόγο αυτό κάνουµε την αρχική υπόθεση ότι δύο πρόσωπα είναι 

διαφορετικά µέχρι αποδείξεως του εναντίου. 

 
 
 
3. Αντικείµενο  

Η όψη αυτή οµαδοποιεί τα αντικείµενα (του πραγµατικού κόσµου) που αναφέρονται στο 

έγγραφο, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους: µορφή, συστατικά µέρη, καθεστώς 

κυριότητας, τιµή και χρήση. Τα αντικείµενα αυτά συσχετίζονται µε τον τόπο (έκταση/ 

όρια) και µε το δράστη (ιδιοκτήτη, συγγραφέα κλπ). Επιπλέον υποστηρίζουν αναδροµικές 

σχέσεις του τύπου περιλαµβάνουν (άλλα αντικείµενα). Οι τύποι περιλαµβάνουν υλικά 

                                                           
28 Για τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταύτιση προσώπων, βλ. παρακάτω σ. 44.  
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(κινητά και ακίνητα) και µη υλικά αντικείµενα (αφηρηµένες έννοιες), θεσµούς, είδη 

αποδοτέων φόρων, κλπ . 

 

Στην όψη αυτή εντάσσεται και η έννοια του εγγράφου, τα γνωρίσµατα της οποίας 

αποτελούν τα στοιχεία της ταυτότητάς του- πρόκειται για στοιχεία που καλύπτει συνήθως 

ένας αρχειακός κατάλογος:  

- κωδικός/ όνοµα (ID) (όνοµα αρχείου, κωδικός αρχείου, σελίδα),  

- είδος του εγγράφου ως προς την αρχή που το εξέδωσε (εποµένως πρόκειται για 

ειδολογική ταξινόµηση του εγγράφου µε βάση τον τύπο/µορφή - εκδίδουσα αρχή- 

και µε βάση το περιεχόµενο/υπόθεση του εγγράφου. Η δεύτερη διάκριση 

παραπέµπει σε δραστηριότητα και καταχωρείται στην αντίστοιχη όψη). 

- εκδότης και   

- παραλήπτης του εγγράφου (συµπληρώνονται από στοιχεία της όψης «∆ράστης», 

εφόσον πρόκειται για τύπο), 

- θέµα (υπόθεση) του εγγράφου (συµπληρώνεται από στοιχεία της όψης 

«∆ραστηριότητα», βλ. παραπάνω), 

- χρονολόγηση του εγγράφου (ακριβής, κατά το δυνατόν, ηµεροµηνία και χρονολογία), 

δηλαδή , ο χρόνος έκδοσης, ο χρόνος αποστολής και ο χρόνος παραλαβής του 

(περίπτωση αποστολής και παραλαβής του εγγράφου),  

- τόπος έκδοσης, και τόπος προορισµού (οι τύποι χρόνου και τόπου συµπληρώνονται 

από τις αντίστοιχες όψεις «Τόπος» και «Χρόνος»).  

- ψηφιοποιηµένη εικόνα (κωδικός/θέση καταχώρισης), του εγγράφου 

- δηµοσιεύσεις του εγγράφου- αν υπάρχουν.  

Επιπλέον, προς µεγαλύτερη διευκόλυνση του ερευνητή, κρίνεται σκόπιµο, το σύστηµα να 

υποστηρίζει δυνατότητα υποµνηµατισµού, µε ενσωµάτωση µεταγραφής, µετάφρασης και 

περίληψης του εγγράφου. 

 

 

4. Τόπος 

Κάθε πληροφορία που θα υπάρχει στο υπό ανάλυση πληροφοριακό σύστηµα θα έχει 

σχέση µε έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους γεωγραφικούς ή πολιτικούς τόπους. 

Ένας γεωγραφικός τόπος χαρακτηρίζεται από το όνοµά του και τα σύνορά του: συνορεύει 
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και περιλαµβάνει. Είναι απαραίτητο να µπορούν να συσχετίζονται οι περιοχές µεταξύ 

τους, οι περιοχές µε τα αντικείµενα και µε τους δράστες (εντοπισµός: βρίσκεται σε, 

προέλευση), κ.ο.κ.  

Στην συγκεκριµένη όψη εντάσσονται οι τόποι/χώροι που σχετίζονται µε την υπόθεση ή 

αποτελούν τον τόπο σύνταξης, προέλευσης ή αποστολής του εγγράφου. Οι τύποι αφορούν 

στις φυσικές (γεωφυσικές) ενότητες (π. χ. βουνό, ποτάµι, κοιλάδα, κλπ) και στις ευρύτερες 

και στενότερες διοικητικές/πολιτικές/οικιστικές (νοµός, πόλη, χωριό, κοινότητα, µονή).  

Ωστόσο, καθώς και ο τόπος, ως χώρος αποτελεί διάσταση, είναι ευνόητο ότι όλες οι 

άλλες όψεις µπορούν να συσχετισθούν µαζί του. Ακόµα και ιεραρχίες, όπως αυτές των 

κινητών και ακινήτων οφείλουν τη σύστασή τους στη σχέση τους µε τον χώρο.  

 

5. Χρόνος 

Η όψη αυτή οµαδοποιεί τις χρονολογίες/ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην υπόθεση του 

εγγράφου ή αφορούν στο χρόνο σύνταξής του. Συσχετίζεται µε τα στοιχεία όλων των 

άλλων όψεων ή τύπων (π. χ. µε τα ιστορικά γεγονότα). Στην περίπτωση των ηµεροµηνιών 

προέχει η πληρότητα από την ακρίβεια της ανακτώµενης πληροφορίας.  

 

 

 

6. Μέτρο 

Η όψη αυτή περιλαµβάνει τον οποιονδήποτε τύπο µέτρησης που θα µπορούσε να γίνει 

στα αντικείµενα των υπολοίπων όψεων. Αφορά σε µέτρα και σταθµά, χρόνια, ηµέρες, 

νοµίσµατα κλπ 

 

Σε κάθε πληροφορία που αποθηκεύεται στο σύστηµα δηµιουργείται ένα σύνολο 

από λέξεις-κλειδιά, χαρακτηριστικές για την πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν 

να συσχετιστούν πληροφορίες που έχουν τις ίδιες λέξεις-κλειδιά. Για παράδειγµα 

πληροφορίες για τα έγγραφα και τον τόπο σύνταξής τους . 

Για τη διευκόλυνση και την καθοδήγηση του διαχειριστή του συστήµατος, 

προτείνεται, η κάθε πληροφορία που εισάγεται στο σύστηµα να αποτελείται από δύο 

τµήµατα: τη θεµατική πληροφορία και το διαχειριστικό τµήµα. Στο τελευταίο θα 

µπορούσε να περιγράφεται η δευτερογενής πηγή προέλευσης της πληροφορίας, το 
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κόστος και ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη συλλογή της και η εµφάνιση πιθανών 

δυσκολιών (π.χ. δυσκολία στην ανάγνωση µίας λέξης του εγγράφου). Επίσης, απαιτείται 

ο έλεγχος της εγκυρότητας της πληροφορίας του θησαυρού (π.χ. υπάρχει το ενδεχόµενο, 

η σύγχρονη βιβλιογραφία να άρει την εγκυρότητα µίας πληροφορίας που είχε εισαχθεί 

στο παρελθόν). 

Σε επίπεδο διαχείρισης, στο σύστηµα θα εισάγεται πληροφορία από διαφορετικές 

πηγές (ιδιώτες, εταιρείες, οργανισµούς ή άλλους φορείς), καθεµιά από τις οποίες 

αναµένεται να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας 

(copyright). 
 
 

 
 

2.2 Λειτουργική Ανάλυση 

 

∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες λειτουργιών στο σύστηµα: 

• Λειτουργίες διαχείρισης της Βάσης Γνώσεων: συλλογή, επεξεργασία και 

εξασφάλιση εγκυρότητας της πληροφορίας. 

• Λειτουργίες σε επίπεδο πλοήγησης  

Σε επίπεδο διαχείρισης, προτείνεται να µπορεί να εκτελεί τις παρακάτω 

λειτουργίες, µόνο ο διαχειριστής: µε κατάλληλες ερωτήσεις στη βάση να µπορεί να 

διαπιστώνει την εγκυρότητα της πληροφορίας, αλλά και να ενηµερώνει τη βάση. 

Επιπλέον, o προσωρινός συν-διαχειριστής-τεκµηριωτής της βάσης να έχει το δικαίωµα να 

εισάγει πληροφορία και να τη διαχειρίζεται.  

Η διαγραφή «παλαιάς» πληροφορίας από τη βάση δεν είναι απαραίτητη. Αντί γι’ 

αυτό θα µπορούσε να δίνεται µία διάρκεια ζωής στην πληροφορία και να συγκαταλέγεται 

πλέον στις αρµοδιότητες του διαχειριστή να «κρύψει» την «παλαιά» χρησιµοποιώντας 

µέσα που θα του παρέχει η εφαρµογή. Απαιτείται, ο διαχειριστής να µην µπορεί να 

παρέµβει στη βασική δοµή του σχήµατος, παρά µόνο να κάνει µερική επέκταση σε αυτό 

ή να δηµιουργεί και να προσθέτει ένα νέο σχήµα. 

Σε επίπεδο απλού χρήστη, δεν επιτρέπεται καµία λειτουργία συσχετιζόµενη µε την 

µεταβολή της βάσης: ο χρήστης θα µπορεί µόνο να πλοηγείται στην πληροφορία, να 
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υποβάλει ερωτήσεις στο σύστηµα και να λαµβάνει απαντήσεις: το σύστηµα θα επιτελεί 

τη διαδικασία ανάκλησης. 

Επίσης, κρίνεται αναγκαίο, µέσα στο θησαυρό, ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα 

επιλογής γλώσσας (αγγλικής, τουρκικής, οσµανλίδικης), στην αλληλεπίδρασή του µε το 

σύστηµα, να µπορεί να πλοηγηθεί στις ιεραρχίες του θησαυρού και να επιλέγει τις έννοιες 

που θα αφορούν στην σχετική πληροφορία. 

Η ανάκτηση θα γίνεται µέσω του συστήµατος επερώτησης, µε αναζήτηση 

(εύρεση) ή µε προκαθορισµένες ερωτήσεις. Οι προκαθορισµένες ερωτήσεις που θα 

διατίθενται από το σύστηµα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 όσες αφορούν σε πληροφορίες που προέρχονται από το θησαυρό  

 όσες αφορούν σε συνδυαστικές πληροφορίες από τη βάση και το θησαυρό. 

Ενδεικτικά προτείνονται κάποιες προκαθορισµένες ερωτήσεις που µπορεί να διαθέτει 

το σύστηµα:  

 

1. Ανάκτηση ταξινοµηµένων εγγράφων µε βάση την χρονική περίοδο στην οποία 

ανήκουν. 

2. Ανάκτηση ταξινοµηµένων εγγραφών µε βάση τον τύπο του εγγράφου όπου ανήκουν, 

τη δραστηριότητα, τον δράστη, το αντικείµενο, τον τόπο και τον χρόνο που 

αναφέρουν. 

3.   Ανάκτηση όρων µε βάση τύπους (του θησαυρού). 

 

 Επιπλέον, υποστηρίζεται η δυνατότητα καταγραφής της µετάβασης των χρηστών 

στα διάφορα είδη πληροφορίας µέσω των υποβληθέντων ερωτηµάτων και η µετατροπή 

µέρους αυτών σε µορφή προκαθορισµένων ερωτήσεων στο σχήµα. 

 

 
 

2.3 Κριτήρια επιδόσεων του συστήµατος 

 

Οι επιδόσεις ενός συστήµατος αποτελούν σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησής του. 

Για το συγκεκριµένο σύστηµα, οι επιδόσεις αφορούν δύο οµάδες χρηστών: τους απλούς 

χρήστες και τους διαχειριστές-τεκµηριωτές της βάσης που θα υποστηρίζουν το σύστηµα. 
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Οι πρώτοι έχουν δικαίωµα περιήγησης και άντλησης της πληροφορίας, αλλά δεν έχουν 

δικαίωµα επέµβασης στο σύστηµα. Αντίθετα, οι δεύτεροι µπορούν να ενηµερώνουν τη 

βάση και να κάνουν τυχόν απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε το σύστηµα να παραµένει 

αξιόπιστο, παρέχοντας έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους 29. 

Ως βασικά κριτήρια ανάπτυξης του συστήµατος ορίζονται η διακριτότητα και 

σαφήνεια της πληροφορίας, το µικρό κόστος µελέτης (χρόνος και δυσκολία 

ταξινόµησης), η προτεραιότητα στην πληρότητα της ανακτώµενης πληροφορίας, αλλά 

και στη µέγιστη δυνατή ακρίβεια (ποιότητα) ανάκλησης, ο σύντοµος χρόνος ανάκτησης 

και η φιλικότητα του συστήµατος διεπαφής χρήσης.  

∆εδοµένου του µεγάλου όγκου και της ετερογένειας του υλικού, καθώς και της 

πολυσηµίας του περιεχοµένου του απαιτείται εύκολη και γρήγορη εισαγωγή δεδοµένων, 

µέγιστος όγκος κάλυψης του υλικού και σύντοµη ανάκτηση πλήρους και ακριβούς 

πληροφορίας.  

Επειδή, το κόστος τεκµηρίωσης σχετίζεται άµεσα και µε το βαθµό ανάλυσης της 

πληροφορίας, κρίνεται σκόπιµος ο περιορισµός της ανάλυσης της πληροφορίας στις πιο 

«ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες» (απλούστατες, διακριτές σηµασιολογικές µονάδες) που θα 

ικανοποιούν τις ανάγκες ταξινόµησης του συνόλου των χρηστών, επιφέροντας συγχρόνως 

το µικρότερο κόστος τεκµηρίωσης. Ως τέτοιο (µικρότερο κόστος τεκµηρίωσης) νοείται 

αυτό που θα επιτρέψει σε µικρό αριθµό καταχωρητών να ολοκληρώσει το σύνολο των 

καταχωρήσεων, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.   

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στη µέγιστη δυνατή σαφήνεια των όρων των εννοιών 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η διακριτότητα της πληροφορίας. 

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµη η ενηµέρωση του διαχειριστή και του απλού χρήστη 

για τον όγκο του υλικού που έχει καταχωρηθεί στο σύστηµα (ποσοστό κάλυψης 

πληροφορίας), έτσι ώστε να έχουν σαφή εικόνα του ποσοστού κάλυψης του υλικού, αλλά 

και του ποσοστού του συνόλου που καλύπτουν τα συµπεράσµατά τους (αριθµός 

καταχωρήσεων και αποτελέσµατα της έρευνας στο σύστηµα, αντίστοιχα).  

 

 
                                                           
29 Φυσικά, η παραπάνω διάκριση δεν αποκλείει το ίδιο άτοµο να έχει και τους δύο ρόλους. Η Βικελαία 

Βιβλιοθήκη θα έχει τον έλεγχο και θα παρέχει την σχετική άδεια εισαγωγής πληροφορίας στη βάση.  
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Γενικά επιδιώκεται η καλή απόδοση του συστήµατος, µε χαµηλό κόστος σε χρόνο 

και κόπο, τόσο για τον απλό χρήστη, όσο και για τον διαχειριστή του συστήµατος. 

 

 

2.4 Τεχνικές λεπτοµέρειες για την υλοποίηση 

 

Η ποικιλοµορφία και πολυσηµία του περιεχοµένου των εγγράφων απαιτεί µία 

γλώσσα παράστασης γνώσεων µε ιδιαίτερη εκφραστικότητα και ευελιξία, ενώ η 

επιδιωκόµενη πολυδιάστατη εννοιολογική ταξινόµηση απαιτεί ένα σύστηµα µε πολύ 

καλό περιβάλλον προγραµµατιστικής επικοινωνίας και έλεγχο συνέπειας.  

∆εδοµένων των παραπάνω αναγκών, για την υλοποίηση του συστήµατος 

επιλέχθηκε µία εφαρµογή του Συστήµατος Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (Semantic 

Index System). Πρόκειται για µία οντοκεντρική βάση γνώσεων, οργανωµένη σε 

σηµασιολογικό δίκτυο, σε γλώσσα παράστασης Telos.  

Το περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρµογής είναι τα Windows NT.  

 

 

2.5 Γλώσσα παράστασης TELOS30 

 

Πρόκειται για µία γλώσσα παράστασης γνώσεων, µε έντονες επιρροές από τον 

οντοκεντρικό τρόπο κωδικοποίησης στην αναπαράσταση γνώσης, από τις λογικές 

γλώσσες - ως προς την έκφραση παραγωγικών κανόνων και περιορισµών ελέγχου 

ακεραιότητας, αλλά και από την αναπαράσταση του χρόνου βάσει διαστηµάτων στη 

χρονική λογική. 

Στην TELOS, η εννοιολογική παράσταση του πραγµατικού κόσµου οργανώνεται 

σε κλάσεις και περιπτώσεις (instances), που στο σύνολό τους ονοµάζονται individual, ενώ 

οι µεταξύ τους σχέσεις περιγράφονται ως γνωρίσµατα (attributes). Οι προτάσεις 

(individual ή attribute) οργανώνονται σε τρείς άξονες: συσσωµάτωση, ταξινόµηση και 

γενίκευση. 

                                                           
30 Βλ. Αναλυτικά για την TELOS, βλ. MYLOPOULOS et al (1990) και MYLOPOULOS et al (1991). 

Συνοπτική περιγραφή της TELOS, βλ. BERTINO et al (2001). 
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Η συσσωµάτωση παραπέµπει σε δοµηµένα αντικείµενα που περιλαµβάνουν 

σύνολα γνωρισµάτων µε κοινή πρόταση, για παράδειγµα ένα individual, όπως 

«δραστηριότητα». 

Ως προς την ταξινόµηση, σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της Telos - σαφώς 

προερχόµενη από την προσέγγιση της οντοκεντρικής βάσης δεδοµένων - κάθε πρόταση 

θεωρείται ως µία περίπτωση µίας ή περισσοτέρων γενικών προτάσεων, που παίζουν το 

ρόλο  των κλάσεων. Αυτό σηµαίνει ότι οι κλάσεις είναι οι ίδιες προτάσεις, και ότι 

αποτελούν περιπτώσεις άλλων, πιο αφαιρετικών κλάσεων. Ως token νοείται η πρόταση 

που δεν περιλαµβάνει καµία περίπτωση και η οποία αναπαριστά συγκεκριµένη οντότητα 

στην περιοχή του λόγου.  

Έτσι, «απλές κλάσεις» (S_Class) καλούνται οι προτάσεις που έχουν µόνο tokens 

ως περιπτώσεις, «µετακλάσεις» (Μ1_Class), εκείνες που έχουν µόνο απλές κλάσεις ως 

περιπτώσεις κοκ («µεταµετακλάσεις»…). Επιπλέον, οι κλάσεις που περιέχουν δοµηµένα 

αντικείµενα ως περιπτώσεις, καθορίζουν προφανώς το είδος των γνωρισµάτων που 

µπορούν να έχουν οι τελευταίες, καθώς και τις ιδιότητες που πρέπει αυτές να 

ικανοποιούν. 

 Η τελευταία διάσταση, η γενίκευση ορίζεται ορθογώνια στον άξονα της 

ταξινόµησης και πραγµατοποιείται µέσω ISA ιεραρχιών (πολλαπλοί γονείς), οι οποίες µε 

τη σειρά τους οδηγούν σε ιεραρχίες που παραπέµπουν περισσότερο σε ακυκλικά 

γραφήµατα, παρά σε δένδρα. Επισηµαίνεται ότι στην Telos, η κληρονοµικότητα 

(inheritance) ορίζεται αυστηρά. Παρέχεται εποµένως απεριόριστη ιεραρχία ταξινόµησης 

και πολλαπλή αυστηρή κληρονοµικότητα (γενίκευση). 

 

 

2.6 Σύστηµα Σηµασιολογικού Ευρετηριασµού (SIS)31 

 

Πρόκειται για ένα οντοκεντρικό σηµασιολογικό δίκτυο, που βασίζεται στη 

γλώσσα Telos. Σε αντίθεση µε τους µεγάλους οµογενείς πληθυσµούς σταθερής 

µορφοποίησης που χειρίζονται τα συµβατικά συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 

περιγράφει και τεκµηριώνει µεγάλες, εξελισσόµενες συλλογές από πυκνά 

                                                           
31 Βλ. http://www.ics.forth.gr/proj/isst/Systems/SIS 
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διασυνδεδεµένα δεδοµένα, έννοιες και σύνθετες σχέσεις. Είναι ένα σύστηµα κατάλληλο 

για την παράσταση επιστηµονικής γνώσης, τεχνικών σχεδίων και κατασκευών. 

Περιλαµβάνει ένα διαλογικό σύστηµα διεπαφής χρήσης (user interface), ανάλογο 

µε αυτό του διαδικτύου, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εισαγωγής και ανάκτησης 

της πληροφορίας. 

 

Επιπλέον περιλαµβάνει σύστηµα επερωτήσεων. Η αναζήτηση γίνεται είτε µέσω 

πολλαπλών και αναδροµικών συνθηκών είτε µέσω πλοήγησης του πλέγµατος των 

σηµασιολογικών σχέσεων. Το σύστηµα υποστηρίζει συναρτήσεις επερωτήσεων συνόλων, 

κάτι που δεν παρέχεται από την SQL. 

Συνοπτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι:  

• Αρχιτεκτονική πελάτη-διακοµιστή (client-server) 

• Οντοκεντρικό σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων 

• Εύκολη προσαρµογή στις ανάγκες του πεδίου εφαρµογής 

• Έννοια δοσοληψίας και ταυτόχρονη προσπέλαση από πολλούς χρήστες 

• ∆ιεπαφή προγραµµατισµού εφαρµογών (API) 

• Παραγωγή αναφορών 

 

Εν κατακλείδι, η επιλογή του συγκεκριµένου συστήµατος για την υλοποίηση του 

AΡXON οφείλεται στο ότι προσφέρει άριστο περιβάλλον προγραµµατιστικής 

επικοινωνίας, αυτόµατη επέκταση, µετάφραση όρων σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα και 

έλεγχο συνέπειας. Επιπλέον, η χρήση του δοµικού µέρους της γλώσσας παράστασης 

Telos παρέχει κοινούς γενικούς µηχανισµούς απόδοσης γνωρίσµατος, ταξινόµησης και 

γενίκευσης, σε όλες τις σηµασιολογικές και οντοκεντρικές µεθόδους παράστασης. 

Παράλληλα, επιτρέπει απεριόριστες ιεραρχίες ταξινόµησης και ισότιµο χειρισµό σχέσεων 

και οντοτήτων, ικανοποιώντας έτσι την ανάγκη του συστήµατος για µεγάλη 

εκφραστικότητα και ευελιξία. 
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Κεφάλαιο 3 

 

Εννοιολογική σχεδίαση 

 

Με βάση την ανάλυση απαιτήσεων που προηγήθηκε, σχεδιάζεται το µοντέλο 

περιγραφής δεδοµένων της βάσης και το ενσωµατωµένο σ’ αυτήν µοντέλο του θησαυρού 

όρων. Αναπτύσσεται λεπτοµερώς το σχήµα δεδοµένων και λειτουργιών σε γλώσσα Telos 

και αιτιολογούνται οι επιλογές.  

 Η ταξινόµηση του συγκεκριµένου πεδίου γνώσης απαιτεί µία πυκνή, αλλά 

οικονοµική ως προς την έκφραση εννοιολογική δοµή, µε γενικούς/ευρείς και συµβατούς 

µε άλλες οντολογίες, όρους υψηλού επιπέδου, γύρω από τους οποίους θα οργανωθεί η 

πληροφορία. Η οντολογία οφείλει να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερες παραδοχές σχετικά 

µε τον κόσµο που µοντελοποιεί, έτσι ώστε να µπορεί - εφόσον το απαιτήσουν τα 

συµφραζόµενα - να εξειδικευθεί περαιτέρω. 

 Οι έννοιες της ταξινοµίας αντλούνται από διαφορετικούς χώρους, όπως της 

αρχειονοµίας, της ιστορίας, του δικαίου και της φιλοσοφίας. Κοινό χαρακτηριστικό τους 

οφείλει να είναι η σαφήνεια- απαιτούνται εποµένως όροι εκφραστικοί και διακριτοί ως 

προς τη σηµασία τους.  

 

Ως στοιχεία ταξινόµησης ορίζονται τα εξής: το τεκµήριο, το οποίο µπορεί να είναι 

ένα έγγραφο ή µία εικόνα, µπορεί να είναι πρωτότυπο, αντίγραφο (/εγγραφή) ή πλαστό, να 

αποτελεί αρχειακή µονάδα και να εντάσσεται σε µία ευρύτερη αρχειακή ενότητα (βλ. εικ. 

1, εικ. 2). Το τεκµήριο αυτό εντοπίζεται σε έναν ορισµένο χώρο και χρονολογείται σε 

έναν συγκεκριµένο χρόνο. Χαρακτηρίζεται (περιγράφεται) από εξωτερικά και εσωτερικά 

στοιχεία, όπως τον κωδικό καταχώρησής του στο σύστηµα ή τον κωδικό καταχώρησής 

του σε µία αρχειακή ενότητα, την µορφή του (για παράδειγµα την ηλεκτρονική παράσταση 

των δεδοµένων του), την µεταγραφή και περίληψή του, τον τύπο (είδος) που το καθορίζει, 

ανάλογα µε την αρχή έκδοσης ή µε το περιεχόµενό του. Ένα τεκµήριο µπορεί να 

χαρακτηρισθεί και από το ιστορικό του, κυρίως όµως από το περιεχόµενό του. Ωστόσο το 

τελευταίο, αν και πιο ενδιαφέρον, σπάνια αποτελεί το αντικείµενο µιας αναλυτικής 

ταξινόµησης. 
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Εικόνα 1. Στοιχεία ηλεκτρονικής ταξινόµησης αρχειακού υλικού (α). 

 
 
 

 
Εικόνα 2. Στοιχεία ηλεκτρονικής ταξινόµησης αρχειακού υλικού (β). 

 

   Ως προς το ιστορικό ενός εγγράφου, ενδιαφέρουν τα εξής: ο εκδότης, ο 

παραλήπτης, ο τόπος και ο χρόνος έκδοσης, καταγραφής (αντιγραφής) και παραλαβής, οι 

δηµοσιεύσεις και µεταφράσεις του. Το περιεχόµενο του εγγράφου, συνίσταται στα 

συµβάντα - συνοπτική διατύπωση των ενεργειών (δραστηριοτήτων) που περιγράφει - τα 

εµπλεκόµενα πρόσωπα και τα φυσικά ή άυλα αντικείµενα που αναφέρει, τον χρόνο και τον 

χώρο που διαδραµατίζονται τα συµβάντα 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν έξι γενικές έννοιες: τη δραστηριότητα, το 

αντικείµενο, τον δράστη, το χρόνο, τον τόπο και το µέτρο. Αυτές οι έννοιες κρίθηκαν και 

ως οι κατάλληλες να αποτελέσουν τις όψεις (facets) του σχήµατος. 

 Κατά την µοντελοποίηση της πληροφορίας αξιοποιούνται οι σχέσεις τύπου isA  

(γενίκευση/ εξειδίκευση ανάµεσα σε κλάσεις), instance-of (µέλος του) και attribute που 

παρέχει η Telos. 

   

 

 

Θησαυρός όρων 

 Όπως όλοι οι θησαυροί περιέχει σχέσεις τύπου 

- Scope Note (σχολιασµός/comments). Επιτρέπει την επεξήγηση (εννοιολογική 

περιγραφή) του όρου σε επιλεγµένη γλώσσα, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση µε 

άλλους όρους, συνώνυµα, οµώνυµα κλπ. Επίσης, τα σχόλια µπορούν να αφορούν 

σε βιβλιογραφικές και δικτυακές παραποµπές, ιστορικές πληροφορίες, 

συσχετισµούς/ διαφοροποιήσεις µε άλλες έννοιες κλπ.   

- σχέσεις ισοδυναµίας (equivalence relationships), όπου, αποσκοπώντας στη 

µεγαλύτερη δυνατή συνέπεια απόκρισης, χρησιµοποιούνται οι όροι USE, UF (Use 

for Term, συνώνυµος, µη προτεινόµενος όρος ευρετηριασµού), GT (Guide Term, 

όρος που δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ενός περιγραφέα, αλλά βοηθάει στην 

παρουσίαση της δοµής µιας ιεραρχίας) και ALT (Alternate term, διαφορετική 

µορφή ενός περιγραφέα, που πιθανόν να είναι απαραίτητη στον ευρετηριασµό). 

Επιπλέον, παρέχει δυνατότητα µετάφρασης των όρων, µεταγραµµένων µέσω των 

µεταφραστών (translators).  

- σχέσεις ιεραρχίας (hierarchical relationships), όπου χρησιµοποιούνται οι όροι ΒΤ 

(ευρύτερος) και ΝΤ (στενότερος όρος). Το συγκεκριµένο εργαλείο παραγωγής και 

διαχείρισης θησαυρού (SIS) υποστηρίζει πολυιεραρχικές δοµές: δηλαδή, 

περιλαµβάνει όρους συσχετιζόµενους µέσω ενός ή περισσοτέρων τύπων του 

συνόλου (ΒΤ, ΝΤ…), καθένας από τους οποίους ανήκει σε δύο ή περισσότερες 

ευρύτερες εννοιολογικές κατηγορίες.  
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- συνδετικές σχέσεις (associative relationships), όπου χρησιµοποιεί τους όρους RT/ 

RT (Related Term, περιγραφέας συσχετιζόµενος/συγγενικός µε άλλον 

περιγραφέα). 

Καθορίζοντας περιγραφείς κατάλληλους για τον ευρετηριασµό και την ανάκτηση 

της πληροφορίας, σχηµατίζει ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο. Εµπεριέχει µία οντολογία, βάσει 

της οποίας παρέχει εννοιολογικές συσχετίσεις. 

Η συγκεκριµένη οντολογία παρουσιάζει οµοιότητες µε άλλες, ως προς τη χρήση  

εννοιών του τύπου «µεµονωµένο-συλλογικό», (όπως, Πρόσωπο - Οµάδα προσώπων -

Ακίνητο - Κινητό - Σύνολο αντικειµένων) ή «αφηρηµένο-συγκεκριµένο», (όπως, Υλικό- 

Άυλο αγαθό), ενώ οι έννοιες τύπου ∆ράστης – ∆ραστηριότητα – Αντικείµενο - Χρόνος – 

Τόπος και Άυλο αγαθό αντιστοιχούν σε έννοιες που περιγράφονται από το µοντέλο 

αναφοράς CIDOC32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Εννοιολογικό µοντέλο αναφοράς, προτεινόµενο ως πρότυπο µουσειακής τεκµηρίωσης. Βλ. CROFTS, 

DOERR et al (1999). 
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Ο θησαυρός εννοιών περιλαµβάνει έξι όψεις (facetς), από τις οποίες εξαρτώνται 

συνολικά εικοσιδύο ιεραρχίες (βλ. εικ. 3, εικ. 4).  
 
 

 
 

 

 

Εικόνα 3. ∆οµή του θησαυρού όρων: όψεις και ιεραρχίες. 
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Εικόνα 4. Περιγραφή του µοντέλου θησαυρού όρων. 

 
 
Αναλυτικά: 

 

Η όψη ARXONClass`∆ραστηριότητα περιγράφεται από τις ιεραρχίες: 

∆ικαστικές πράξεις (ποινικές υποθέσεις: ενδιαφέρουν το <περιεχόµενο> (θέµα),  

η <διαδικασία> και το <αποτέλεσµα>, όχι ως δοµικά 

στοιχεία µιας δίκης, αλλά ως σηµατοδότες/ οδηγοί πηγών 

συλλογής πληροφορίας για την εκάστοτε υπόθεση. Καθώς 

τα στοιχεία που παρέχουν συνήθως οι δικαστικές υποθέσεις 

είναι ελλειπτικά, η υιοθέτηση των παραπάνω guide terms 

για την εξαγωγή πληροφορίας κρίνεται απαραίτητη (βλ. εικ. 

5, εικ. 6, εικ. 7, εικ. 8). 
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Εικόνα 5. Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «∆ικαστικές πράξεις» από την όψη «∆ραστηριότητα». 
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Εικόνα 6. Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «∆ικαστικές πράξεις» από την όψη «∆ραστηριότητα». 
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Εικόνα 7. Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «∆ικαστικές πράξεις» της όψης «∆ραστηριότητα». 
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Εικόνα 8. Απεικόνιση µέρους της ιεραρχίας «∆ικαστικές πράξεις» της όψης «∆ραστηριότητα». 
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∆ιοικητικές πράξεις  (πράξεις που αφορούν υποθέσεις της διοίκησης, βλ. εικ. 9). 

 

 
Εικόνα 9. Συνοπτική απόδοση της ιεραρχίας «∆ιοικητικές πράξεις» από την ιεραρχία 

«∆ραστηριότητα». 
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∆ικαιοπραξίες  (συµβολαιογραφικές πράξεις, όπως χρεωστική οµολογία, 

απελευθέρωση δούλων, εξόφληση χρέους, µίσθωση, 

αγοραπωλησία, γάµος, σύµβαση επί θεραπεία, δανεισµός 

κλπ, βλ. εικ. 10). 

 

. 

Εικόνα 10. Τµήµα του γράφου που απεικονίζει την όψη «∆ραστηριότητα»  

και µέρος από την ιεραρχία αυτής «∆ικαιοπραξίες». 

 

 

∆ιάφορα (δραστηριότητες/διαδικασίες που αναφέρονται στις 

καταχωρίσεις, όπως φυσικά φαινόµενα, ασθένειες, µέθοδοι 

θεραπείας κλπ βλ. εικ. 11) 
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Εικόνα 11.  Απεικόνιση της ιεραρχίας «∆ιάφορα» από την όψη «∆ραστηριότητα». 

 
Η όψη ARXONClass`∆ράστης (βλ. εικ. 12) αντιστοιχεί στην οντότητα του CIDOC, E39 

Actor (το πρόσωπο που δρα) και περιγράφεται από τις ιεραρχίες: 

Πρόσωπο 

Οµάδα προσώπων 

Ιδιότητα/κατάσταση δράστη 
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Εικόνα 12. Συνοπτική απεικόνιση των ιεραρχιών της όψης «∆ράστης». 

 
 
 
Η όψη ARXONClass`Αντικείµενο περιγράφεται από τις ιεραρχίες: 

Ακίνητο διακρίνεται «ως προς τη µορφή του» (γη, δηλαδή κτήµατα… ή 

αρχιτεκτονική δοµή, δηλαδή οικοδόµηµα…) και «ως προς τη χρήση του» 

(ανάλογα µε τη λειτουργία του χώρου που καταλαµβάνει: «χρήση του ως 

χώρος» ή ανάλογα µε τη λειτουργία της δοµής του: «χρήση του ως έργο») 

Κινητό 

Άυλο αγαθό (αφηρηµένο αντικείµενο: όπως θεσµοί ή αποδοτέα αντικείµενα). Η έννοια 

αυτή απαντάται και στο µοντέλο αναφοράς CIDOC (Ε38). Στην 

συγκεκριµένη ιεραρχία εντάσσεται και ο Τύπος Εγγράφου, καθώς δεν 

αντιµετωπίζεται ως φυσικό αντικείµενο (χαρτί), αλλά ως είδος 

πνευµατικού έργου.  
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Σύνολο αντικειµένων   (π.χ. στόλος, οικοδοµικό συγκρότηµα) 

Ιδιότητα/κατάσταση αντικειµένου  στοιχεία περιγραφής (τεχνική, υλικό, σχήµα, χρώµα, 

µέγεθος), καθεστώς ιδιοκτησίας (τεµλίκι, βακούφι, 

µετόχι, µιρί, µούλκι κλπ), φυσική κατάσταση (υγιές, 

...) κλπ 

 

Η όψη ARXONClass` Μέτρο περιγράφεται από την ιεραρχία: 

Μονάδα µέτρησης (π.χ. οι όροι-οδηγοί (guide-terms): βάρος, διαστάσεις, 

επιφάνεια, ηλικία, θερµοκρασία, µήκος, νόµισµα, όγκος, 

πληθάριθµος συνόλου, πυκνότητα, ταχύτητα. Περιπτώσεις 

των εννοιών αυτών αποτελούν ενδεικτικά τα εξής: ασλάνι 

γρόσι, άσπρο, ετών, ηµερών, κοιλό, λουλέ, µασούρα, 

µηνών, Μονάδα µέτρησης, µουζούρι, πήχυς, πιάστρο, 

πινάκιο, πρατικό, πρόβατο, τζερίπ, τσεκί, τσεκίνι   

 

Η όψη ARXONClass`Χρόνος περιγράφεται από τις ιεραρχίες: 

Μήνας έτους Μαλί   (πρόκειται για το οικονοµικό έτος) 

Μήνας έτους Εγίρας   (βλ. εικ. 13) 

Φορολογικά χρονικά σήµαντρα (πρόκειται για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, 

κατά τα οποία εισπράττονταν οι φόροι)   

Χριστιανικός µήνας    

 

Από τις παραπάνω ιεραρχίες θα συµπληρώνονται τα: 

- Χρόνος σύνταξης εγγράφου 

- Χρόνος αντιγραφής εγγράφου στον κώδικα 

- Χρόνος καταχώρισης του εγγράφου στη βάση δεδοµένων  

αλλά και ο ιστορικός χρόνος του περιεχοµένου των εγγραφών ( σύγχρονα των κωδίκων 

γεγονότα και αναφερόµενες ηµεροµηνίες/ χρονολογίες, π. χ. «η δραστηριότητα συνέβη κατά 

τον χρόνο»). 
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Εικόνα 13. Απεικόνιση της ιεραρχίας «Μήνας Έτους Εγίρας» της όψης «Χρόνος». 

 
Η όψη ARXONClass`Τόπος περιγράφεται από τις ιεραρχίες: 

Οικιστική διαίρεση (π.χ. οικοδοµηθείσα περιοχή: πόλη, οικισµός, συνοικία κλπ)  

Πολιτική διαίρεση (όπου guide terms: διοικητική διαίρεση, δικαστική διαίρεση. ∆ε 

γίνεται διάκριση ευρύτερων και στενότερων όρων, γιατί µε την 

πάροδο του χρόνου, οι διοικητικές δοµές αλλάζουν, µε αποτέλεσµα 

η πληροφορία να µην είναι σωστή) 

Φορολογική διαίρεση (π.χ. µουκατάς, χάσι, ζιαµέτι, τιµάριο) 

Φυσική διαίρεση (γεωφυσική διαίρεση του χώρου: βουνό, λίµνη, ποτάµι κλπ) 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις η απλότητα και το µικρό βάθος ανάλυσης της πληροφορίας 

παρέχουν µία σαφέστερη, επιστηµονικά ορθότερη και εποµένως καλύτερη οργάνωση της 

πληροφορίας.  

 

 42



Η τεκµηρίωση του θησαυρού αφορά τόσο στη µελέτη της συγκεκριµένης ιστορικής 

περιόδου, όσο και στην µελέτη θησαυρών για την εύρεση αντιστοιχιών ή παραλλήλων, 

κατάλληλων να περιγράψουν το δεδοµένο πεδίο γνώσης (όπως στο DDC, το SHIC, το 

EAD)  

 

 

Στην καταχώριση της πληροφορίας γίνονται οι εξής συµβάσεις ως προς το θέµα της 

ονοµασίας των εννοιών:  

 Οι όψεις (facets) και οι ιεραρχίες (hierarchies) καταχωρούνται µε κεφαλαίο το πρώτο 

γράµµα. Αντίθετα οι περιγραφείς (descriptors) καταχωρούνται µε µικρά γράµµατα. 

Στην τελευταία περίπτωση εξαίρεση αποτελούν οι Top Terms που καταχωρούνται µε 

κεφαλαίο το πρώτο γράµµα.  

 Τόσο οι όψεις και οι ιεραρχίες, όσο και οι περιγραφείς καταχωρούνται ως ουσιαστικά, 

επίθετα ή ουσιαστικοποιηµένα επίθετα, προκειµένου να αποφευχθεί η εναλλαγή 

ρηµάτων και ουσιαστικών. Τα επίθετα επιλέγονται ως καταλληλότερα για να 

εκφράσουν την έννοια του <γνωρίσµατος>. 

 Χάριν οµοιοµορφίας, προτιµάται η απόδοση των εννοιών σε ένα γένος (αρσενικό) και 

σε έναν αριθµό (ενικό). Κάποιες εξαιρέσεις είναι αναπόφευκτες.   

 Έννοιες του οθωµανικού δικαίου, της διοίκησης και της φορολογίας για τις οποίες δεν 

υπάρχει αντίστοιχος όρος στα ελληνικά καταχωρούνται ως έχουν, µεταγραµµένοι 

όµως στα ελληνικά. «Εξελληνισµένοι» όροι  καταχωρούνται, µόνο εάν 

χρησιµοποιούνται ευρέως (εµφανίζονται στη βιβλιογραφία ως δόκιµοι όροι).  

 Τα Guide Terms δηλώνονται εντός συµβόλων <> 

 Οι κλάσεις µε την πρόθεση «ARXONClass`» παραπέµπουν στο θησαυρό. 
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Κεφάλαιο 4 

 

Τεχνική σχεδίαση 
 

4.1 Σύντοµη περιγραφή του συστήµατος διεπαφής χρήσης  
 

Η παρουσίαση των δεδοµένων γίνεται µέσω φορµών από το «GAIN», ένα φιλικότατο 

σύστηµα διεπαφής χρήσης, παρόµοιο µε αυτό του διαδικτύου, που ελέγχει την παραβίαση 

των περιορισµών ακεραιότητας. Ο χρήστης από το GAIN µπορεί να διατρέξει την 

οντολογία, µε σκοπό να κατανοήσει το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται από το 

πληροφοριακό σύστηµα. 

Το συγκεκριµένο σύστηµα διεπαφής υποστηρίζει την επεξεργασία κειµένου, 

δενδρικές αναζητήσεις, γραµµικές και πολυκριτηριακές ερωτήσεις. Επιπλέον, µέσω 

παραθύρων παρέχει τις εξής δυνατότητες:  

- γενική άποψη (σε σµίκρυνση) ολόκληρου του γράφου του αντικειµένου,  

- εµφάνιση του ιστορικού των κινήσεων του χρήστη 
εµφάνιση κάρτας αντικειµένου- µία κάρτα µε τα στοιχεία ταυτότητας του αντικειµένου, 

δοσµένα σε κειµενική µορφή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την απλή µορφή 

της κάρτας µε τα γενικότερα χαρακτηριστικά του αντικειµένου ή την αναλυτική µορφή 

της, όπου εµφανίζονται όλα τα στοιχεία του αντικειµένου. Επιπλέον παρέχεται η 

δυνατότητα εκτύπωσης του κειµένου, µε δυνατότητες  πολυµέσων. 
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Εικόνα 14. Το σύστηµα διεπαφής GAIN.  

 

Οι καταχωρίσεις στο θησαυρό γίνονται µέσω του AΡXON Simple User Entry Forms, το 

οποίο παρέχει  

- κάρτα όψης (βλ. εικ. 15), µε διαθέσιµους τελεστές: προσθήκης, µετονοµασίας, 

διαγραφής και γνωρισµάτων και δυνατότητα άποψης µεµονωµένων ή όλων των 

όψεων (σε κατάλογο).  

 

 45



 

Εικόνα 15. Κάρτα καταχώρισης όψεων 

 
 
- κάρτα ιεραρχίας (βλ. εικ. 16), µε διαθέσιµους τελεστές: προσθήκης, µετονοµασίας, 

διαγραφής, ταξινόµησης σε όψη και γνωρισµάτων της ιεραρχίας, αλλά και 

δυνατότητα άποψης µεµονωµένων ή όλων των ιεραρχιών (σε κατάλογο). 
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Εικόνα 16. Κάρτα καταχώρισης ιεραρχιών. 

 
 
- κάρτα περιγραφέα (βλ. εικ. 17), η οποία εµφανίζεται µετά την επιλογή της ιεραρχίας 

στην οποία ανήκει ή πρόκειται να ενταχθεί. ∆ιαθέτει τους τελεστές: προσθήκη, 

µετονοµασία, διαγραφή, ταξινόµηση περιγραφέα, µετακίνηση ή σύνδεση µε ιεραρχία 

(µπορεί να εµπεριέχεται σε περισσότερες της µίας ιεραρχίας), περιγραφή/καταγραφή 

στοιχείων του περιγραφέα, προσθήκη και διαγραφή σχέσεων στο εσωτερικών 

σχέσεων στο θησαυρό και ταξινόµηση των συνδέσεων των ευρύτερων όρων.  
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Εικόνα 17. Κάρτα καταχώρισης περιγραφέων.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καταχωρίσεις δεδοµένων στη βάση γνώσης θα γίνονται µέσω τεσσάρων βασικών 

καρτών: 
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- κάρτα περιγραφής εγγράφου (βλ. εικ. 18), µε διαθέσιµους τελεστές δηµιουργίας, 

διαγραφής, και µετονοµασίας οντοτήτων, καταχώρισης κλάσεων και γνωρισµάτων 

και υποµνηµατισµού (σε σηµειωµατάριο). 

 

 

Εικόνα 18. Κάρτα περιγραφής εγγράφου. 

 
 
Η καταχώριση ή τροποποίηση των γνωρισµάτων µιας οντότητας (εγγραφής) γίνεται σε 

έξι κάρτες, η εισαγωγή στις οποίες γίνεται µέσω του Edit Attributes. Οι πρώτες δύο 

κάρτες είναι οι πιο σηµαντικές, καθώς αφορούν αντίστοιχα σε στοιχεία ταυτότητας και 

στο περιεχόµενο του τεκµηρίου, που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι η εγγραφή στα 

νοµικά κατάστιχα.  
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 Η πρώτη κάρτα περιλαµβάνει; 

• τη δραστηριότητα που αναφέρει η κλάση «Τεκµήριο» (εγγραφή). Η καταχώριση 

δεδοµένου ανοίγει δυναµικά τη δεύτερη σηµαντική κάρτα, την εισαγωγική για την 

περιγραφή της υπόθεσης του τεκµηρίου. 

• το πού εντοπίζεται/βρίσκεται σε το «Τεκµήριο». Η καταχώριση δεδοµένων ανοίγει 

δυναµικά νέα κάρτα συµπλήρωσης των στοιχείων της αρχειακής µονάδας σχετικά 

µε τον εντοπισµό του τεκµηρίου (η «Ενότητα περιγραφής» ανήκει σε/ ο αύξων 

αριθµός του «Αρχειακή Μονάδα», η «Ενότητα Περιγραφής» αναφέρεται στην 

ηµεροµηνία, το όνοµα αρχείου του «Ψηφιοποιηµένη σελίδα» και η «Αρχειακή 

µονάδα» περιέχεται τώρα σε/περιεχόταν αρχικά σε/προέρχεται).  

• τη µετάφραση που πιθανόν να έχει το «Έγγραφο»: έχει µετάφραση. Η καταχώριση 

περίπτωσης της κλάσης «Μετάφραση» οδηγεί δυναµικά στην κάρτα µε τα 

στοιχεία της υπάρχουσας µετάφρασης (το «Τεκµήριο» αναφέρει µία από τις 

υποκλάσεις του «Περιγραφή33»/και βρίσκεται σε κάποια από τις υποκλάσεις του 

«Αρχειακή Μονάδα»- λήψη, σελίδα, φύλλο, φωτογραφία- ο αριθµός µετάφρασης 

της «Μετάφρασης»/το «Τεκµήριο» έχει κωδικό). 

• την µεταγραφή που πιθανόν να έχει το «Έγγραφο»: έχει µεταγραφή. Η 

καταχώριση περίπτωσης της κλάσης «Μεταγραφή» ανοίγει δυναµικά την κάρτα 

µε τα στοιχεία που αφορούν στην µεταγραφή.  

• τη δηµοσίευση της κλάσης «Έγγραφο»: έχει δηµοσιευθεί. Η καταχώριση αποτελεί 

Telos_String και οδηγεί στην κάρτα περιγραφής της δηµοσίευσης. 

• την ηµεροµηνία έκδοσης της κλάσης «Έγγραφο»: έχει ηµεροµηνία έκδοσης. Η 

καταχώριση οδηγεί σε κάρτα περιγραφής της κλάσης «Χρόνος». 

• την ηµεροµηνία καταγραφής στους ιεροδικαστικούς κώδικες, της κλάσης 

«Έγγραφο»: έχει ηµεροµηνία καταγραφής. Η καταχώριση οδηγεί σε κάρτα 

περιγραφής της κλάσης «Χρόνος». 

• τον τύπο εγγράφου στο οποίο ανήκει το «Έγγραφο»: έχει είδος. Καταχωρείται µία 

περίπτωση (instance) της κλάσης ARXONClass`Τύπος Εγγράφου 

. 

                                                           
33 Βλ. παραπάνω, σ. 31. 
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• τον κωδικό της κλάσης «Τεκµήριο»: έχει κωδικό. Καταχωρείται περίπτωση της 

κλάσης «Κωδικός». 

• τον τύπο εκδότη της κλάσης «Έγγραφο»: έχει τύπο εκδότη. Καταχωρείται µία 

περίπτωση από τις υποκλάσεις του ARXONClass`∆ράστης (βλ. θησαυρό 

εννοιών). 

• αλλά και τον συγκεκριµένο εκδότη της κλάσης «Έγγραφο»: έχει εκδότη. 

Καταχωρείται µία περίπτωση από τις υποκλάσεις του «∆ράστης».  

• τον τύπο παραλήπτη της κλάσης «Έγγραφο»: έχει τύπο παραλήπτη. Καταχωρείται 

µία περίπτωση από τις υποκλάσεις του ARXONClass`∆ράστης.  

• αλλά και τον συγκεκριµένο παραλήπτη της κλάσης «Έγγραφο»: έχει παραλήπτη. 

Καταχωρείται µία περίπτωση από τις υποκλάσεις του «∆ράστης».  

• τον τύπο τόπου έκδοσης της κλάσης «Έγγραφο»: έχει τύπο τόπου έκδοσης. 

Καταχωρείται περίπτωση της κλάσης ARXONClass`Οικιστική Μονάδα  

• αλλά και τον συγκεκριµένο τόπο έκδοσης της κλάσης «Έγγραφο»: έχει τόπο 

έκδοσης. Καταχωρείται περίπτωση της κλάσης «Οικιστική Μονάδα».  

 

Η δεύτερη σηµαντική κάρτα καταχώρισης περιγράφει τη δραστηριότητα που 

αναφέρει µία εγγραφή. Αναλυτικά, περιλαµβάνει: 

• το είδος: τον τύπο δηλαδή της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Καταχωρείται 

περίπτωση  µιας υποκλάσης του ARXONClass`∆ραστηριότητα.  

• µια άλλη δραστηριότητα, περίπτωση της κλάσης «∆ραστηριότητα»: αναφέρει την, 

η οποία ανοίγει µε τη σειρά της µία νεά σχετική κάρτα περιγραφής κοκ. 

• τον τύπο µιας άλλης δραστηριότητας: αναφέρει τη δραστηριότητα τύπου. 

Καταχωρείται η περίπτωση µιας υποκλάσης του ARXONClass`∆ραστηριότητα 

(βλ. θησαυρό). 

• το χρόνο που συνέβη η κλάση «∆ραστηριότητα»: έγινε κατά το χρόνο 

Καταχωρείται µία περίπτωση των υποκλάσεων του «Xρόνος».  

• τον τόπο, όπου έλαβε χώρα η κλάση «∆ραστηριότητα»: έγινε στον τόπο. 

Καταχωρείται περίπτωση της κλάσης «Τόπος». 
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• τον εµπλεκόµενο δράστη της κλάσης «∆ραστηριότητα»: έχει εµπλεκόµενο δράστη. 

Καταχωρείται η περίπτωση µιας υποκλάσης της κλάσης «∆ράστης», η οποία 

ανοίγει δυναµικά µία νέα κάρτα περιγραφής του δράστη. 

• τον τύπο εµπλεκόµενου δράστη της κλάσης «∆ραστηριότητα»: έχει τύπο 

εµπλεκόµενου ∆ράστη. Καταχωρείται περίπτωση της κλάσης 

ARXONClass`∆ράστης. 

• αφορά στον τύπο αντικειµένου της κλάσης «∆ραστηριότητα». Καταχωρείται 

περίπτωση µιας υποκλάσης του ARXONClass`Αντικείµενο. 

• αφορά στο αντικείµενο της κλάσης «∆ραστηριότητα». Καταχωρείται περίπτωση 

µιας υποκλάσης της κλάσης «Αντικείµενο», η οποία ανοίγει σε κάρτα σχετική µε 

το αντικείµενο. 

• έγινε στον τύπο τόπου όπου έλαβε χώρα η κλάση «∆ραστηριότητα». Καταχωρείται 

περίπτωση της υποκλάσης του ARXONClass`Τόπος.  

 

 

Οι υπόλοιπες κάρτες αφορούν στο υποκείµενο και το αντικείµενο που σχετίζονται 

µε την υπόθεση.  Έτσι, η κάρτα που αφορά στην κλάση «Αντικείµενο» περιλαµβάνει τα 

εξής: αποτελείται από (καταχώριση περίπτωσης υποκλάσης της κλάσης «Αντικείµενο»), 

έχει επωνυµία (καταχώριση από την κλάση Telos_String), έχει µέγεθος/προσδιορίζεται 

ποσοτικά (καταχώριση περίπτωσης από την κλάση «Αξία», οδηγεί σε νέα κάρτα που 

περιέχει, µορφή και απόλυτη τιµή), περιλαµβάνει (καταχώριση περίπτωσης από την 

κλάση «Αντικείµενο» ανοίγει σε νέα σχετική κάρτα), έχει χρηµατική αξία (καταχωρίσεις 

περιπτώσεων της κλάσης «Αξία» και της Telos_Real), έχει χρήση (κλάση Telos_String), 

σχετίζεται µε περιπτώσεις της κλάσης «Τόπος», σχετίζεται µε δράστη (καταχώριση 

περίπτωσης υποκλάσης του «∆ράστης»), καθώς και καταχωρίσεις από τύπους του 

θησαυρού: έχει τύπο, έχει τύπο συσχετιζόµενου δράστη. 

 

Η κάρτα που αναφέρεται στον δράστη (βλ. εικ. 19) περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία της κλάσης «Πρόσωπο» και «∆ράστης» (για το πλήρες όνοµα): όνοµα, επώνυµο, 

παρωνύµιο, πατρώνυµο και πλήρες όνοµα στα οποία εισάγονται περιπτώσεις της κλάσης 

Telos_String. Επίσης, περιλαµβάνει τα: τόπος διαµονής της κλάσης «Πρόσωπο» (µε 

καταχώριση περίπτωσης υποκλάσης του «Τόπος»), έχει τύπο η κλάση «∆ράστης» (µε 
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καταχώριση περίπτωσης υποκλάσης του ARXONClass`∆ράστης και 

ARXONClass`Μονάδα Μέτρησης) και έχει τύπο τόπου διαµονής η κλάση «Πρόσωπο» 

(µε καταχώριση περίπτωσης υποκλάσης του ARXONClass`Τόπος). 
 

 
 

Εικόνα 19. Κάρτα καταχώρισης δεδοµένων: κάρτα περιγραφής του δράστη. 

 

Χρησιµότατες αποδεικνύονται οι προειδοποιητικές κάρτες. Εµφανίζονται σε 

περιπτώσεις λανθασµένου χειρισµού (κίνησης του χρήστη) και στις περιπτώσεις που ο 

χρήστης έχει αγνοήσει την επιβεβαίωση της εφαρµογής  ή αποθήκευσης µιας πράξης 

(συνήθως ακολουθεί της διαγραφής και ενηµέρωσης της βάσης). 
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4.3 Ανάκτηση 
 
Στο συγκεκριµένο σύστηµα ταξινόµησης, η ανάκτηση της πληροφορίας γίνεται µε 

τη βοήθεια του θησαυρού εννοιών και της οντολογίας που υπάρχει πίσω από αυτόν. Η 

σηµασιολογική αυτή δοµή χρησιµοποιείται και από το σύστηµα διεπαφής χρήσης, για τον 

λόγο ότι υποστηρίζει τη δηµιουργία προκαθορισµένων ερωτήσεων σχετικών µε το 

περιεχόµενο της βάσης. Ο χρήστης ενηµερώνεται για το περιεχόµενο της δοµής αυτής και 

µπορεί να τη διερευνήσει προκειµένου να κατανοήσει καλύτερα το λεξιλόγιο που 

χρησιµοποιεί το σύστηµα, αλλά και για να σχηµατίζει ερωτήσεις στον επιτρεπόµενο - από 

το βάθος ταξινόµησης - βαθµό εξειδίκευσης που επιθυµεί.  

Έτσι, το παρόν σύστηµα ταξινόµησης, µέσω του συστήµατος διεπαφής χρήσης 

(Gain) παρέχει τη δυνατότητα γραµµικών και δενδρικών αναζητήσεων (βλ. εικ. 20), 

καθώς και πολυκριτηριακών ερωτήσεων που διατίθενται στον χρήστη ως 

προκαθορισµένες ερωτήσεις. 

 

Εικόνα 20. ∆ενδρικές αναζητήσεις. 
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4.4 Προκαθορισµένες ερωτήσεις 

 
Ενδεικτικά, παρατίθενται οι παρακάτω προκαθορισµένες ερωτήσεις: 

1. Ανάκτηση του περιεχοµένου των ταξινοµηµένων εγγραφών µε βάση τον τύπο του 

εγγράφου όπου ανήκουν, τον τύπο της δραστηριότητας, τον τύπο του  

 

 

Εικόνα 21. Κάρτα αναζήτησης της προκαθορισµένης ερώτησης 1. 
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Εικόνα 22. Παράδειγµα διατύπωσης της προκαθορισµένης ερώτησης 1. 

 
 
 

δράστη, τον τύπο του αντικειµένου, τον τόπο και τον χρόνο που αναφέρουν. Η 

ερώτηση αυτή δίνει µία συνοπτική εικόνα του περιεχοµένου της εγγραφής 

µειώνοντας τον αριθµό κινήσεων - οθόνες, τις οποίες θα έπρεπε να επισκεφθεί ο 

χρήστης - από τέσσερις σε µία (βλ. εικ. 21, 22). 

 

2. Ανάκτηση όρων βάσει των τύπων τους (βλ. θησαυρό) και τούµπαλιν  

 

3. Ανάκτηση στοιχείων ταυτότητας προσώπου µε βάση τα παρακάτω: όνοµα, 

επώνυµο, πατρώνυµο, φύλο, καταγωγή, θρήσκευµα, φορολογική κατάσταση, επάγγελµα, 

σωµατική κατάσταση, χρονολογία εγγραφής (πρόκειται για τη µόνη σταθερή χρονική 

ένδειξη που συνοδεύει τα πρόσωπα των εγγραφών), καθώς και το στοιχείο διαχειριστικής 

φύσης (µοναδικό για κάθε άτοµο): κωδικό προσώπου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία µε 
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εξαίρεση τον κωδικό προσώπου δε θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως στοιχεία 

ταυτότητας (είναι µεταβλητά ή είναι κοινά σε πολλούς ανθρώπους). Ωστόσο στην 

µικροιστορία των αρχείων της πρώιµης και µέσης οθωµανικής περιόδου, η ταυτότητα 

ενός ατόµου προκύπτει από την συγκέντρωση όλων των διαθέσιµων πληροφοριών. Έτσι, 

στα παραπάνω στοιχεία αναζήτησης θα µπορούσαν να προστεθούν τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του ατόµου, τα οποία και καταχωρούνταν ελλείψει φωτογραφίας.       

 
4. Ανάκτηση οικισµού µε βάση: τον χρόνο, την ονοµασία του οικισµού, τον τύπο 

του οικισµού, την ένταξή του στην «πολιτική διαίρεση» του κράτους, την αντίστοιχη 

διοικητική διαίρεση, τη δικαστική διαίρεση, αλλά και το τί περιλαµβάνει, το µέγεθός του 

(επιφάνεια) και την σύσταση του πληθυσµού του ως προς το θρήσκευµα (πρόκειται για 

θεοκεντρικό κράτος, όπου οι θρησκευτικές κοινότητες – µιλέτ - λειτουργούν ως ιδιότυπες 

διοικητικές µονάδες) και φυσικά τον κωδικό των εγγραφών, όπου εγγράφεται. Τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει κανείς κατά την αρχειακή έρευνα ιστορικών οικισµών 

µίας γεωγραφικής περιφέρειας συνίστανται στα εξής: α) οι οικισµοί αλλάζουν χαρακτήρα 

και ταυτότητα µε το πέρασµα του χρόνου, β) υπάρχουν πολλές συνωνυµίες και γ) για τα 

οθωµανικά πράγµατα, αναφορές στον αριθµό του πληθυσµού οικισµών είναι πολύ 

σπάνιες (οι σωζόµενες απογραφές είναι ελάχιστες και γίνονται κατά κανόνα µε βάση τη 

φορολογική µονάδα). Ως εκ τούτου ο εντοπισµός και η ταύτιση ενός οικισµού απαιτούν 

έναν ικανό αριθµό κριτηρίων, ο οποίος όµως δεν θα εξασφαλίζει και την απόλυτη 

εγκυρότητα των πορισµάτων. 
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Κεφάλαιο 5. 
 
 

5.1 Συµπεράσµατα 
 

Ελλείψει κατάλληλου προτύπου ταξινόµησης, η ηλεκτρονική οργάνωση 

κειµενικών πηγών συνίσταται κυρίως στην ταξινόµηση βάσει των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών των κειµένων. Ωστόσο, η αντιµετώπιση των αρχειακών (κειµενικών) 

πηγών ως υλικών αντικειµένων και η ανάλογη ταξινόµησή τους αποδεικνύεται µη 

ικανοποιητική, τουλάχιστον στις περιπτώσεις οµοειδών αρχειακών συνόλων.  

Χαρακτηριστική περίπτωση ανάλογου αρχειακού συνόλου, µε κοινά εξωτερικά 

στοιχεία αποτελούν τα «σιτζίλ» (ιεροδικαστικοί κώδικες), η ταξινόµηση των οποίων µε 

βάση τα υπάρχοντα πρότυπα αρχειακής περιγραφής-και όχι ταξινόµησης-αποδεικνύεται 

µάλλον ανεπιτυχής. Τα µοντέλα, General International Standard for Archival Description 

ISAD(G) και International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 

Persons and Families αναφέρονται κυρίως στα εξωτερικά στοιχεία ταυτότητας των 

κειµενικών πηγών. Κατά συνέπεια, περιορίζουν σηµαντικά το εύρος της πληροφορίας 

που εµπεριέχουν οι πηγές µε κοινά εξωτερικά στοιχεία και έντονες διαφορές σε 

εσωτερικά στοιχεία περιγραφής. Συνεπώς, το πρόβληµα µπορεί να ορισθεί ως εξής: 

ζητούνται κοινοί λογικοί µηχανισµοί και αδιάβλητοι κανόνες εφαρµογής για την 

ταξινόµηση του περιεχοµένου των πνευµατικών (άυλων) έργων. 

Το παρόν σύστηµα ταξινόµησης επιχειρεί µία διαφορετική προσέγγιση του 

προβλήµατος. Επιχειρεί τη σηµασιολογική ταξινόµηση του περιεχοµένου των εγγράφων. 

∆εν αποσκοπεί στο να δώσει ερµηνείες και λύσεις σε ιστορικά θέµατα, αλλά να 

ταξινοµήσει το αρχειακό υλικό µε τρόπο που να διευκολύνει τον αρχειονόµο και τον 

ερευνητή. Προτείνει ένα µοντέλο περιγραφής δεδοµένων, οικονοµικό ως προς την 

έκφραση, αλλά τόσο αναλυτικό, όσο απαιτεί το βάθος ανάλυσης που ενέχει το ίδιο το 

περιεχόµενο των κειµένων, και όσο επιτρέπει το κόστος ταξινόµησης της πληροφορίας. 

Επιχειρήθηκε µία πρώτη αξιολόγηση του συστήµατος. Η καταχώριση τριακοσίων 

εγγραφών-διακόσιες αναλυτικές καταχωρίσεις εγγραφών στους ιεροδικαστικούς κώδικες 

και εκατό καταχωρίσεις εγγραφών σε επίπεδο καταχώρισης στοιχείων αρχειακού 

καταλόγου (στοιχείων ταυτότητας των εγγραφών)-στο χρονικό διάστηµα των 4500 ωρών 
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επαλήθευσε την εννοιολογική σχεδίαση του συστήµατος και τη χρηστικότητά του ως 

βοηθητικού εργαλείου στην αρχειονοµική εργασία. Η χρήση των προκαθορισµένων 

ερωτήσεων στη διατύπωση συγκεκριµένων ερευνητικών θεµάτων και οι δοκιµές 

ανάκτησης της επιζητούµενης πληροφορίας κατέδειξαν ότι οι στόχοι του συστήµατος για 

πληρότητα και µέγιστη δυνατή ακρίβεια στην ανακτώµενη πληροφορία επιτεύχθηκαν. 

  

  
 
 

5.2 Μελλοντική επέκταση 

 

Θα ήταν ενδιαφέρουσα η επέκταση του µοντέλου ταξινόµησης των οθωµανικών 

δικαστικών και άλλων εγγράφων σε µία παράλληλη παρουσίαση διαφορετικών επιπέδων 

προσέγγισης (διαφορετικές οπτικές): α) της σύγχρονης ευρωπαϊκής αντίληψης για το 

υπάρχον νοµικό καθεστώς, β) της αντίληψης των υπηκόων της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας για το νοµικό καθεστώς της κοινωνίας τους και γ) του τρόπου που 

αντιλαµβάνεται ο σηµερινός ειδικός επιστήµονας34 το οθωµανικό δίκαιο-ερµηνεία 

επηρεασµένη από την σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη  

Η πολλαπλή αυτή προσέγγιση των οθωµανικών δικαστικών εγγράφων θα 

οριοθετούσε τρία διαφορετικά επίπεδα εξέτασης, διακρίνοντας µε σαφήνεια  τα κριτήρια 

του καθενός, ενώ παράλληλα θα διευκόλυνε την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις 

πιθανές συσχετίσεις ή διαφοροποιήσεις των παραπάνω κριτηρίων. Ο συγκεκριµένος 

τρόπος προσέγγισης (ιδιαίτερα το πρώτο επίπεδο) θα ήταν ίσως πιο κατανοητός από τον 

απλό χρήστη (τον µη ειδήµονα, δηλαδή), ενώ παράλληλα, δε θα αναιρείτο η ταξινόµηση 

που προτείνουν από µόνα τους τα συγκεκριµένα έγγραφα/πηγή (δεύτερο επίπεδο). 

Ωστόσο, ένα τέτοιο εγχείρηµα απαιτεί επισταµένη µελέτη της ιστορικής (οθωµανικής) 

και σύγχρονης «πραγµατικότητας» σχετικά µε το νοµικό καθεστώς, και ακολούθως τη 

                                                           
34 Και στο σηµείο αυτό, επισηµαίνεται ότι η οπτική του δυτικού επιστήµονα (Ευρωπαίου ιστορικού) για το 

οθωµανικό δίκαιο- το οποίο πηγάζει από το ισλαµικό δίκαιο- αποκλίνει από την οπτική του επιστήµονα που 

προέρχεται από µία ισλαµική χώρα. Η διατύπωση οποιασδήποτε ερµηνείας εµπεριέχει στοιχεία 

υποκειµενικότητας, που σχετίζονται µε τα προσωπικά βιώµατα και το πολιτισµικό περιβάλλον ανάπτυξης 

του ατόµου.  
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σαφή διάκριση των διαφορετικών επιπέδων προσέγγισης του ερευνητικού αντικειµένου 

(οθωµανικό δίκαιο)˙ συνιστά από µόνο του, ένα νέο πεδίο έρευνας.   

Αντίθετα, από τεχνικής πλευράς µία τέτοια επέκταση του µοντέλου του 

συστήµατος φαίνεται απλή. Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σηµατοδότηση για τα 

διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης.  
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Αναφορές (URL) 

 

 

Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model 

http://www.cidoc.icom.org/ 
 

The Warwick Metadata Workshop 
http://www.dlib.org/dlib/july96/07weibel.html 

 

SHIC-The Social History and Industrial Classification 

http://www.holm.demon.co.uk/shic.htm 
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Dublin Core METAdata Elements  

http://purl.org/dc 

 

EAD Encoded Archival Description Document Type definition 

http://lcweb.loc.gov/ead/ 

 

English Heritage, National Monuments Record Thesauri 

http://www.rchme.gov.uk/thesaurus/mon_types/t_menu.htm 

 

ISAD(G) General International Standard Archival Description 

http://www.ukoln.ac.uk/metadata/cld/study/collection/isadg 

 

Semantic Index System 

http://www.ics.forth.gr/proj/isst/Systems/SIS 

 

 

Θησαυροί 

 

OECD Macrothesaurus 

Πολυγλωσσικός θησαυρός κοινωνικών και οικονοµικών επιστηµών. 

 

POPIN Population Multilingual Thesaurus 

Από το CICRED, Committee for International Cooperation in National Research in 

Demography. Περιέχει ευρείς όρους δηµογραφίας, γεωγραφίας, στατιστικής, τοπωνύµια 

κλπ 

 

Art & Architecture Thesaurus Browser 

Από το Getty Information Institute. 

 

Global Legal Information Network (GLIN) Thesaurus 

Ευρετηριασµός διεθνούς δικαίου 
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HASSET: Humanities and Social Science Electronic Thesaurus 
Βασισµένος σε έναν Θησαυρό της UNESCO και αναπτύχθηκε από το University of Essex. 
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Παράρτηµα 
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Κλάσεις συστήµατος θεµατικής ταξινόµησης των ιεροδικαστικών 

κωδίκων της Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου. 
 
 
 
 
Το σχήµα της βάσης γνώσεων περιλαµβάνει συνολικά 99 κλάσεις. Συγκεκριµένα: 

 

ARXONClass`Ακίνητο 

ARXONClass`Αντικείµενο 

ARXONClass`Άυλο αγαθό 

ARXONClass`∆ιάφορα 

ARXONClass`∆ικαιοπραξίες 

ARXONClass`∆ικαστικές πράξεις 

ARXONClass`∆ιοικητικές πράξεις 

ARXONClass`∆ραστηριότητα 

ARXONClass`∆ράστης 

ARXONClass`Έγγραφο 

ARXONClass`Ιδιότητα/κατάσταση αντικειµένου 

ARXONClass`Ιδιότητα/κατάσταση δράστη 

ARXONClass`Κινητό 

ARXONClass`Μήνας Μαλί 

ARXONClass`Μήνας έτους Εγίρας 

ARXONClass`Μονάδα µέτρησης 

ARXONClass`Οικιστική ενότητα  

ARXONClass`Οµάδα προσώπων 

ARXONClass`Περιγραφή 

ARXONClass`Πολιτική διαίρεση 

ARXONClass`Πρόσωπο 

ARXONClass`Σύνολο αντικειµένων 

ARXONClass`Τόπος 

ARXONClass`Τύπος εγγράφου 
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ARXONClass`Φορολογικά χρονικά σήµαντρα 

ARXONClass`Φορολογική διαίρεση 

ARXONClass`Φυσική διαίρεση 

ARXONClass`Χριστιανικός µήνας 

ARXONClass`Χρόνος 

Telos_Integer 

Telos_Real 

Telos_String 

Telos_Time 

Ακίνητο 

Αντικείµενο  

Αξία 

Αρχειακή ενότητα 

Αρχειακή µονάδα 

Αρχείο 

Αρχείο φίλµ 

Άυλο αγαθό 

Βιβλίο  

Βιβλίο Μεταφράσεων 

Γλώσσα Ευρετηρίου 

Γλώσσα Υλικού 

∆εµένο σύνολο εγγράφων 

∆εν έχει ψηφιοποιηθεί 

∆ραστηριότητα 

∆ράστης 

Εγγραφή 

Έγγραφο 

Είδος εγγράφου 

Εικόνα 

Εισαγωγή κειµένου 

Ενότητα περιγραφής 
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Ηλεκτρονική επεξεργασία 

Ηλεκτρονική παράσταση δεδοµένων 

Ηµεροµηνία 

Ηµεροµηνία Μαλί 

Ηµεροµηνία Εγίρας 

Ηµεροµηνία µ.Χ. 

Ιστορικό αρχείο 

Ιστορικό υποαρχείο 

Κινητό 

Κώδικας 

Κωδικός 

Λήψη 

Μεταγραφή 

Μετάφραση 

Μέτρο 

Μικροφίλµ 

Οµάδα προσώπων 

Περιγραφή 

Περίληψη εγγράφου 

Πρόσωπο 

Πρωτόκολλο 

Πρωτότυπο 

Σελίδα 

Σύγχρονο αρχείο 

Σύγχρονο υποαρχείο 

Σύνολο λυτών εγγράφων 

Τεκµήριο 

Τιµή 

Τίτλος 

Τόπος 

Υλικό 
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Υποαρχείο 

Υποκείµενο 

Φάκελος 

Φύλλο 

Φωτογραφία 

Χρόνος 

Χώρος 

Ψηφιοποιηµένη ενότητα 

Ψηφιοποιηµένη σελίδα 

Ψηφιοποιηµένο αρχείο 

Ψηφιοποιηµένο φύλλο 

Ψηφιοποιηµένος φάκελος 

Ψηφιοποίηση 
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Στα πρώτα στάδια εργασίας ζητήθηκε από ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων να 

συγκεκριµενοποιήσουν το ενδιαφέρον τους προς ένα αρχείο είτε συντάσσοντας σχετικούς 

καταλόγους ερωτήσεων (πρώτη φάση εργασίας) είτε συµπληρώνοντας ειδικά αναλυτικά 

ερωτηµατολόγια (δεύτερη φάση εργασίας). Η διάκριση της «ενδιαφέρουσας» για τον 

ερευνητή πληροφορίας που οφείλει να παρέχει το σύστηµα βασίσθηκε στη µελέτη των 

απαντήσεων των ερευνητών.  

Παρατίθεται δείγµα καταλόγου ερωτηµάτων που συντάχθηκε από ερευνητή. 

 

From: "Antonios Anastasopoulos" <anastasopoulos@phl.uoc.gr> 
 
Date: Fri, 10 Dec 1999 09:53:56 +0200 
Reply-To: <anastasopoulos@phl.uoc.gr> 
To: aggelopoulou@students.phl.uoc.gr 
Subject: Erwthseis  
 
Σας στέλνω κατάλογο ενδεικτικών ερωτηµάτων που µπορούν να απασχολούν τον ερευνητή που µελετά 
τους ιεροδικαστικούς κώδικες του Ηρακλείου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
τι µπορεί να ζητήσει ο κάθε ιστορικός αφού αυτό εξαρτάται από τα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τη 
µεθοδολογία που υιοθετεί. Ελπίζω τα ερωτήµατα αυτά, τα οποία δεν ακολουθούν κάποια αξιολογική σειρά, 
να εξυπηρετούν τους σκοπούς σας.  
 
Αντώνης Αναστασόπουλος  
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
 
1. Ποιά χρονολογία φέρει η πηγή;  
2. Ποιός την εξέδωσε; Σε ποιούς την αποστέλλει;  
3. Πόσος χρόνος µεσολάβησε µεταξύ έκδοσης και παραλαβής;  
4. Ποιά είναι η διαδικασία αποστολής της διαταγής; Περιγράφεται µέσα στο έγγραφο;  
5. Ποιές φόρµουλες χρησιµοποιούνται σε κάθε είδος εγγράφου;  
6. Τι είδη εγγράφων υπάρχουν µέσα στο αρχείο;  
7. Ποια είναι τα πρόσωπα που εµπλέκονται µέσα στο έγγραφο;  
8. Ποια είναι η ιδιότητα εµπλοκής τους;  
9. Ποιος είναι ο τόπος προέλευσης των εµπλεκοµένων ανθρώπων στα έγγραφα;  
10. Ποιο είναι το καθεστώς γης (βακούφια, τιµάρια κλπ);  
11. Ποιες κοινωνικές, επαγγελµατικές, εθνικές, θρησκευτικές οµάδες εµφανίζονται στα κείµενα;  
12. Ποιες είναι οι τιµές των προϊόντων;  
13. Ποια προσωπικά ονόµατα είναι τα συνηθέστερα;  
14. Ποιες είναι οι µορφές αντιπροσώπευσης των κατοίκων;  
15. Πόσο συχνά εµφανίζεται το πατρώνυµο "Αµπντουλλάχ" (ένδειξη εξισλαµισµού);  
16. Ποιες συντεχνίες λειτουργούν στο Χάνδακα;  
17. Ποια είναι τα ονόµατα και η περίοδος θητείας των αξιωµατούχων;  
18. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, τι φορολογικές απαιτήσεις έχει το κράτος από τους υπηκόους του;  
19. Πώς διανέµεται το φορολογικό βάρος;  
20. Υπάρχουν εµπορικές συνεργασίες και εν γένει δοσοληψίες µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων;  
21. Υπάρχουν στοιχεία για την πληθυσµιακή σύνθεση;  
22. Πώς λειτουργούσε η εβραϊκή κοινότητα του Χάνδακα;  
23. Υπήρχαν προβλήµατα καταπίεσης από γενίτσαρους;  
24. Ποιοι ήταν οι µαχαλάδες του Χάνδακα;  
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25. Ποια ήταν τα χωριά της περιφέρειας του Χάνδακα;  
26. Υποβάλλονταν αιτήσεις στην Κωνσταντινούπολη;  
27. Ποιο ήταν το σύνηθες επιτόκιο σε δάνεια;  
28. Ποιοι φόροι επιβάλλονταν;  
29. Ποιοι ναοί υπήρχαν στο Χάνδακα;  
30. Ποια ήταν η διαδικασία ανακατασκευής ναών;  
31. Ποιες ποινές επιβάλλονται σε εγκλήµατα;  
32. Ποιος νόµος εφαρµόζεται περισσότερο (σαρία ή κανούν);  
33. Ποιοι ήταν µητροπολίτες;  
34. Ποιες µορφές συνεταιρισµού εφαρµόζονταν στο εµπόριο;  
35. Υπάρχουν πληροφορίες για την κίνηση του λιµανιού του Χάνδακα;  
36. Υπήρχαν διενέξεις που ρυθµίζονταν συµβιβαστικά;  
37. Ποιες µορφές εγκληµατικότητας απαντώνται στα έγγραφα;  
38. Τί περιουσιακά στοιχεία άφηναν οι νεκροί;  
39. Υπήρχαν µπερατλήδες στο Χάνδακα;  
40. Ποιά προξενεία λειτουργούσαν στο Χάνδακα;  
41. Τί εµπορικές σκοπιµότητες εξυπηρετούσαν οι πρόξενοι;  
42. Ποια αγροτικά προϊόντα παράγονταν στην περιοχή του Χάνδακα;  
43. Ποιοι τελωνειακοί δασµοί επιβάλλονταν;  
44. Ποια ήταν η διαβάθµιση των µελών των συντεχνιών;  
45. Έφταναν συντεχνιακές διενέξεις στο δικαστήριο του καδή;  
46. Ποιο ήταν το προσωπικό του δικαστηρίου;  
47. Ποια ήταν η ισοτιµία των νοµισµάτων;  
48. Σε τι ρόλους εµφανίζονται γυναίκες;  
49. Ποιες µονάδες µέτρησης χρησιµοποιούνταν;  
50. Ποιες ήταν οι µορφές των σπιτιών;  
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