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Το «ππόζωπο»
και η «θωνή» μιαρ ζςλλογήρ
Κάζε ζπιινγή, νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη φρη κφλν,
απνθηά «πξφζσπν» θαη «θσλή»
κέζα απφ ηε δηεξγαζία ηεο ηεκμηπίωζηρ.
Με ηελ ηεθκεξίσζε, παξάγνληαη κε ζπζηεκαηηθφ θαη
ηππνπνηεκέλν ηξφπν πιεξνθνξίεο γηα ην πιηθφ,
ηα ιεγφκελα μεηαδεδομένα.
Χσξίο απηά, νπνηνδήπνηε πιηθφ,
αθφκε θαη ηεο πην ζχγρξνλεο ςεθηαθήο κνξθήο,
απιά είλαη θαηαδηθαζκέλν ζηελ αθάλεηα.
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Ο κομβικόρ πόλορ
ηων μεηαδεδομένων
Τα κεηαδεδνκέλα είλαη ην θιεηδί
 γηα ηελ ππόζβαζη ζην πιηθφ θαη
 γηα ηελ αξιοποίηζή ηνπ.
Χάξε ζε απηά, ν ρξήζηεο κηαο ζπιινγήο κπνξεί:
 πξψηα λα εληνπίζεη απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα
απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη
 θαη ζηε ζπλέρεηα λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ
κηα θαηαηνπηζηηθή «ηαπηφηεηα» θάζε «αληηθεηκέλνπ»
(ηεθκεξίνπ) κηαο ζπιινγήο
Παξάιιεια, ηα κεηαδεδνκέλα επηηξέπνπλ
ηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ.
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Η εθαπμογή πποηύπων
ζηην ηεκμηπίωζη
Η ηεθκεξίσζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζαθψο θαζνξηζκέλα
ππόηςπα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε ηςποποίηζη ησλ
κεηαδεδνκέλσλ, πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ
ηνπο.
Με ηελ αλάγθε πιένλ γηα διαλειηοςπγικόηηηα κεηαμχ
ζπιινγψλ, ε πηνζέηεζε ελφο επξέσο δηαδεδνκέλνπ πξνηχπνπ
κεηαδεδνκέλσλ πξνζδίδεη απφ ηερληθή θαη ρξεζηηθή άπνςε

ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία ζην πιηθφ.
Τν πξφηππν ιεηηνπξγεί σο ν ειάρηζηνο θνηλφο παξνλνκαζηήο
πνπ επηηξέπεη ηε «ζπλεξγαζία» κεηαμχ ζπιινγψλ, ελψ
παξάιιεια επηδέρεηαη επεθηάζεηο θαη πξνζαξκνγέο πνπ ηπρφλ
απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε.
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EBU Core
Τν EBU Core είλαη έλα ηέηνην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ,
ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ,
γηα φπνηα ρξήζε θαη αλ απηφ πξννξίδεηαη
θαη ζε φπνην πεξηβάιινλ θαη αλ απηφ βξίζθεηαη.
Έρνληαο ην ίδην βαζηζηεί ζην γεληθήο ρξήζεο πξφηππν Dublin
Core,
ην EBU Core ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο φπσο είλαη ην επξσπατθφ έξγν EUscreen,
κέζσ ηνπ νπνίνπ κάιηζηα ζπλεηζθέξεηαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ
ζηελ επξσπατθή ςεθηαθή βηβιηνζήθε Europeana.
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Ποιερ πληποθοπίερ (μεηαδεδομένα)
καηαγπάθονηαι για κάθε «έπγο»-ηεκμήπιο
1. πνην είλαη


<Title>, <Identifier>

2. ηί είλαη


<Type> (π.ρ. «ληνθηκαληέξ», «πνιηηηζηηθή εθπνκπή», «θσηνγξαθία»)

3. πνηνο θαη πφηε ην δεκηνχξγεζε


<Creator> / <Contributor>, <Date:Created>

4. πνηνο θαη πφηε ην δεκνζίεπζε


<Publisher>, <Publication History>

5. πνην είλαη ην «πεξηερφκελφ» ηνπ


<Description>, <Subject>, <Coverage:Temporal> / <Coverage:Spatial>

6. πνηα είλαη ε πιηθή κνξθή ηνπ


<Format>

7. ινηπέο πιεξνθνξίεο


<Rights>, <Source>, <Version>, <Language>, <Rating>, <Relation>,
<Metadata Provider> …
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