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Εισαγωγή (Μέρος 1ο)
Πληροφορία & Μύθοι

Πληροφορία & Μύθοι

 Μύθος 1: «εφόσον η πληροφορία βρίσκεται στο Διαδίκτυο

πρέπει να είναι αλήθεια.»

 Μύθος 2: «όλα υπάρχουν στο διαδίκτυο».
 Μύθος 3: «Μπορώ να βρω τα πάντα στο Google.»

 Μύθος 4: «Οι μηχανές αναζήτησης φιλτράρουν για μένα

την πληροφορία και ανακτούν/εμφανίζουν τα
αποτελέσματα με σειρά προτεραιότητας [άρα συνάφειας,
καταλληλότητας και εγκυρότητας] χωρίς να χρειάζεται η
δική μου παρέμβαση / διαμόρφωση της αναζήτησης.»

Εισαγωγή (Μέρος 2)
Πληροφορία & Ανάγκη Αξιολόγησης

Πληροφορία & Ανάγκη Αξιολόγησης

Όσο σύνθετη θεωρείται η αναζήτηση πληροφοριών ως διαδικασία,
άλλο τόσο σύνθετη, όσο και απαραίτητη θεωρείται η διαδικασία της
αξιολόγησης.
Ο τρόπος που η τεχνολογία εμπλέκεται/επηρεάζει την
αναζήτηση/αξιολόγηση των πληροφοριών έχει καταστήσει με την
πάροδο των χρόνων αναπόφευκτη τη μετατόπιση βάρους από την ίδια
την πληροφορία, στην εξοικείωση με την υπάρχουσα/τρέχουσα
τεχνολογική υποδομή ή τεχνολογία μέσω της οποίας προσεγγίζει ή
φθάνει εν τέλει κάποιος στην πληροφορία.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίχθηκε και η οργάνωση της
πληροφορίας.
Έτσι οι ψηφιακές πληροφοριακές πηγές, όπως είναι :
Οι υβριδικές/ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, οι ιστοσελίδες και τα blogs
έχουν πλέον καταλάβει μια πολύ σημαντική θέση στην ερευνητική διαδικασία,
μεταξύ όλων, αλλά και μεμονωμένων ομάδων χρηστών της πληροφορίας, ενώ
είναι πλέον απαραίτητη η κατανόηση του ρόλου της αναζήτησης/αξιολόγησης
των ηλεκτρονικών πληροφοριών εκ μέρους των χρηστών, καθώς και της
συνολικής συμπεριφοράς τους σε σχέση με την χρήση/διαχείριση/αξιολόγηση
της πληροφορίας.

Πληροφοριακή επάρκεια
Information Adequacy
 Η αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας μπορεί να είναι

αποτελεσματική μόνο εφόσον ο τελικός αποδέκτης και χρήστης
αυτής (ο κάθε ένας από μας) είναι πληροφοριακά επαρκής. Τι
σημαίνει αυτό:
 «Ένας ικανός επαρκής πολίτης, είτε φοιτητής, είτε
επαγγελματίας, είτε εργάτης, είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις
πληροφοριακές του/της ανάγκες, να ξέρει πως να εντοπίζει, να
προσδιορίζει την πρόσβαση, να ανακτά, να αξιολογεί, να
οργανώνει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Για να είναι ένα
άτομο πληροφοριακά εγγράμματο, πρέπει να γνωρίζει πως να
επωφελείται από τον κόσμο της γνώσης και να ενσωματώνει την
εμπειρία των άλλων στο δικό του πλαίσιο.» (Lau, 2006).

Πληροφοριακός Κύκλος
(Information Cycle)

Πληροφοριακός Κύκλος
(Information Cycle)
 Ο «Πληροφοριακός Κύκλος» απεικονίζει όλες τις

μορφές δημοσίευσης μιας πληροφορίας.

 Καθώς η πληροφορία εξελίσσεται γύρω από τον

«Κύκλο», γίνεται περισσότερο λεπτομερής, αλλά
συγχρόνως λιγότερο επίκαιρη.
 Ως Πληροφοριακός Κύκλος ορίζεται: «η εξέλιξη των

μέσων κάλυψης/αποθήκευσης ενός συγκεκριμένου
αξιοσημείωτου γεγονότος στην πάροδο του χρόνου.»
 Βλέπε επόμενη διαφάνεια (Information Cycle of an event (Cole, 2014)).

Είδη Πηγών Πληροφόρησης

Ζητήματα προς διαχείριση σχετικά με την πληροφορία

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με την αξιολόγηση της μουσικής πληροφορίας
είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στην
ικανότητα διαχωρισμού των πηγών σε :

πρωτογενείς,
δευτερογενείς και
τριτογενείς,
καθώς και στην αξιολόγηση των πηγών εκείνων που εμφανίζουν την μεγαλύτερη
επιρροή και χρήση (Impact factor).

Πρωτογενείς πηγές: η πληροφορία που προέρχεται από
άμεση παρατήρηση ή εμπειρία, καθώς και η πληροφορία
που εμφανίζεται στην αυθεντική της μορφή.
Η πληροφορία αυτή δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί σε
οποιαδήποτε επεξεργασία.
Παραδείγματα συνιστούν :
μια διάλεξη,
η πρώτη δημοσίευση μιας επιστημονικής μελέτης,
ένα έργο τέχνης,
ένα χειρόγραφο,
η προσωπική αλληλογραφία, κ.τ.λ.

Δευτερογενείς πηγές: η πληροφορία έχει απομακρυνθεί από την
πρωταρχική της πηγή και έχει αποκτήσει άλλη μορφή. Έχει υποβληθεί σε
επεξεργασία και εξετάζει/ερμηνεύει πληροφορίες από μια ή περισσότερες
πρωτογενείς πηγές.

Μονογραφίες
Εγχειρίδια
Σειρές επισκοπήσεων (επετηρίδες)
Άρθρα επισκοπήσεων σε πρωτογενείς πηγές
Περιοδικά που καλύπτουν ειδικές βιβλιογραφίες
Περιλήψεις θεμάτων
Ευρετήρια δημοσιεύσεων
Ενημερωτικά δημοσιεύματα / υπηρεσίες ενημέρωσης
Τεχνικές δημοσιεύσεις (εγχειρίδια, οδηγοί, κατάλογοι)
Βιβλία και περιοδικά
Επίσημες δημοσιεύσεις
Στοιχεία από επαγγελματικές ενώσεις
Ιδιωτικές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και στοιχείων
Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

Τριτογενείς πηγές:

Σε αυτές η πληροφορία έχει απομακρυνθεί ακόμη
περισσότερο από την πρωτογενή πηγή πληροφοριών.
Παραπέμπουν σε δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης.
Η πληροφορία είναι πιθανόν να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία ή
ανακατασκευή.
Γενικά, όσο περισσότερο μεταδίδεται/διακινείται μια πληροφορία
προφορικά, τόσο πιθανότερο είναι να έχει αλλοιωθεί μέχρι να φθάσει στον
τελικό αποδέκτη.
Στο στάδιο πρόσβασης σε μια πληροφορία πρέπει να ελέγχεται το είδος
της πληροφορίας και αν η πληροφορία δεν είναι η πρωτογενής, πρέπει να
προκύπτει πόσο αποκλίνει η πληροφορία ως προς το περιεχόμενο της
από την πρωτογενή πηγή.

Αναφέρονται ενδεικτικά πηγές που θεωρούνται ως τριτογενείς :

Οδηγοί (Guides)-Κατάλογοι (Directories)
Οδηγοί στη χρήση ειδικευμένων βιβλιογραφιών
Θεματικές βιβλιογραφίες
Γενικές εγκυκλοπαίδειες
Εγκυκλοπαίδειες
Θεματικές εγκυκλοπαίδειες, κλπ.

Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης

Η Αξιολόγηση στο πλαίσιο της Ερευνητικής Διαδικασίας :
5ο στάδιο

Είδη πληροφορίας/πληροφόρησης
 Οι μουσικές πληροφορίες ανάλογα με το είδος τους διακρίνονται σε

πραγματικές, αναλυτικές, υποκειμενικές, αντικειμενικές, τρέχουσες, ιστορικές,
επιστημονικές, δημοφιλείς, πρωτογενείς, δευτερογενείς, τριτογενείς.
 Οι πραγματικές πληροφορίες
 Συνίστανται από πραγματικά και τεκμηριωμένα γεγονότα. Πραγματικές/αληθείς

λεπτομέρειες ή πληροφορίες (όχι ιδέες ή συναισθήματα)
 Είναι σύντομες.
 Δεν είναι επεξηγηματικές.
 Συχνά απαντώνται σε πληροφοριακά έργα (π.χ. εγκυκλοπαίδειες) και στατιστικά
δεδομένα.
 Οι αναλυτικές πληροφορίες συνιστούν ερμηνείες και αναλύσεις ενός

γεγονότος, συσχετίζουν, παρεμβαίνουν, αιτιολογούν.
 Συνήθως παράγονται από ειδικούς.
 Συχνά απαντώνται σε μονογραφίες και άρθρα περιοδικών.

 Η διαδικασία της αναλυτικής πληροφορίας χρειάζεται μέθοδο και σκέψη. Τα

δεδομένα αυτών των πληροφοριών συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για
την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Είδη πληροφορίας/πληροφόρησης
 Υποκειμενική έναντι Αντικειμενικής μουσικής

πληροφορίας.
 Στην υποκειμενική πληροφορία παρουσιάζεται μόνο μια
άποψη στο στάδιο της τεκμηρίωσης. Μπορεί επίσης να
προβάλλεται ή να δίνεται έμφαση στην προβολή μιας
συγκεκριμένης προσωπικής άποψης ή θέσης.
 Η αντικειμενική πληροφορία προϋποθέτει την συλλογή και
σύνθεση κατόπιν διεξαγωγής αναζητήσεων, σε πλήθος
διαφόρων και διαφορετικών πηγών. Τα ευρήματα που
παράγονται και προβάλλονται μπορούν να επαναληφθούν
ή/και να αναπαραχθούν από οποιονδήποτε. Μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη
διαμόρφωση/ενίσχυση/απόδειξη μιας διαφορετικής
άποψης/θέσης.

Είδη πληροφορίας/πληροφόρησης
 Τρέχουσα έναντι Ιστορικής μουσικής πληροφορίας.
 Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της μουσικής πληροφορίας αφορά στην

επικαιρότητα της. Ανάλογα με το θέμα προς διερεύνηση, η
χρονολογία άλλοτε είναι περισσότερο και άλλοτε λιγότερο
σημαντική.
 Σε πολλές περιπτώσεις οι τρέχουσες και οι ιστορικές πηγές είναι
εξίσου απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη και άρτια
μελέτη/έρευνα/προβολή ενός θέματος.
 Είναι επίσης απαραίτητη η εξέταση εκ μέρους του χρήστη, της
χρονολογίας δημοσίευσης της πηγής και της αξιολόγησης του
είδους της πληροφορίας που χρειάζεται τελικά για την διαχείριση
του ερευνητικού ζητήματος (τρέχουσα, ιστορική ή και τα δύο).
 Συγκεκριμένα, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στις οποίες
εντάσσεται και ο τομέας της μουσικής, η ιστορική πληροφορία
θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την αναδρομική έρευνα.

Είδη πληροφορίας/πληροφόρησης

 Επιστημονική έναντι Δημοφιλούς μουσικής

πληροφορίας.

 Κάποιοι πόροι (πηγές) είναι επιστημονικοί (συνδέονται

με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή φορέα), ενώ κάποιοι
άλλοι θεωρούνται δημοφιλείς (ή γενικού
ενδιαφέροντος.

Η μουσική πληροφορία ανακτάται από ελεγχόμενες [έγκυρες] και μη, πηγές μουσικής
πληροφόρησης.
Εξαιτίας αυτού είναι απαραίτητη η κατανόηση και αποσαφήνιση της σχέσης της έννοιας
της αξιολόγησης με άλλες έννοιες, φαινομενικά ενδεχομένως όχι προφανώς
σχετιζόμενες, όπως:

συνάφεια,
καταλληλότητα,
λεπτομέρεια
επικαιρότητα
αυθεντία (δημιουργός της πληροφορίας)
είδος πληροφορίας (αν αυτή είναι αντικειμενική ή υποκειμενική),
είδος πηγής (αν αυτή είναι πρωτογενής, δευτερογενής ή τριτογενής).

Άλλα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν στο στάδιο της αξιολόγησης εκ μέρους
του χρήστη αφορούν στα παρακάτω :

Αν και σε ποιον βαθμό είναι ο συγγραφέας ειδικός στο θέμα για το οποίο
γράφει;
Πώς τεκμηριώνεται η εξειδίκευση του (αυθεντία) πάνω στο θέμα; Συχνά στο
στάδιο εξακρίβωσης της πιστοποίησης του συγγραφέα λαμβάνονται υπόψη η
σχέση/διασύνδεση του συγγραφέα με κάποιο Πανεπιστήμιο/Ακαδημαϊκό
Ίδρυμα.
Ποια είναι η τοποθέτηση της επιστημονικής κοινότητας πάνω στο θέμα;
Υπάρχει ομοφωνία απόψεων; Ποιες προβάλλονται ως οι πιο σημαντικές
έννοιες;
Προβάλλεται ο σκοπός της πηγής και αν ναι, ποιος είναι ;
Πώς αυτός επηρεάζει την έρευνα;
Σκοπός της πηγής είναι η πληροφόρηση, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση ή η
άσκηση επιρροής ;

Υπάρχει αντικειμενική διαχείριση του θέματος εκ μέρους του συγγραφέα;
Προβάλλονται διάφορες ή διαφορετικές απόψεις ή θέσεις πάνω στο θέμα;
Πως συμβάλλει η συγκεκριμένη πηγή στη διαχείριση της πληροφοριακής
ανάγκης, όπως αυτή έχει τεθεί από τον χρήστη;
Παρέχει η πηγή αξιόλογες, και σχετιζόμενες με το θέμα, πληροφορίες;
Εφόσον ναι, πόσο σχετιζόμενες/συναφείς είναι οι πληροφορίες που
εντοπίζονται/ανακτώνται με το ζήτημα προς διαχείριση;
Μήπως η πηγή καλύπτει ένα μέρος του συνολικού πληροφοριακού
ζητήματος;

Σε ποιόν απευθύνεται η συγκεκριμένη πληροφορία;

Η ποσότητα των πληροφοριών,
οι λεπτομέρειες και η γλώσσα που χρησιμοποιούνται διαμορφώνονται
με βάση το κοινό για το οποίο προορίζεται η πληροφορία. Επομένως:
το θέμα,
η γλώσσα,
η λεπτομέρεια και
η ακρίβεια στην ανάλυση από τη μια
και το κοινό στο οποίο κάποιος απευθύνεται από την άλλη αποτελούν
συγκοινωνούντα δοχεία.

Αξιολόγηση της Προέλευσης [της πληροφορίας]

Ποια προβάλλεται ως η κύρια πηγή πληροφοριών; Μήπως ο συγγραφέας;
Αν ναι, χρησιμοποιεί ο τελευταίος άλλες πηγές για τη συγκέντρωση του υλικού
του;
Χρησιμοποιεί βιβλιογραφικές αναφορές στην εργασία του [για τεκμηρίωση
της θέσης/επιχειρήματος/άποψης του];
Οι πηγές που χρησιμοποιεί είναι [και σε ποιον βαθμό] αξιόπιστες;
Είναι επικαιροποιημένες/ακριβείς;
Είναι εύκολο για τον χρήστη/αναγνώστη να ανατρέξει και να συμβουλευτεί
αυτές τις πηγές;
Ή καλείται να πιστέψει τον συγγραφέα για την αλήθεια των όσων λέει χωρίς
περισσότερη έρευνα;

Δημοσίευση της πληροφορίας

Που έχει δημοσιευθεί η πληροφορία;
Σε επιστημονική ή μη επιστημονική περιοδική έκδοση;
Είναι έντυπη, ηλεκτρονική ή υβριδική η μορφή του τεκμηρίου [format], όπου
και είναι αποθηκευμένη η πληροφορία;

Πόσο επίκαιρη είναι η πληροφορία;

Κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται μια σελίδα οφείλει να ελέγχει την
χρονολογία/ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης/αναθεώρησης αυτής.
Η έμφαση στην ανάκτηση της τρέχουσας/επίκαιρης πληροφόρησης ποικίλλει
και διαμορφώνεται με βάση την πληροφοριακή ανάγκη του χρήστη.

Πόσο ακριβής είναι η πληροφορία;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ακρίβεια της πληροφορίας είναι ανάλογη με
τον αριθμό των πληροφοριακών πηγών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Ακρίβεια
vs Ποσότητα ανακτημένων αποτελεσμάτων.
Το χαρακτηριστικό αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση και την
πληροφοριακή ανάγκη, όπως αυτή έχει διατυπωθεί εκ μέρους του χρήστη.

Γιατί παρέχεται ή όχι μια πληροφορία;

Ποιοι είναι οι λόγοι, προφανείς ή μη, που συμβάλλουν στη διάχυση/διακίνηση
κάποιων πληροφοριών και στην απόκρυψη/παραποίηση (misinformation)
/βανδαλισμό (disinformation) κάποιων άλλων;
Όταν διαπιστώνεται αλλοίωση/παραποίηση/απόκρυψη δεδομένων εξ
αμελείας ή μη εσκεμμένη (δεν διαπιστώνεται δηλαδή πρόθεση εκ μέρους του
παραγωγού της πληροφορίας) τότε μιλάμε για παραπληροφόρηση
(misinformation).
Αντίθετα, όταν διαπιστώνεται αλλοίωση/παραποίηση/απόκρυψη δεδομένων
εκ προθέσεως (διαπιστώνεται δηλαδή δόλος εκ μέρους του παραγωγού της
πληροφορίας ή ο τελευταίος προσπορίζει κάποιο όφελος) σε αυτήν την
περίπτωση μιλάμε για βανδαλισμό της πληροφορίας (disinformation). Η
συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί αδίκημα.

Δημιουργοί – Παραγωγοί πληροφορίας - Συγγραφείς (Authorities) :

Όταν μια πληροφορία γίνεται ανακτήσιμη μέσω του Παγκόσμιου Ιστού –
Διαδικτύου είναι δύσκολο να καθοριστεί η πηγή προέλευσης της.
Σε ένα περιβάλλον, όπου η αποκοπή και επικόλληση δεδομένων (copy-paste)
από τη μια πληροφοριακή πηγή στην άλλη είναι και εύκολη και πιθανή, δεν
μπορεί να εντοπίσει ο χρήστης την πρωτογενή πηγή της πληροφορίας και
συνεπώς τον πνευματικά υπεύθυνο για τη δημιουργία της συγκεκριμένης
πληροφορίας.

Ο παραγωγός/εκδότης/δημιουργός της πληροφορίας θεωρείται [και αν ναι, γιατί]
ειδήμων/ειδικός στο θέμα με το οποίο ασχολείται ή πάνω στο οποίο γράφει; Είναι
ο εκδότης (publisher) αξιόπιστος;

Τι περιλαμβάνει παραδοσιακά η έννοια του εκδότη :
Επιμελητές, τυπογράφους, βιβλιοδέτες, κ.τ.λ.
Σήμερα ωστόσο εκδότης μπορεί να θεωρείται οποιοσδήποτε διαθέτει τις
δυνατότητες ή τον εξοπλισμό να δημοσιεύσει ένα τεκμήριο.
Ο συγγραφέας μπορεί πλέον να είναι ταυτόχρονα και ο εκδότης.

Στα μειονεκτήματα των νέων μεθόδων δημοσίευσης των πληροφοριών
συγκαταλέγονται:

Η έλλειψη συστηματικής και συνεπούς επιμέλειας των εκδόσεων από
επιστημονικό/ειδικευμένο/έμπειρο προσωπικό.
Η έλλειψη συστηματικής και συνεπούς επιμέλειας της γλώσσας, της διάταξης
και της παρουσίασης του έργου από επιστημονικό/ειδικευμένο/έμπειρο
προσωπικό.
Υπάρχει η πιθανότητα το περιεχόμενο να υποβάλλεται σε καταχρηστικές
διαδικασίες, όπως κλοπή, αντιγραφή, παραβίαση όρων χρήσης με βάση το
copyright, αλλοίωση περιεχομένου, κ.ο.κ., οι οποίες δεν είναι πάντα εύκολο να
διαπιστωθούν.
Ο έλεγχος/εντοπισμός εκ μέρους του εκδότη κακόβουλης χρήσης στο αχανές
διαδικτυακό, ηλεκτρονικό περιβάλλον των εκδόσεων, κάθε άλλο παρά εύκολος
είναι.

Θεσμικό & Ηθικό Πλαίσιο Διαχείρισης της ΠληροφορίαςΑκαδημαϊκή Ακεραιότητα (Academic Integrity)

Πληροφορία & Φιλοσοφικά ζητήματα

 Που εμφανίζεται/δημοσιεύεται η πληροφορία κάθε φορά [μετά την 1η

δημοσίευση];
 Ποια μορφή παίρνει ως αναφορά ή πως χρησιμοποιείται ως πηγή, από τη

στιγμή που αρχίζει να θεωρείται «κοινή γνώση» (common knowledge);

 Γιατί κάποιες πληροφορίες είναι με χρέωση, ενώ κάποιες άλλες είναι

ελεύθερες;
 Τι είναι τα μεταδεδομένα και πώς μπορούν να βοηθήσουν τον χρήστη;

 Ποιες είναι οι συνέπειες που προκύπτουν από την ηλεκτρονική αναζήτηση

και τον τρόπο που αναζητά κάποιος ηλεκτρονικά τεκμήρια;
 Πώς αξιολογούνται αυτά που ανακτώνται; Ποιο είναι το θεσμικό και ηθικό

πλαίσιο που μπορεί να επηρεάσει τι είναι διαθέσιμο στο κοινό και πώς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ μέρους του;

Ηλεκτρονική Μουσική Πληροφορία &
Ηθική της Πληροφορίας

Με την εμφάνιση και χρήση της ηλεκτρονικής πληροφορίας ήταν επόμενο να
προκύψουν κάποια ζητήματα ηθικής φύσης, τα οποία γενικά εξετάζονται μέσα
από έναν καινούριο τομέα της πληροφορίας, τη Φιλοσοφία της Πληροφορίας
(Philosophy of Information, PI), μέσα στον οποίον εντάσσεται και η Ηθική της
Πληροφορίας (Ethics of Information).

Οι συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Οι διεθνείς συνθήκες το 1995 καλύπτουν τόσο την πνευματική ιδιοκτησία
όσο και τα συγγενικά δικαιώματα, ενσωματώνουν τις ρυθμίσεις της
συνθήκης της Βέρνης, της Ρώμης και της TRIPS και εισάγουν την
προστασία με τεχνολογικά μέτρα καθώς και την προστασία της διάθεσης
των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.

Open Access (Ανοιχτή Πρόσβαση) : ελεύθερη, άμεση, online διαθεσιμότητα
ερευνητικών άρθρων σε συνδυασμό με το δικαίωμα της πλήρους χρήσης
αυτών [των άρθρων] στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. <http://www.sparc.arl.org/issues/openaccess>

Διαδικτυακές Πηγές Μουσικής Πληροφόρησης & Προσωπικά Δεδομένα

Ποιος έχει το δικαίωμα να «βλέπει» τις συναλλαγές του χρήστη;
Υπό ποιες προϋποθέσεις/συνθήκες;
Τι προβλέπεται στους όρους χρήσης των μηχανών αναζήτησης, των Social media, κλπ.;
Ποιος μπορεί (έχει δικαίωμα) να μάθει την τοποθεσία της πρόσβασης;
Όταν ο χρήστης αποδέχεται τους όρους μιας ηλεκτρονικής σύμβασης, προκειμένου να
έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα προγράμματα, τι είδους πληροφορίες γίνονται
αυτόματα προσπελάσιμες από εξωτερικούς χρήστες;

Τι είναι προσωπικά δεδομένα και τι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Παράδειγμα: Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email), η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP address), τα στοιχεία
θέασης/διαβάσματος αρχείων, τα στοιχεία που αφορούν λήψεις/ παραγγελίες
αρχείων ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Η
πληροφορία περί συμμετοχής ενός συγγραφέα σε συνδικαλιστική οργάνωση
συνιστά ευαίσθητο προσωπικό του δεδομένο.
(Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα βλ.
http://lib2.uom.gr/heallegal3/index.php/sensitive-personal-data)

Δημόσια Δεδομένα (Public Domain=Δημόσιος Τομέας)

Tα βασικά νομοθετήματα που σχετίζονται με την Ανοικτή
Διακυβέρνηση και τα Ανοικτά Δεδομένα στην Ελλάδα αφορούν στις
μεταξύ τους τις σχέσεις , τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους
στόχους της ανοικτής διακυβέρνησης (διαφάνεια, συμμετοχή,
λογοδοσία) και το εύρος της ανοικτότητας που προσφέρουν στον
πολίτη μέσω των υποχρεώσεων που επιβάλλουν στη δημόσια διοίκηση.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ.
<http://lib2.uom.gr/heallegal3/index.php/public>

Οι ανοικτές άδειες αποτελούν μορφή τυποποιημένων αδειών, που όμως επιτρέπουν στις
βιβλιοθήκες να πραγματοποιούν το σύνολο των δραστηριοτήτων που τους είναι
απαραίτητες προκειμένου να επιτελέσουν την αποστολή τους.
Οι ανοικτές άδειες μπορεί να αναφέρονται σε κάθε είδος περιεχομένου, δεδομένων ή
λογισμικού.
Οι πιο σημαντικές από τις ανοικτές άδειες είναι οι άδειες Creative Commons (CC) για το
περιεχόμενο και η Γενική Δημόσια Άδεια (General Public Licence (GPL)) και η Berkeley
Software Distribution (BSD) για το λογισμικό.
Οι βασικές ελευθερίες, τις οποίες προσφέρουν οι σχετικές άδειες είναι οι ακόλουθες:
Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, οι άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού
πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ελευθερίες:
Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
Ελευθερία 1: Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του προγράμματος.
Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράμματος.
Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και επανέκδοσης του, προς το
συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.
Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του
λογισμικού.

Ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας αφορά στο νόμιμο δικαίωμα
αναπαραγωγής, έκδοσης, και πώλησης της πνευματικής ιδιοκτησίας. (Για το
εθνικό θεσμικό πλαίσιο βλ. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
http://www.opi.gr/ και Νόμος 2121/1993).

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η HEAL-Legal Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για
θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (βλ. http://lib2.uom.gr/heallegal3/).
Άλλα θέματα που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία είναι:
Λογοκλοπή (Plagiarism). Η λογοκλοπή είναι ο τεχνικός όρος για την κλοπή της
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το ηλεκτρονικό περιβάλλον έχει αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και έχει καταστήσει δύσκολη την αναγνώριση
του συγγραφέα και πολύ εύκολο τον δανεισμό πληροφοριών χωρίς αναφορά
στην προέλευση της πληροφορίας.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένας ηλεκτρονικός πόρος (e-resource) πρέπει να
παρατίθενται από τον ερευνητή/χρήστη μια σειρά από συγκεκριμένα
βιβλιογραφικά στοιχεία για την σύνταξη μιας πλήρους αναφοράς/παράθεσης ενός
ηλεκτρονικού πόρου (e-resource) ή πόρου του παγκόσμιου ιστού ή διαδικτύου
(web/internet resource). Η σύνταξη δικτυογραφίας εκ μέρους του χρήστη
συμβάλλει στην οργάνωση των πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί και στην
πληρέστερη τεκμηρίωση της πληροφορίας που έχει ανακτηθεί.

“Citation Information”
Author/Site Creator (Συγγραφέας/Δημιουργός Site)
Title (Τίτλος)
Date of Electronic Publication (Χρονολογία Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης)
Sponsor Organization (Φορέας/Χορηγός)
Date of Access (Χρονολογία/Ημερομηνία Προσπέλασης)
URL (Uniform Resource Locator):

Διαχωρισμός Κριτηρίων Αξιολόγησης
με βάση το Περιεχόμενο
(Content Criteria)

1o κριτήριο : Authority
Ποια είναι η πιστοποίηση/ειδίκευση του δημιουργού/παραγωγού (author/site)
της πληροφορίας ; Τι είδους βιογραφικά στοιχεία, πιστοποιητικά ή
σχέσεις/συνδέσεις παρέχονται από την ηλεκτρονική πηγή;
Πόσο επίσημη, νόμιμη ή γενικά αξιόπιστη θεωρείται η τοποθεσία ;
Υπάρχει σχετική δήλωση του Οργανισμού/Φορέα που υποστηρίζει το site ή
κάποιες άλλες κριτικές, αναφορές ή έργα τα οποία έχει συμβουλευτεί ο χρήστης
της πηγής;
Τι είναι μοναδικό ή ελκυστικό σε σχέση με το site (περιεχόμενα, πρωτογενείς
πηγές ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό);

2ο κριτήριο : Ακεραιότητα (Integrity)
Πόσο ακριβής είναι η πληροφορία στην τοποθεσία (τι είδους πηγές ή σύνδεσμοι
σε άλλες τοποθεσίες παρέχονται, οι οποίες συμβάλλουν στην επικαιροποίηση της
πληροφορίας εκ μέρους του χρήστη;)
Πόσο επίκαιρη είναι η πληροφορία στην τοποθεσία (site) ;
Δηλώνεται εμφανώς στην τοποθεσία (site) η χρονολογία δημιουργίας, οι
αναθεωρήσεις/ενημερώσεις, ή άλλου είδους πληροφορίες που αφορούν στην
συντήρηση της τοποθεσίας;
Παρέχεται αναδρομική πληροφόρηση από το site; Αν ναι, προσδιορίζεται
εμφανώς το χρονικό διάστημα στην πηγή;
Πόσο αναλυτική είναι η πληροφόρηση που παρέχεται από την τοποθεσία (site) ;
Υπάρχει πλήρες κείμενο (full text), live links, ανάλυση/δήλωση περιεχομένου,
σελίδα περιεχομένων, χάρτης πλοήγησης στην τοποθεσία;

3o Κριτήριο: Αντικειμενικότητα (Objectivity)

Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο παρέχεται η πληροφορία από το site (π.χ.,
υποστήριξη/υπεράσπιση, διαφήμιση, εκπαίδευση, ενημέρωση, ψυχαγωγία);
Ποιο είναι το επιδιωκόμενο κοινό και με ποιον τρόπο απευθύνεται σε αυτό
(επίσημα/ανεπίσημα, ως καταναλωτή/επισκέπτη ή επαγγελματία/συνάδελφο);
Τι είδους θέσεις/απόψεις εμπεριέχονται στο site; Υπάρχει εμφανής ή υποδηλώνεται
μέσω του περιεχομένου, του ύφους, του συγγραφέα ή του οργανισμού, κάποια κλίση ή
μεροληψία ή προκατάληψη σε σχέση με την προβολή της πληροφορίας;
Εναλλακτικά, με ποιους τρόπους η τοποθεσία επιβεβαιώνει την ύπαρξη τέτοιων
πληροφοριών ως υποκειμενικές ή/και προσωπικές;

Διαχωρισμός Κριτηρίων Αξιολόγησης
με βάση την Μορφή (Form Criteria)

1ο κριτήριο: Design (Σχεδιασμός)
Με ποιον τρόπο συμβάλλει η οργάνωση της πληροφορίας (ανά θέμα,
μορφή, κοινό) στην κατανόηση της εκ μέρους του χρήστη;
Με ποιον τρόπο (μεθόδους/τεχνικές) ενσωματώνονται τα διαφορετικά
μέσα (κείμενο, γραφικά, video, ήχος) προκειμένου να συμβάλλουν στην
κατανόηση της πληροφορίας εκ μέρους του χρήστη;
Με ποιον τρόπο συμβάλλουν τα χαρακτηριστικά πλοήγησης (ευρετήριο,
σύνδεσμοι, χάρτης) στην καλύτερη χρήση (αναζήτηση και ανάκτηση της
ζητούμενης πληροφορίας) της τοποθεσίας εκ μέρους του χρήστη;
Εναλλακτικά, με ποιον τρόπο ο σχεδιασμός της τοποθεσίας συμβάλλει
στον αποπροσανατολισμό του χρήστη ή εστιάζει στην κατανόηση εκ
μέρους του τελευταίου της παρεχόμενης πληροφορίας;

2ο κριτήριο: Usability (Ευκολία στη χρήση)

Τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας που αφορούν στον χρήστη (μηχανές
αναζήτησης, “help” systems, διάδραση) συμβάλλουν στον εντοπισμό και
στην κατανόηση της πληροφορίας εκ μέρους του χρήστη;
Τα εναλλακτικά χαρακτηριστικά πρόσβασης (text-only, ή/και browsers
για άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης) μπορούν να βοηθήσουν
διαφορετικές κατηγορίες χρηστών;
Είναι η πηγή πλήρης αναφορικά με την συγκεκριμένη πληροφοριακή
ανάγκη, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον χρήστη;

Τέλος, παράλληλα με τα παραπάνω είναι απαραίτητη η αξιολόγηση του web συνδέσμου βάσει
επιθέματος (suffix).

Αυτό δηλώνει (συνήθως) τον τομέα προέλευσης της πληροφορίας :
εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός, εμπορικός, κλπ.). Ταυτόχρονα εξετάζεται αν η προέκταση του τομέα
είναι κατάλληλη για το περιεχόμενο το οποίο καλύπτει;
Government sites: κοίτα για .gov, .mil (military)
Educational sites: κοίτα για .edu
(Σημειώστε ότι αυτό περιλαμβάνει σελίδες φοιτητών και διδασκόντων, όχι μόνο πανεπιστημίων και
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή εκπαιδευτικών φορέων).
Nonprofit organizations: κοίτα για .org
(Σημειώστε ότι αυτό δεν περιορίζεται πλέον σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς)
Κωδικοί χωρών, όπως, gr., us., uk., de. δεν είναι πλέον αυστηρά ελεγχόμενοι ως προς την χρήση, ενώ
υπάρχει το ενδεχόμενο καταχρηστικής χρήσης αυτών. Χρειάζεται συνδυαστική χρήση κριτηρίων
αξιολόγησης για την επιβεβαίωση του εκδότη/παραγωγού της ιστοσελίδας. (see,
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html )

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Πρωτογενών/Δευτερογενών/Τριτογενών Πηγών
 Heal-Legal, Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για θέματα








πνευματικής ιδιοκτησίας http://lib2.uom.gr/heallegal3/
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
<http://www.opi.gr/>
Yale digital collections http://web.library.yale.edu/digitalcollections
The Julliard Manuscript Collection
http://juilliardmanuscriptcollection.org/
Performing Arts Association http://www.loc.gov/performingarts/
http://www.loc.gov/rr/perform/new.internet.resources.html
Loeb Music Library
<http://vc.lib.harvard.edu/vc/deliver/browseCombine?_collection=scores>

Surf in

The End
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