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Τν έξγν ζπλ-ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΤ (75%) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο (25%) – (ΔΠΔΑΔΚ II)

Λνγφηππν

Υπνζηήξημε – πξφγξακκα 



Γηάγξακκα παξνπζίαζεο

• Χεθηαθέο ζπιινγέο

• Λνγηζκηθφ

• Πνξεία ηνπ έξγνπ

• Ιδξπκαηηθφ απνζεηήξην
– Ιζηνξηθφ

– ETDs
• Πξνδηαγξαθέο ζπγγξαθήο

• Γηαδηθαζία θαηάζεζεο

• Ηλεκηρονική σποβολή

• Μεηαδεδνκέλα

• Πνιηηηθέο πξφζβαζεο

– Πηινηηθή ιεηηνπξγία

• Πξνζσπηθφ

• Μειινληηθά ζρέδηα



Χεθηαθέο ζπιινγέο

• Χεθηαθή Βηβιηνζήθε DSpace@NTUA
– Ελληνική Επιζηημονική και Τετνική Βιβλιογραθία (1830-1940)

– Ελληνικά Επιζηημονικά Περιοδικά

– Ιδρσμαηικό Αποθεηήριο

• Με δηπισκαηηθέο, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο

• Σηφρνο: ην ζχλνιν ηεο γθξίδαο βηβιηνγξαθίαο

• Τν φξακα ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο

– Παξνρή αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηελ γθξίδα βηβιηνγξαθία

– Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο έξεπλαο



Λνγηζκηθφ

• Δπηιέρζεθε ην ινγηζκηθφ DSpace (έθδνζε 1.3.1.)

– OAI-PMH 

– Dublin Core (DC)

– Unicode UTF-8 

– πάλσ απφ 200 αθαδεκατθά ηδξχκαηα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα 
ηελ αλάπηπμε ησλ απνζεηεξίσλ ηνπο

• Κξηηήξηα επηινγήο

– Φακειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο

– Δπεθηαζηκφηεηα θαη επειημία ηνπ ζπζηήκαηνο

– Δπξεία ρξήζε απφ αθαδεκατθά ηδξχκαηα



Πνξεία έξγνπ

• Έρνπλ «ςεθηνπνηεζεί» θαη είλαη δηαζέζηκα ζην 

δηαδίθηπν

– 250 βηβιία ηεο «Ελληνικής Επιζηημονικής και 

Τετνικής Βιβλιογραθίας»

– 12 ηφκνη ηνπ πεξηνδηθνχ «Αρτιμήδης» 

– 1 ηφκνο ηνπ πεξηνδηθνχ «Προμηθέας» 

• Σε εμέιημε βξίζθεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ θαη ε 

δηαδηθαζία απνδειηίσζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ 

άξζξσλ ζην DSpace

• Πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Ιδρσμαηικού Αποθεηηρίοσ κε 

50 πεξίπνπ ETDs



Βηβιία: επεμεξγαζία, πξφζβαζε

1. Σάξσζε κε BookEye 

Color face-up scanner, 

Αξρεία εηθφλαο JPEG

2. Μεηαδεδνκέλα (DC 

qualified), Πεξηερφκελα 

(DSpace ToC) κε 

αξρείν XML

3. Πνιηηηθή πξφζβαζεο κε 

αλαγλψξηζε ηεο IP 

δηεχζπλζεο ηνπ Η/Υ θαη 

εθθξαδφκελε ζε XML



Βηβιία: πινήγεζε



Ιδξπκαηηθφ απνζεηήξην

• Καηαηίζεληαη, γηα ηελ ψξα, κφλν ETDs ηνπ ΔΜΠ κε 

απφθαζε Σπγθιήηνπ (24/2/2006)

– Πξνζδνθνχκε ζην ζχλνιν ηεο γθξίδαο βηβιηνγξαθίαο

• Η Κεληξηθή Βηβιηνζήθε έρεη ηελ επρέξεηα ηνπ 

νξηζκνχ ησλ απαξαίηεησλ πξνδηαγξαθψλ, πξνηχπσλ 

θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

– ζπγγξαθή 

– ειεθηξνληθή ππνβνιή 

– απνζήθεπζε θαη 

– πξφζβαζε ησλ ETDs



ETDs: νδεγίεο ζπγγξαθήο

• Υπνδείγκαηα ζπγγξαθήο ησλ ζρνιψλ ηνπ ΔΜΠ

• Υινπνίεζε ελφο επέιηθηνπ, ελνπνηεκέλνπ θαη 

κνλαδηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ 

νδεγφ ETD ηεο UNESCO

• Σπδεηήζεηο κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ Σρνιψλ ηνπ 

ΔΜΠ γηα ηε ζχληαμε ηέηνησλ νδεγψλ, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε

• Αλάπηπμε ζρεηηθνχ νδεγνχ κε δπλαηφηεηα 

«παξακεηξνπνίεζεο»  



ETDs: δηαδηθαζία θαηάζεζεο

• Πξνυπφζεζε λα έρεη εμεηαζηεί ην ETD

• Η ειεθηξνληθή ππνβνιή είλαη ππνρξεσηηθή θαη 
πξναπαηηείηαη ηεο έληππεο

• Ο ρξήζηεο (θοιηηηής) ππνβάιιεη θαη ιακβάλεη

– Κσδηθφ επηβεβαίσζεο

– email 

• Σηε ζπλέρεηα κε ηνλ θσδηθφ

– Καηαζέηεη ην έληππν θαη ην ειεθηξνληθφ αληίγξαθν 
(CD/DVD)

– Παίξλεη βεβαίσζε



ETDs: ειεθηξνληθή ππνβνιή

• Ξερσξηζηή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή

• Τξία ζηάδηα γηα ην ρξήζηε

– Γήισζε απνδέζκεπζεο θαη επηινγή πνιηηηθήο πξφζβαζεο

– Υπνβνιή κεηαδεδνκέλσλ

– Υπνβνιή – θφξησκα (upload) ηνπ ETD

• Online βνήζεηα ζε θάζε βήκα

– Γηεπθξηλήζεηο φξσλ, ππνρξεσηηθά πεδία, θ.ιπ.

• Γίγισζζε δηεπαθή θαη βνήζεηα (ειιεληθά θαη 

αγγιηθά)   



Φφξκα ππνβνιήο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά)
• Τερλνινγίεο JAVA (πιαίζην JSF) 

• Γηαηί;
– Σπκβαηφηεηα κε ην DSpace

– Δπθνιία παξάιιειεο ζπληήξεζεο ακθφηεξσλ ησλ ζπζηεκάησλ 
απ’ ην ίδην πξνζσπηθφ

– Φξήζε ηερλνινγηψλ αηρκήο (JSF) πξνβιέπνληαο ηελ 
επεθηαζηκφηεηα θαη δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε βάζνο 
ρξφλνπ

• Η βάζε απνζήθεπζεο ζε Postgres SQL (θνηλφ RDBMS 
κε ην DSpace)

• Ο εμππεξεηεηήο (server) εθαξκνγήο είλαη Sun 
Microsystems SunFire, κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Sun 
Solaris 9

• Ο εμππεξεηεηήο εθαξκνγψλ Γηαδηθηχνπ (web application 
server) είλαη Apache Tomcat 5.5.12. 



ETDs: κεηαδεδνκέλα

• Ο ρξήζηεο ππνβάιιεη ζηε θφξκα

• Ο βηβιηνζεθνλφκνο ειέγρεη θαη εηζάγεη ζην DSpace
θαη ζηνλ OPAC

• ETD πξηλ ην 2007, κφλν OPAC

• Μεηά ην 2007, DSpace (πξσηίζησο) θαη OPAC
– Γχν ζεκεία πξφζβαζεο γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα, δηαηήξεζε 

θαη νινθιήξσζε

• Πξφζβαζε ζην πιήξεο θείκελν κφλν φηαλ ν 
ζπγγξαθέαο ην επηηξέπεη 
– (βι. δήισζε απνδέζκεπζεο – πνιηηηθήο πξφζβαζεο)

• Δηδηθφ πξνθίι εθαξκνγήο (application profile) 
ζπκβαηφ κε ην εμεηδηθεπηηθφ (qualified) DC



ETDs: ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο



ETDs: ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο



ETDs: ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο



ETDs: πνιηηηθέο πξφζβαζεο

• Ο ζπγγξαθέαο επηιέγεη ηελ επηζπκεηή πνιηηηθή 
πξφζβαζεο
– Παγθφζκηα (ειεχζεξε) πξφζβαζε

– ΔΜΠ πξφζβαζε
• Μφλν κε ζχλδεζε Πνιπηερλείνπ

• Απηφκαηα ζε παγκόζμια κεηά απφ 3 ρξφληα 

– Έιιεηςε πξφζβαζεο
• Μεηά απφ 1 ρξφλν ζε ΕΜΠ πρόζβαζη θαη κεηά απφ 3 ζε παγκόζμια

• Οη πνιηηηθέο εθθξάδνληαη ζε XML, πεδίν dc.rights
– ETDFree-policy.xml → Παγθφζκηα (ειεχζεξε) πξφζβαζε

– ETDLocked-policy.xml → ΔΜΠ πξφζβαζε

– ETDRestricted-policy.xml → Έιιεηςε πξφζβαζεο



Γηάγξακκα ξνήο πνιηηηθψλ πξφζβαζεο

Υπάρχει

περιορισμός;

Υποβολή ETD

Έλλειψη πρόσβασης

>3 έτη; ΕΜΠ πρόσβαση

Ελεύθερη πρόσβαση

Όχι ( 1> έτος) Ναι

Όχι

Ναι



Πηινηηθή ιεηηνπξγία ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ 

θαη ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ETDs

• Απφ ηνλ Ινχλην 2007

• Η επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζην 
θάιεζκα ηεο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο γηα απηφ-
αξρεηνζέηεζε
– Δλδείμεηο

• Θεηηθά ζρφιηα (θνηηεηψλ, θαζεγεηψλ, θ.ιπ.)

• Αξηζκφο ππνβνιψλ (~50)

• Η αληαπφθξηζε απηή ζπλάδεη θαη κε ην φξακα ηεο 
βηβιηνζήθεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο απνζεηεξίνπ 
αλνηθηήο πξφζβαζεο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηελ 
γθξίδα βηβιηνγξαθία ηνπ Ιδξχκαηνο



Πξνζσπηθφ

• Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ 

ηδξπκαηηθνχ απνζεηεξίνπ απαζρνινχληαη ζπλνιηθά 

– 5 βηβιηνζεθνλφκνη (2 πιήξνπο θαη 3 κεξηθήο 

απαζρφιεζεο)

– 1 πξνγξακκαηηζηήο/αλαιπηήο (γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ DSpace θαη ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ησλ ETDs)

– 1 ηερληθφο ππνζηήξημεο (γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ) 

– θαη 3 άηνκα βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζάξσζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αξρείσλ (ζειηδνπνίεζε, κεηαηξνπή θαη 

απνζήθεπζε)



Μειινληηθά ζρέδηα

• Γηαηήξεζε

– Καζηεξσκέλα πξφηππα (π.ρ. DC, XML, PDF, JPEG) 

– Δηδηθφο ρψξνο απνζήθεπζεο  (π.ρ. δίζθνη) 

• Οινθιήξσζε ςεθηαθψλ ζπιινγψλ θαη ππεξεζηψλ

• Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιήξνπο θεηκέλνπ

• Υινπνίεζε νκφζπνλδεο αλαδήηεζεο ζε φιεο ηηο εηεξνγελείο 
πεγέο (ςεθηαθή βηβιηνζήθε, ηδξπκαηηθφ απνζεηήξην, 
δεκφζηνο θαηάινγνο, θ.ιπ.) 

• Απηφκαηε εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ζην DSpace

• Υπνβνιή ησλ αιιαγψλ θψδηθα θαη δηεπαθήο ζηε ζρεηηθή 
θνηλφηεηα αλάπηπμεο ηνπ DSpace

• Αλαβάζκηζε ηνπ DSpace ζε κεηαγελέζηεξε έθδνζε θαη ρξήζε 
ηνπ πιαηζίνπ δηεπαθήο Manakin, βαζηζκέλνπ ζε XML

• Σπκκεηνρή ζηελ θίλεζε – ζπιινγηθφ θαηάινγν ηνπ NDLTD 



Δπραξηζηίεο

• Δπραξηζηνχκε ζεξκά φινπο φζνπο εξγάζηεθαλ 

γηα ην έξγν θαζψο θαη εθείλνπο πνπ ζηάζεθαλ 

αξσγνί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ 

πξνζπάζεηα καο

• ...ηέινο, επραξηζηνχκε θαη εζάο γηα ηελ 

πξνζνρή ζαο...


