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Περίληψη 

 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία κερδίζουν όλο και περισσότερο την προτίμηση των αναγνωστών και 
ιδιαίτερα αυτών που επιθυμούν πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο, ακολουθώντας το 
παράδειγμα την ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών [1]. Η αμεσότητα στην μετάδοση 
της πληροφορίας [μέσω του ψηφιακού αναγνώστη (e-reader)], αλλά και οι δυνατότητες που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό βιβλίο με τις νέες μορφές περιεχομένου, την ευκολία στην 
πλοήγηση και αναζήτηση και την δικτύωση με άλλες πηγές περιεχόμενου είναι σίγουρο ότι θα 
το καταστήσουν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας [2]. 

Όμως η διαδικασία δημιουργίας και προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων συνήθως δεν 
αντιμετωπίζονται με οργανωμένο τρόπο από ένα πληροφοριακό σύστημα αλλά από 
επιμέρους κατακερματισμένα συστήματα. Για την καλύτερη κατανόηση της αλυσίδας των 
σταδίων που απαιτούνται για τη δημιουργία  αναφέρονται τα εξής στάδια: (1) κατάθεση της 
πρότασης από τον υποψήφιο δημιουργό, (2) αξιολόγησή της, (3) έγκριση, (4) μετέπειτα 
παρακολούθηση της ανάπτυξης του βιβλίου, (5) συντονισμό των εμπλεκόμενων προσώπων, 
(6) διαρκή ποιοτικό έλεγχο, (7) τελική κατάθεση του υλικού και των απαραίτητων 
μεταδεδομένων και (8) τέλος τον έλεγχο συμβατότητας με τις τεχνικές απαιτήσεις. Σε όλη την 
πιο πάνω διαδικασία, και πριν δοθεί το υλικό για προβολή και πρόσβαση από τους τελικούς 
χρήστες, απαραίτητη είναι η (9) διαχείριση των οικονομικών μεγεθών, όπως αμοιβές 
συγγραφέων, συντελεστών, εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων κτλ. 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι ενοποιημένες ροές εργασίες  για ένα τέτοιο 
σύστημα, με έμφαση στην δημιουργία ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων (e-
textbooks), καθώς και μια πρότυπη υλοποίηση σε πλήρη λειτουργία. Τόσο οι ροές εργασίας 
όσο και το σύστημα υπόκεινται σε αναλυτική, συγκριτική μελέτη, με το Open Monograph 
Press [4], ίσως το πιο ολοκληρωμένο  πληροφοριακό σύστημα με τον ίδιο στόχο. Τα 
αποτελέσματα της σύγκρισης καθώς και άλλα δεδομένα παρατίθενται στο συμπέρασμα της 
εργασίας. 
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