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Στόχοι

1. Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές για ακαδημαϊκά ιδρυματικά 
αποθετήρια (ΙΑ)

2. Σχέδιο ροής εργασίας (workflow) για κατάθεση τεκμηρίων σε ΙΑ

3. Εγκατάσταση πλατφόρμας λογισμικού ΙΑ και πιλοτική λειτουργία 
εικονικών εξυπηρετητών

4. Υπηρεσία τεχνικής και νομικής υποστήριξης για καταθέτες / 
συγγραφείς / διαχειριστές

5. Πιλοτική λειτουργία πύλης πρόσβασης και προηγμένης (θεματικής 
και σημασιολογικής) αναζήτησης στα ΙΑ των μελών του ΣΕΑΒ

6. Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας πιστοποίησης ΙΑ



Λειτουργικές /
τεχνικές προδιαγραφές ΙΑ

• Ελάχιστες απαιτήσεις για ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό αποθετήριο, 
αλλά και προαιρετική λειτουργικότητα

• Ορισμός νέου σχήματος μεταδεδομένων healMeta
 έμφαση στην περιγραφή ακαδημαϊκής και ερευνητικής παραγωγής

 συμβατότητα με σχήμα μεταδεδομένων Dublin Core

• Κείμενο συμβουλευτικού χαρακτήρα για «κάθετες» δράσεις ΙΑ

• Οδηγός για την υλοποίηση της κεντρικής υπηρεσίας παροχής 
λογισμικού ΙΑ

• Διαθέσιμες από τον ιστότοπο του ΣΕΑΒ (www.seab.gr)

http://seab.gr/images/filesSeab/frd_heal-link_v3.0_311012_reviewed.pdf


Ροές εργασίας 
για κατάθεση σε ΙΑ

• Σχεδιασμός προτεινόμενων ροών εργασίας για κατάθεση:

 διπλωματικών/πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών

 διδακτορικών διατριβών

 δημοσιεύσεων και λοιπού ερευνητικού υλικού

• Κρίσιμες για τη διάδοση της χρήσης και τον εμπλουτισμό ενός ΙΑ

• Μια τυπική ροή εργασίας έχει 2 σκέλη:

 εκπαιδευτικό και διοικητικό σκέλος

 σκέλος κατάθεσης στο ΙΑ



Κατάθεση διπλωματικής εργασίας: 
εκπαιδευτικό / διοικητικό σκέλος



Κατάθεση διπλωματικής εργασίας: 
σκέλος κατάθεσης



Διάθεση λογισμικού IA 
ως Υπηρεσίας (SaaS)

• Παραμετροποίηση και ανάπτυξη πλατφόρμας ΙΑ
• Εγκατάσταση σε εικονικούς εξυπηρετητές (VMs) του Εθνικού Δικτύου 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
• Παροχή υπηρεσίας στα ιδρύματα-μέλη του ΣΕΑΒ
• Βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα DSpace
• Υλοποίηση νέας λειτουργικότητας, π.χ. 

 υπηρεσίες αυτόματου εμπλουτισμού με δεδομένα από διεθνείς βιβλιογραφικές 
βάσεις ηλεκτρονικών πηγών (π.χ. WoS, Scopus, Microsoft Academic Search)

 υπηρεσία ημι-αυτόματης συμπλήρωσης θεματικών όρων κατά την κατάθεση

• Συμβατότητα με προδιαγραφές OpenAIRE
• Υπηρεσίες παρακολούθησης υποδομής, τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και 

αναβάθμισης της έκδοσης λογισμικού ΙΑ
• Παράδειγμα εγκατάστασης: ΙΑ ΕΜΠ (dspace.lib.ntua.gr)

http://dspace.lib.ntua.gr/


HEAL DSpace



Παρακολούθηση υποδομής
(υπηρεσία vima ΕΔΕΤ)



Παρακολούθηση κατάστασης 
εικονικής μηχανής



Υπηρεσία τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας



Επικοινωνία πλατφόρμας ΙΑ 
με εξωτερικές υπηρεσίες

→ DHARE

 Πιλοτικά, υπηρεσία ημι-αυτόματης συμπλήρωσης στη φόρμα υποβολής, 
για αναζήτηση συγγραφέων/DHARE IDs

→ Κεντρική Πύλη Σημασιολογικής Αναζήτησης
 Μέσω OAI-PMH, η πύλη αντλεί τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων

→ Υπηρεσία Λογοκλοπής

 Μέσω OAI-ORE, η υπηρεσία αντλεί το πλήρες κείμενο των τεκμηρίων

→ OpenAIRE
 Μέσω OAI-PMH, παρέχονται μεταδεδομένα συμβατά με το OpenAIRE v3

→ ανάκτηση δεδομένων
→ παροχή δεδομένων



Παρούσα κατάσταση ΙΑ

ΙΑ σε παραγωγική λειτουργία 4

ΙΑ στη φάση υλοποίησης 12

ΙΑ που δε στηρίζονται στην πλατφόρμα του ΣΕΑΒ 10

Ιδρύματα χωρίς ΙΑ (μη χρηματοδότηση αντίστοιχης 
«κάθετης» δράσης) 4



Υπηρεσία τεχνικής 
και νομικής υποστήριξης

• Πύλη ενημέρωσης – καθοδήγησης των χρηστών – καταθετών των ΙΑ

• Όροι χρήσης πλατφόρμας ΙΑ του ΣΕΑΒ και πληροφόρηση για σχετικά 
νομικά θέματα

• Συχνές ερωτήσεις για θέματα κατάθεσης και χρήσης ενός ΙΑ

• Εγχειρίδια τελικού χρήστη και διαχειριστή για την πλατφόρμα ΙΑ του 
ΣΕΑΒ

• ir-support.seab.gr

htt://ir-support.seab.gr/


Υπηρεσία τεχνικής και νομικής 
υποστήριξης



Κεντρική πύλη πρόσβασης 
και αναζήτησης ΙΑ

• Συγκομιδή μεταδεδομένων (harvesting) από τα ΙΑ των μελών του 
ΣΕΑΒ

• Σημασιολογική επεξεργασία και έκφραση σε κοινό μοντέλο 
περιγραφής (RDF)

• Αναζήτηση και πλοήγηση στα περιεχόμενα των ΙΑ

• Περιλαμβάνει την υπηρεσία θεματικών όρων

• Σύστημα βασισμένο σε ανοικτές τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού

• Πιλοτική λειτουργία στο data.seab.gr



Κεντρική πύλη πρόσβασης 
και αναζήτησης ΙΑ



Κεντρική πύλη –
Υπηρεσία θεματικών όρων



Υπηρεσία πιστοποίησης ΙΑ

• Τεχνικά κριτήρια

 έλεγχος παραμέτρων πρωτοκόλλου OAI-PMH

 έλεγχος συμμόρφωσης με σχήμα healMeta

• Ποιοτικά κριτήρια

 ροές εργασίας / διαδικασίες κατάθεσης

 διαθεσιμότητα πληροφοριών στο δικτυακό τόπο ΙΑ

• Πιλοτική λειτουργία

http://83.212.170.33:8080/validation/portal/user_validation


Υπηρεσία πιστοποίησης ΙΑ



Μηχανή Μετα-αναζήτησης 

και Πρόσβασης στις Πηγές 

των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Ιδρυμάτων



Στόχος

• Μοναδικό σημείο αναζήτησης (one-stop shop) για τις πηγές 
πληροφόρησης του ΣΕΑΒ

• Ανάκτηση μεταδεδομένων και ενοποιημένη αναζήτηση σε:
 ΙΑ μελών του ΣΕΑΒ

 Ολοκληρωμένο βιβλιοθηκονομικό σύστημα ως υπηρεσία (ILSaS)

 Ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά, βιβλία)

• Επέκταση κεντρικής πύλης σημασιολογικής αναζήτησης ΙΑ για 
ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων από νέες πηγές



Αρχιτεκτονική



Παρούσα κατάσταση 
και μελλοντικοί στόχοι

• Έχει υλοποιηθεί η περιοδική άντληση μεταδεδομένων από τα ΙΑ, μέσω 
OAI-PMH

• Ολοκληρώνεται η περιοδική άντληση βιβλιογραφικών εγγραφών από 
την πλατφόρμα ILSaS

• Άμεσοι στόχοι

 Υλοποίηση άντλησης μεταδεδομένων από την υπηρεσία Ηλεκτρονικών 
Πηγών του ΣΕΑΒ

 Βελτίωση του γραφικού περιβάλλοντος αναζήτησης για τον τελικό χρήστη

• Μελλοντικά βήματα

 Μοναδική ταυτοποίηση οντοτήτων (π.χ. Ιδρυμάτων, βιβλίων, συγγραφέων)

 Σημασιολογική διασύνδεση μοναδικών οντοτήτων μεταξύ τους

• Πιλοτική εγκατάσταση data.seab.gr



Ευχαριστώ 
για την προσοχή σας!
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