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[Ελληνική Περίληψη] 
 

Σε µία εποχή ραγδαίων εξελίξεων, οι νέες τεχνολογίες και το ψηφιακό 
περιβάλλον επιδρούν αναπόφευκτα και στο χώρο της δηµοσίευσης. Η 
παραδοσιακή έντυπη δηµοσίευση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (εκδότης, 
τυπογράφος, διορθωτής, συγγραφέας,………..), περνάει σε µία άλλη 
διαφορετική φάση, αυτή της ηλεκτρονικής δηµοσίευσης. Κάποια πράγµατα 
αλλάζουν ριζικά ενώ κάποια άλλα µετουσιώνονται σε κάτι διαφορετικό. 
Αναπτύσσονται ποικίλα ηλεκτρονικά συστήµατα δηµοσίευσης σε διάφορες 
κοινότητες (ακαδηµαϊκές, δηµοσιογραφικές, ερευνητικές, λογοτεχνικές, κ.ά.) 
σε παράλληλους δρόµους µε την έντυπη δηµοσίευση. Η συγκεκριµένη 
εργασία αναφέρεται σε µία περίπτωση ηλεκτρονικής δηµοσίευσης, η οποία 
αφορά την ανάπτυξη ενός προγράµµατος στη Σκανδιναβική Ακαδηµαϊκή 
Κοινότητα, ονοµαζόµενο ως «The DiVA Project» και πραγµατοποιήθηκε από 
το Κέντρο Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου της 
Ουψάλα στη Σουηδία. 
 
[English Abstract]  
 
 In a period of rapid evolutions, new technologies and the digital 
environment inevitably affect the publishing area. The traditional printed 
publishing with whatever this means (publishers, printers, proof-readers, 
authors,…………), passes to another phase, which is known as electronic 
publishing. Some things radically change while some others are 
transubstantiated to something different. Various electronic publishing 
systems are developed in diverse communities (academic, journalistic, 
researching, literary, etc.) and in parallel ways with printed publishing. The 
particular article deals with a case study of an electronic publishing system, 
which concerns the development of a project in the Scandinavian Academic 
Community called «The DiVA Project». This project was accomplished in the 
Center of Electronic Publishing that consists a part of the Library of Uppsala 
University in Sweden.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το DiVA Project1 αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός συστήµατος 
ηλεκτρονικής δηµοσίευσης, που πραγµατοποιήθηκε από το Κέντρο 
Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα 
στη Σουηδία. Το όνοµά του «DiVA» προέρχεται από τις λέξεις Digitala 
Vetenskapliga Arkivet στα σουηδικά ή αλλιώς Digital Scientific Archive στα 
αγγλικά και χρησιµοποιείται ως ένα όνοµα, που περικλείει όλα εκείνα, τα 
οποία αφορούν το συγκεκριµένο σύστηµα ηλεκτρονικής δηµοσίευσης. Η λέξη 
«Archive» προστέθηκε στο όνοµα του προγράµµατος για να υποδείξει ότι οι 
λύσεις, που προτείνονται σχετικά µε την µακροπρόθεσµη διατήρηση, 
αποτελούν µόνο ένα κοµµάτι του όλου συστήµατος. 

Η ανάπτυξη του προγράµµατος ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2000 και 
µέχρι τότε το Κέντρο Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης στο Πανεπιστήµιο της 
Ουψάλα εργαζόταν σχετικά µε την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων και µε τη ροή 
εργασιών ενός συστήµατος ηλεκτρονικής δηµοσίευσης επιστηµονικών 
εκδόσεων. Εξάλλου, το ίδιο το Κέντρο Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης είναι το 
αποτέλεσµα µίας έρευνας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο την 
χρονική περίοδο 1998/99 και αφορούσε την ηλεκτρονική δηµοσίευση 
επιστηµονικού υλικού. Όταν το πρόγραµµα άρχισε τελικά στα τέλη του 2000, 
εστίασε αρχικά στην ανάπτυξη ενός συστήµατος ροής εργασιών και στην 
εύρεση τεχνικών λύσεων, που αφορούσαν τις εκδόσεις διδακτορικών 
διατριβών σε ηλεκτρονική µορφή. Επιπροσθέτως, το πρόγραµµα θα 
αντιµετώπιζε και άλλες µορφές εκδόσεων, που παράγονταν από τα τµήµατα 
του Πανεπιστηµίου, όπως ερευνητικές αναφορές και προπτυχιακές εργασίες. 
Άρχισαν, λοιπόν, να προκύπτουν διάφορες απαιτήσεις σχετικά µε το σύστηµα 
της ηλεκτρονικής δηµοσίευσης και να αναζητούνται λύσεις. 

Η περιοχή, εξάλλου, της ηλεκτρονικής δηµοσίευσης µεταβάλλεται και 
αλλάζει ραγδαία και εποµένως ήταν σηµαντικό να δοθούν ευέλικτες 
µελλοντικές λύσεις και προοπτικές και να εφαρµοσθούν νέες τεχνολογίες και 
πρότυπα στο προτεινόµενο σύστηµα. Το σύστηµα, τελικά, τέθηκε σε πλήρη 
λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2003 και χρησιµοποιείται συστηµατικά από 
πέντε πανεπιστήµια στη Σουηδία και ένα στη ∆ανία. 

Στην ουσία αυτό το σύστηµα χειρίζεται το ηλεκτρονικό αντίγραφο ενός 
τεκµηρίου ως «ψηφιακό πρωτότυπο», τόσο για τις ηλεκτρονικές, όσο και για 
τις έντυπες εκδόσεις και χρησιµοποιεί δεδοµένα, τα οποία έχουν πρωταρχικά 
δοθεί από τον συγγραφέα του τεκµηρίου, ως βάση για τη δηµιουργία, την 
επαναχρησιµοποίηση και την αύξηση όλων των µεταδεδοµένων. Κάθε 
τεκµήριο λαµβάνει ένα µόνιµο / διαρκή προσδιοριστή και έπειτα αποθηκεύεται 
σε ένα τοπικό αποθετήριο, γνωστό ως Αρχείο DiVA (DiVA Archive). 

Το σύστηµα DiVA έχει σχεδιαστεί µε ανοικτά πρότυπα και συστάσεις. 
Τα µεταδεδοµένα, που προκύπτουν, αποθηκεύονται σε ένα πλούσιο, 
ανεπτυγµένο τοπικά σχήµα. Οι µετατροπές αυτού του σχήµατος παρέχουν 
µεταδεδοµένα σε µία ποικιλία διαφόρων µορφοτύπων και υποστηρίζουν 
διαφορετικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης και της συγκοµιδής 
µεταδεδοµένων µε βάση το Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting (OAI – PMH). 

                                                 
1 D-Lib Magazine, The DiVA Project, Development of an Electronic Publishing System, URL : 
http://www.dlib.org/dlib/november03/muller/11muller.html (τελευταία πρόσβαση : 12/5/2004) 
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 Ύστερα από όλα αυτά, µέσα από τη συγκεκριµένη εργασία θα 
πραγµατοποιηθεί η απόπειρα να γίνει κατ’ αρχήν µια όσο το δυνατόν 
πληρέστερη και εκτενής περιγραφή του συστήµατος ηλεκτρονικής 
δηµοσίευσης, να διαπιστωθεί η λειτουργικότητά του και να γνωστοποιηθούν 
τα σχέδια για την µελλοντική ανάπτυξή του. Επιπροσθέτως, θα δοθεί ιδιαίτερη 
έµφαση σε ορισµένα µέρη του συστήµατος, όπως είναι για παράδειγµα, η ροή 
δεδοµένων στη δηµοσίευση, η αρχιτεκτονική του συστήµατος καθώς και το 
µοντέλο µορφοτύπων, που χρησιµοποιεί, σχετικά µε τη δοµή της ροής 
εργασιών.  
 Η παρουσίαση του συγκεκριµένου προγράµµατος έχει ως στόχο να 
αναδείξει µία από τις συντονισµένες και εµπεριστατωµένες προσπάθειες 
άλλων χωρών, των οποίων διάφορα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ασχολούνται 
µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων που προκύπτουν στο περιβάλλον της 
ηλεκτρονικής δηµοσίευσης. 
 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ DiVA 
(The DiVA Electronic Publishing System) 

 
Το σύστηµα DiVA ενσωµατώνει πρότυπα, συστάσεις και XML τεχνολογίες, 

ενώ από την πλευρά της αρχιτεκτονικής του, χρησιµοποιεί ένα µοντέλο 
βασισµένο σε συστατικά µέρη. Αυτά τα συστατικά µέρη µπορούν να 
διαµορφώνονται και να επαναχρησιµοποιούνται µε αποτέλεσµα το σύστηµα 
να γίνεται ευπροσάρµοστο.  

Επιπροσθέτως, δηµιουργείται µία δοµή mark-up µε το να 
χρησιµοποιούνται φόρµες εισαγωγής δεδοµένων για επεξεργαστές κειµένου. 
Με τη σειρά τους τα έγγραφα µετασχηµατίζονται σε XML και τα δεδοµένα 
χρησιµοποιούνται πάλι και διαχέονται σε διαφορετικά µορφότυπα, όπως σε 
HTML ή σε PDF ιστοσελίδες, σε αρχεία καταλόγων βασισµένα στο MARC 21 
ή σε αρχεία βασισµένα σε Dublin Core. 

Επιπλέον, όταν το σύστηµα τέθηκε σε λειτουργία, το Κέντρο 
Ηλεκτρονικής ∆ηµοσίευσης χωρίστηκε σε δύο οµάδες:  

 
 στην παραγωγή και  
 στην ανάπτυξη 

 
Η οµάδα παραγωγής είναι υπεύθυνη όσον αφορά την τρέχουσα 

παραγωγή των έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, ενώ η οµάδα 
ανάπτυξης ασχολείται µε µία καινούργια έκδοση του συστήµατος DiVA. 

Το σύστηµα ηλεκτρονικής δηµοσίευσης DiVA αποτελεί ένα ευρέως 
διαδεδοµένο σύστηµα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα της Σουηδίας και η 
συµβολή του στην ανάπτυξη του όλου προγράµµατος της ηλεκτρονικής 
δηµοσίευσης διακρίνεται στα εξής µέρη: 

 
 η διαδικασία της δηµοσίευσης γίνεται γρηγορότερη και λιγότερο 
δαπανηρή µε το να χρησιµοποιούνται οι δοµηµένες 
πληροφορίες, οι οποίες παράγονται από τους συγγραφείς, σε 
πολλά διαφορετικά πλαίσια 

 η χρησιµοποίηση ενός «ψηφιακού πρωτοτύπου» εγγυάται την 
πλήρη αντιστοιχία των δεδοµένων µε το κείµενο, τόσο στις 
έντυπες, όσο και στις ηλεκτρονικές εκδόσεις 
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 η ροή εργασιών, η οποία βασίζεται στη µετάδοση των 
µεταδεδοµένων και των εγγράφων ανάµεσα σε ένα τοπικό 
σύστηµα και ένα κεντρικό αρχείο εγγυάται την µακροπρόθεσµη 
προσβασιµότητα και την διατήρηση των εγγράφων αυτών 

 
 

α. Ροή εργασιών διαδικασίας δηµοσίευσης του συστήµατος DiVA 
(The DiVA Publishing Workflow) 

 
Η ροή εργασιών του συστήµατος βασίζεται στην ιδέα πως τα δεδοµένα 

εισάγονται σε µία δοµηµένη φόρµα µία µόνο φορά και στη συνέχεια 
χρησιµοποιούνται στην όλη διαδικασία της δηµοσίευσης για να παραχθούν 
άλλα προϊόντα. Για παράδειγµα, διαφορετικά µορφότυπα µεταδεδοµένων (ένα 
αρχείο MARC σε ένα κατάλογο βιβλιοθήκης), µέρη µίας πλήρους έκδοσης (το 
εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου) ή το πλάνο µίας παρουσίασης στον Ιστό 
δηµιουργούνται απευθείας από τα δεδοµένα, τα οποία δίνονται από τον 
συγγραφέα. 

Κατά τη διαδικασία της δηµοσίευσης, ο συγγραφέας δηµιουργεί το 
πρωτότυπο έγγραφο, χρησιµοποιώντας επεξεργαστή κειµένου. Τόσο οι 
ηλεκτρονικές, όσο και οι έντυπες εκδόσεις δηµιουργούνται από µία µοναδική 
πηγή (master file), η οποία παράγεται από ένα αρχείο δοσµένο από τον 
συγγραφέα και συντάσσεται σε επεξεργαστή κειµένου. Με αυτόν τον τρόπο, 
δηµιουργείται και η mark-up δοµή ενός εγγράφου. Η ροή εργασιών του 
συστήµατος καθώς και τα στάδια της διαδικασίας της δηµοσίευσης 
διαφαίνονται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα:  
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Πέρα, όµως, από τη χρησιµοποίηση επεξεργαστών κειµένου το 

σύστηµα DiVA έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τη δηµοσίευση εγγράφων, 
που δηµιουργούνται και χωρίς τη χρήση επεξεργαστή. Σε αυτήν την 
περίπτωση, τα µεταδεδοµένα εισάγονται στο σύστηµα ξεχωριστά, 
χρησιµοποιώντας ένα από τα εργαλεία του DiVA Manager. Έτσι, λοιπόν, η 
επιλογή για το αν θα χρησιµοποιηθεί επεξεργαστής κειµένου ή όχι, 
καθορίζεται από το επιθυµητό επίπεδο της λειτουργικότητας του ίδιου του 
συστήµατος, που χρησιµοποιεί το κάθε πανεπιστήµιο. 

Όσον αφορά το σύστηµα DiVA, οι επεξεργαστές  κειµένου αποτελούν 
ένα χρήσιµο συστατικό µέρος στην όλη διαδικασία της ηλεκτρονικής 
δηµοσίευσης. Χρησιµοποιούνται από τους συγγραφείς για την παραγωγή των 
εγγράφων τους και έτσι δηµιουργούνται τα περιεχόµενα και τα µεταδεδοµένα 
µέσα στα έγγραφα αυτά. Υπάρχουν δύο είδη επεξεργαστών: 

 
 ο επεξεργαστής για τα µεταδεδοµένα και τις περιλήψεις και 
 ο επεξεργαστής για το πλήρες κείµενο των έντυπων, αλλά και 
των ηλεκτρονικών εκδόσεων 

 
Μετά την επεξεργασία, τα έγγραφα περνούν στο σύστηµα µε τη 

βοήθεια ενός εργαλείου διαχείρισης, γνωστού ως DiVA Manager για το οποίο 
έγινε µικρή αναφορά παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης 
των εγγράφων στο σύστηµα, τα αρχεία αυτοµάτως µετατρέπονται σε XML 
σχήµα. Το εργαλείο αυτό, όπως προαναφέραµε, υποστηρίζει και άλλους 
τρόπους µεταφοράς µεταδεδοµένων, περιλήψεων και πλήρους κειµένου 
έγγραφα και µπορεί να ενσωµατώνεται σε διαφορετικές ροές εργασιών.  

Ο DiVA Manager συνίσταται στα ακόλουθα µέρη: 
 

 Το κεντρικό κοµµάτι του είναι ένα Java applet. Το applet είναι 
ένα πολύπλοκο πρόγραµµα, το οποίο επιτρέπει την εγγραφή 
καινούργιων αρχείων, ενώ παράλληλα ενηµερώνει και 
επιµελείται τα παλιά αρχεία. Επίσης, το applet χειρίζεται 
ειδικούς χαρακτήρες από το Unicode και περιέχει πολύπλοκους 
µαθηµατικούς τύπους, οι οποίοι µετατρέπονται σε MathML. 

 Παρέχει τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής και αποθήκευσης 
ενός αρχείου στο σύστηµα. Η λειτουργία αυτή ενσωµατώνεται 
στο Java applet και όλες οι µετατροπές ανάµεσα στα 
διαφορετικά µορφότυπα και στο XML σχήµα 
πραγµατοποιούνται στον εξυπηρετητή (server) του συστήµατος. 

 Μία απλουστευµένη διεπαφή στον Ιστό δίνει την δυνατότητα για 
πρόσθεση καινούργιων αρχείων και ο βασικός της σκοπός είναι 
να διαθέτει τις εγγραφές και να µπορεί να χρησιµοποιείται για 
διαφορετικές ανάγκες, όπως π.χ. για την παράδοση 
προπτυχιακών εργασιών σε ένα συγκεκριµένο τµήµα. 

 
Επιπροσθέτως, χρησιµοποιούνται από το σύστηµα τεχνικές λύσεις, οι 

οποίες βασίζονται στο XML ως ένα µορφότυπο για τη µετάδοση και την 
αποθήκευση των µεταδεδοµένων και του πλήρους κειµένου. Παρόλα αυτά 
αντιµετωπίζονται ακόµα ορισµένα προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη 
δηµοσίευση πλήρους κειµένου εγγράφων σε XML, όπως για παράδειγµα µε 
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τους µαθηµατικούς τύπους και τους πίνακες. Εξαιτίας αυτών των 
προβληµάτων τα περισσότερα από τα αρχεία πλήρους κειµένου 
δηµοσιεύονται και αποθηκεύονται σε PDF. Επίσης, µπορούν να 
χρησιµοποιούνται και άλλου είδους µορφότυπα. Γενικά, το σύστηµα έχει τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεται κάθε είδους µορφότυπα αρχείου και εναπόκειται 
στον οργανισµό, που το χρησιµοποιεί, για να αποφασίσει τι είδους 
µορφότυπα θα υποστηρίζει τελικά το σύστηµα. 
 

γ. Μορφότυπο εγγράφων DiVA (DiVA Document Format) 
 

Το µορφότυπο εγγράφων DiVA αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι στη 
διαδικασία της ροής εργασιών του συστήµατος. Ουσιαστικά, αυτό το 
µορφότυπο αναπτύχθηκε µε σκοπό να αντιµετωπιστούν ορισµένα ζητήµατα, 
που είχαν να κάνουν µε τα εξής :  

 
 Κατ’ αρχήν, ήταν επιθυµητό να δηµιουργηθεί µία ροή εργασιών, 
όπου οι προερχόµενες πληροφορίες από τα πρωτότυπα 
έγγραφα των συγγραφέων, θα µπορούσαν να 
επαναχρησιµοποιούνται µε στόχο την εξαγωγή µεταδεδοµένων 
και τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου κειµένου σε XML 

 Επίσης, υπήρχε η αναγκαιότητα ενός µορφοτύπου, το οποίο θα 
βοηθούσε να καθορισθούν τα στοιχεία των εγγράφων και οι 
µεταξύ τους σχέσεις 

 Τέλος, χρειαζόταν ένα δοµηµένο σχήµα, συµβατό µε άλλα 
σχήµατα µεταδεδοµένων και προτύπων, το οποίο να µπορεί να 
εκφράζει ιεραρχίες µέσα στην έκταση των συγκεκριµένων 
σχηµάτων 

 
Έτσι, λοιπόν, κρίθηκε αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα καινούργιο 

µορφότυπο, το οποίο συνδυάζει στοιχεία µεταδεδοµένων µε άλλα διάφορα 
στοιχεία για ένα δοµηµένο mark-up. Η τελευταία του έκδοση καθορίζεται από 
ένα XML σχήµα, που είναι συµβατό και επεκτάσιµο. Το DiVA Document 
Format αποτελείται από 99 στοιχεία µεταδεδοµένων, που χρησιµοποιούνται 
για δόµηση mark-up των εγγράφων σύµφωνα µε το DocBook DTD. Χάρη 
στην υψηλή του ποιότητα και την ικανότητά του να εκφράζει σχεσιακές και 
ιεραρχικές δοµές, µπορεί να µετατρέπεται σε διαφορετικά πολύπλοκα  
µορφότυπα µεταδεδοµένων, όπως για παράδειγµα, σε MARC-XML, TEI-
Header, METS ή MODS καθώς και σε πιο απλά µορφότυπα, όπως σε Dublin 
Core, Reference Manager Format, κ.ά.     

Χρησιµοποιώντας κανείς το DiVA Document Format, θα µπορούσε να 
αναπτύξει και να ενσωµατώσει ποικίλα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες µέσα 
στη λειτουργία του συστήµατος ηλεκτρονικής δηµοσίευσης. 
 

δ. Υπηρεσίες βασισµένες στα  µεταδεδοµένα 
 

Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς του DiVA Project ήταν να 
υποστηρίξει τη διάχυση / διανοµή των πληροφοριών, τις οποίες περιείχαν τα 
δηµοσιευµένα έγγραφα του Πανεπιστηµίου. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος 
σκοπός, το σύστηµα DiVA προσφέρει µεταδεδοµένα σε άλλες υπηρεσίες. 
Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες : 
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 Η υποστήριξη για τη συγκοµιδή µεταδεδοµένων µε τη βοήθεια 
του Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
(OAI – PMH) 

 Αρχεία καταλόγων σε MARC 21, τα οποία δηµιουργούνται και 
µεταδίδονται στην Εθνική Ένωση Καταλόγων Βιβλιοθηκών 
(LIBRIS) 

 Οι σχετικές δηµοσιεύσεις ενός τµήµατος του Πανεπιστηµίου, οι 
οποίες τοποθετούνται απευθείας στις ιστοσελίδες όλων των 
τµηµάτων. Μία τέτοια δηµοσίευση, για παράδειγµα, µπορεί να 
είναι η λίστα µε τις πρόσφατες εκδόσεις της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας 

 Η διαθεσιµότητα πρόσφατων δηµοσιεύσεων από ένα Really 
Simple Syndication (RSS) κανάλι 

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DiVA 
 

Το σύστηµα DiVA χρησιµοποιεί ένα open source (πηγαίου κώδικα) 
λογισµικό σε συνδυασµό µε κάποιο εµπορικό κοµµάτι λογισµικού, το 
λεγόµενο Oracle database software. Βασίζεται, επίσης, σε ένα µοντέλο, 
σύµφωνα µε το οποίο υποσυστήµατά του και συστατικά του µέρη µπορούν να 
αντικατασταθούν µε άλλα περισσότερο βελτιωµένα. Η  διαµόρφωση καθώς 
και η επαναχρησιµοποίηση συστατικών µερών του συστήµατος προσφέρει 
µεγάλο πλεονέκτηµα έναντι άλλων µεθόδων και παρέχει µία σταθερή βάση 
για περαιτέρω τοπική, αλλά και συνεργατική ανάπτυξη του συστήµατος  DiVA. 
 Το όλο σύστηµα έχει δηµιουργηθεί µε βάση τρία επίπεδα 
αρχιτεκτονικής. Αυτά τα επίπεδα περιλαµβάνουν :  
 

 το επίπεδο αποθήκευσης (storage layer) 
 το επίπεδο εφαρµογών του εξυπηρετητή (server applications) 
 το επίπεδο διεπαφής των χρηστών (client applications) 

 
Το επίπεδο αποθήκευσης χρησιµοποιεί αρχεία XML σε UTF-8 σε 

συνδυασµό µε µία βάση δεδοµένων Oracle για αναζήτηση και ευρετηρίαση, 
ενώ πολύ σύντοµα θα είναι διαθέσιµο και το XML-DB σε Oracle 9i. Το 
τελευταίο είναι απόρροια µίας στρατηγικής απόφασης, η οποία πάρθηκε, µε 
σκοπό να γίνεται δυνατή η ανταλλαγή των DBMS σε XML καθώς και να 
αρχειοθετούνται τα δεδοµένα XML. 

Η επιλογή του Oracle software έγινε µε σκοπό να δηµιουργηθούν 
ευρετήρια αναζήτησης σε πολλές γλώσσες. Ένα χαρακτηριστικό του Oracle 
είναι ότι µπορεί να δηµιουργεί κατάλληλες διεπαφές αναζήτησης ακόµα και για 
όρους, που χρησιµοποιούνται µε «διακριτικά» και εποµένως είναι δύσκολο να 
εντοπιστούν χωρίς αυτά τα «διακριτικά». Επιπροσθέτως, το Oracle 
προσφέρει υποστήριξη για Unicode και κάνει δυνατή την ανταλλαγή 
δεδοµένων σε XML.  

Όσον αφορά το επίπεδο εφαρµογών του εξυπηρετητή, το σύστηµα 
DiVA χρησιµοποιεί ένα Apache web server και ο Apache Tomcat servlet 
container «τρέχει» σε Linux εξυπηρετητή. 
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Τέλος, στο τρίτο επίπεδο, αυτό της διεπαφής των χρηστών 
χρησιµοποιούνται διαφορετικές XML τεχνολογίες (XML, XSL, XSLT) για να 
αλλάζει η διεπαφή του Ιστού και επιπροσθέτως, να πραγµατοποιείται µία 
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των επιπέδων της αποθήκευσης και των 
εφαρµογών του εξυπηρετητή.  

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος DiVA διαφαίνεται στο ακόλουθο 
σχεδιάγραµµα :  

 

 
 

 
∆ΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ BROWSING (ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΣΗ) 
 

Ένα σηµαντικό µέρος του συστήµατος DiVA αποτελεί η δηµόσια διεπαφή 
των χρηστών στον Ιστό. Αυτή η διεπαφή έχει δηµιουργηθεί µε βάση XML 
τεχνολογίες και είναι ειδικά φτιαγµένη για διαφορετικά layouts (σχέδια). Μία 
απλή έκδοση για κείµενα, η οποία σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις Οδηγίες 
Προσβασιµότητας στο Περιεχόµενο του Ιστού (Web Content Accessibility 
Guidelines) είναι επίσης διαθέσιµη. Όλες οι σελίδες της διατίθενται στα 
σουηδικά και στα αγγλικά, αν και στο µέλλον θα προστεθούν εκδόσεις και 
άλλων γλωσσών. Επιπροσθέτως, αποτελεί µία διεπαφή εύχρηστη και φιλική 
προς τους χρήστες της και παρέχει ένα µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων από 
όλα τα συµµετέχοντα πανεπιστήµια στο πρόγραµµα. Σηµαντικό της 
πλεονέκτηµα είναι το γεγονός πως έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε σταθερές 
συµφωνίες όσον αφορά τις τεχνολογίες , τα λεξιλόγια, τα µορφότυπα και τα 
µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ένα καλό 
παράδειγµα διαλειτουργικότητας. 
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Οι επιλογές αναζήτησης περιλαµβάνουν δοµηµένες φόρµες, όπου µέσα 
σε αυτές παρέχεται η δυνατότητα να αναζητηθεί ελεύθερο κείµενο 
(συµπεριλαµβανοµένων των περιλήψεων και λέξεων – κλειδιών). 
Επιπροσθέτως, είναι δυνατή η αναζήτηση πλήρους κειµένου, θεµατικών 
κατηγοριών καθώς και αναζήτηση δηµοσιευµάτων µε τη λογική Boolean. 
Παράλληλα διατίθενται και διάφορα βιβλιογραφικά αρχεία πληροφοριών, 
δοσµένα σε διαφορετικά µορφότυπα µεταδεδοµένων. 

 Μελλοντικά, προβλέπεται από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της 
Ουψάλα να πραγµατοποιούνται αναζητήσεις και browsing µέσα από πίνακες 
περιεχοµένων καθώς και από διαφορετικά επίπεδα θεµατικών επικεφαλίδων. 

Οι τρόποι αναζήτησης και τα προκύψαντα αποτελέσµατα διαφαίνονται 
και στις παρακάτω εικόνες : 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
Η µελλοντική ανάπτυξη του DiVA Project σχεδιάζεται σε τρία επίπεδα :  
 

 στο επίπεδο του συστήµατος DiVA, όπου χρειάζεται 
o βελτίωση της λειτουργικότητας των υπαρχόντων 

υποσυστηµάτων, και 
o ανάπτυξη νέων υποσυστηµάτων 

 
 

 στο επίπεδο συνεργατικών συστηµάτων, όπου σχεδιάζεται 
o ανάπτυξη καινούργιων συστηµάτων, τα οποία θα 

συνεργάζονται µε το DiVA. Τέτοιο παράδειγµα είναι ένα 
ευπροσάρµοστο σύστηµα ροής εργασιών 

 
 

 στο επίπεδο εγγράφου, όπου απαιτούνται 
o διατήρηση της δοµής mark-up στις φόρµες εισαγωγής 

δεδοµένων 
o λύσεις και εργαλεία για σηµασιολογικό mark-up των 

εγγράφων 
 

Πρέπει να αναφερθεί, επίσης, ότι ένας από τους µεγαλόπνοους 
στόχους του προγράµµατος είναι η προσβασιµότητα στο αρχείο DiVA και η 
µακροπρόθεσµη διατήρηση των τεκµηρίων του.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το DiVA Project αποτελεί ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής δηµοσίευσης, 
το οποίο έχει δηµιουργήσει εξαιρετικές δυνατότητες για περαιτέρω εξέλιξη. Η 
οµάδα του Project στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα είχε 
αρχίσει να θέτει σε εφαρµογή συνεργατικά προγράµµατα µε διάφορα 
πανεπιστήµια στη Σουηδία και τη ∆ανία. Μετά από χρόνια έρευνας και 
διαφορετικών διαδικασιών εστίασαν πλέον στην ανάπτυξη µίας πρακτικής 
εφαρµογής ηλεκτρονικής δηµοσίευσης, η οποία είχε σαν αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία του συστήµατος DiVA. 

Η πολύτιµη υπάρχουσα συνεργασία µέσα στην κοινοπραξία των 
πανεπιστηµίων, που χρησιµοποιούν το σύστηµα, κάνει την όλη ανάπτυξη του 
συστήµατος ελπιδοφόρα και θέτει σαφής βάσεις για την επιτυχία και την 
εφαρµογή του συγκεκριµένου προγράµµατος και εκτός των Σκανδιναβικών 
χωρών. Επιπροσθέτως, µέσα από τη συνεργασία επιτυγχάνεται και η δοκιµή 
διαφορετικών συστηµάτων στον τοµέα της ηλεκτρονικής δηµοσίευσης µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων.  

Η πρόσφατη λειτουργία του συστήµατος ικανοποιεί τους πρωταρχικούς 
στόχους για το όλο πρόγραµµα και δίνει ελπίδες για την καλύτερη απόδοσή 
του και τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών, τις οποίες θα έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει το σύστηµα DiVA. Αν και διαφορετικά προβλήµατα και προκλήσεις 
θα χρειαστεί να αντιµετωπιστούν στο µέλλον, όσον αφορά την περαιτέρω 
ανάπτυξή του, παρόλα αυτά έχει τεθεί µία στέρεα βάση για να συνεχιστούν οι 
σηµαντικές προσπάθειες του Πανεπιστηµίου της Ουψάλα στο χώρο της 
ηλεκτρονικής δηµοσίευσης.     
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