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Ανάδειξη/διατήρηση ειδικών & σπανίων
συλλογών
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικού
έργου
Βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας

∆ημιουργία Ψηφιακών Βάσεων ∆εδομένων
Στόχοι



Συλλογή διδακτορικών διατριβών Α.Π.Θ. 
Αρχικός στόχος: 100 διατριβές

500 (∆εκ. 2006)

Συλλογή ψηφιοποιημένων άρθρων εφημερίδων & 
περιοδικών, περιόδου 1976-2000 
Αρχικός στόχος: 9.000 άρθρα

15.000 (∆εκ. 2006)

Ψηφιοποίηση στο Α.Π.Θ.
Ψηφιακές Βάσεων ∆εδομένων





Πολιτική επιλογής υλικού

∆ιδακτορικές διατριβές (πρωτογενώς ψηφιακές): 
Καταχωρούνται στο σύνολό τους, (2003 →)
∆εν σκανάρονται οι παλαιότερες

Συλλογή ψηφιοποιημένων άρθρων εφημερίδων και
περιοδικών:

Σκανάρονται
Γραπτή πολιτική επιλογής
∆ιασφάλιση κοινής φιλοσοφίας
∆εν είναι κάτι στατικό
Προσαρμόζεται και βελτιώνεται συνεχώς



∆ικαιώματα χρήσης (copyright)
∆ιδακτορικές διατριβές (1/2)

Ζητείται εγγράφως το δικαίωμα χρήσης από τους
ίδιους τους συγγραφείς

Επιλέγουν:
άμεση διάθεση
διάθεση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
απαγόρευση διάθεσης σε ψηφιακή μορφή

Επιτρέπουν ή απαγορεύουν:
εκτύπωση της διατριβής τους («κλείδωμα» pdf) 





Από τους 354,
Απαγόρευσαν τη διάθεση 77   21,7%
επέτρεψαν τη διάθεση 277 78,3%
από αυτές:

άμεση 120 33,9
έπειτα από 3 μήνες 9 2,5%

“ 6 μήνες 37 10,5%
“ 1 χρόνο 39 11%
“ 18 μήνες 6 1,7%
“ 2 χρόνια 17 4,8%
“ 3 χρόνια 47 13,3%
“ 5-10 χρόνια 2 0,6%

• 116 ζήτησαν αφαίρεση δυνατότητας εκτύπωσης (32,7%)

∆ικαιώματα χρήσης (copyright)
∆ιδακτορικές διατριβές (2/2)



∆ικαίωμα πρόσβασης πλήρους κειμένου
ανά Σχολή (3/3)
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• Ζητήθηκε το δικαίωμα χρήσης για:
ψηφιοποίηση
ελεύθερη πρόσβαση

Προσπάθειες με:
ταχυδρομικές επιστολές
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
fax
τηλεφωνική επαφή

∆ιάρκεια: 16 μήνες

Ψηφιοποιούνται μόνο τα άρθρα των εντύπων που
ανταποκρίθηκαν θετικά

∆ικαιώματα χρήσης (copyright)
Συλλογή άρθρων εφημερίδων & περιοδικών

(1/3)



101 τίτλοι: σύνολο εφημερίδων και περιοδικών
64 εκδότες: παραχώρησαν δικαίωμα χρήσης (63,4%)
Αρνητικές απαντήσεις: καμία
30 εκδότες: δεν εντοπίστηκαν (∆ιακοπή έκδοσης/Ασαφές
ιδιοκτησιακό καθεστώς) (29,7%)
7 εκδότες: δεν απάντησαν (θεωρείται αρνητική) (6,9%)

Συγκεκριμένα
Στο σύνολο των 64 τίτλων:

6847 άρθρα (76%)  σε 10 τίτλους (15%)
2153 άρθρα (24%)   σε 54 τίτλους (85%)

∆ικαιώματα χρήσης (copyright)
Συλλογή άρθρων εφημερίδων & 

περιοδικών (2/3)



Από τα 9000 άρθρα που έχουν καταχωρηθεί
Τίτλος Αριθμός άρθρων Ποσοστό
1. Το Βήμα 1369  15%
2. Ελευθεροτυπία 1307  14,2%
3. Η Καθημερινή 1078 12%
4. Τα Νέα 827 9%
5. Μακεδονία 499    5,5%
6. Η Αυγή 465 5%
7. Ριζοσπάστης 381 4,2%
8. Ελεύθερος Τύπος 349 4%
9. Αγγελιοφόρος 326 3,5%
10. Αδέσμευτος Τύπος 246 2,6%

Υπόλοιπα 54 έντυπα: 2153  25%

∆ικαιώματα χρήσης (copyright)
Συλλογή άρθρων εφημερίδων & 

περιοδικών (3/3)



Επιλογή χαρακτηριστικών ποιότητας & 
αποθήκευση ψηφιοποιημένων τεκμηρίων

∆ιδακτορικές διατριβές: οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή
επιθυμούν οι συγγραφείς (συνήθως word)

Μετατρέπονται σε PDF (Adobe Acrobat)

Άρθρα:
Σκανάρονται στα 300 dpi
Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας: Paint Shop
Αποθήκευση εικόνας: JPEG
Μετατροπή σε PDF (ABBYY Fine Reader)
PDF: επισυνάπτεται στη βάση δεδομένων

∆ιάθεση στους χρήστες: πεδίο 856 MARC21



Επιλογή και προμήθεια λογισμικού (1/3)

Βασική επιδίωξη: 
open source/ανοικτού κώδικα
να διαθέτει & να ικανοποιεί συγκεκριμένα βασικά
χαρακτηριστικά, 

π.χ. MARC21,  ΟΑΙ

Εντοπίστηκαν λογισμικά (∆εκ. 2002) Επικρατέστερα:
LAURIN (Χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.)
ePrints2 (University of Southampton)
ETD-db (Virginia Tech) 
Dspace (MIT) 
CDSware (CERN)



Επιλογή και προμήθεια λογισμικού (2/3)

LAURIN (Χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε.)
Πολύ καλή οργάνωση πολύγλωσσου θησαυρού
Υποστηρίζει αναζήτηση πλήρους κειμένου
∆εν υποστηρίζει MARC, Dublin Core, XML
Υποστήριξη μόνο με αμοιβή

ePrints2 (University of Southampton)
Συμβατό με OAI 
Υποστηρίζει αναζήτηση πλήρους κειμένου
∆εν υποστηρίζει MARC, DC
Πολύ καλή υποστήριξη

ETD-db (Virginia Tech) 
∆εν υποστηρίζει MARC, DC, XML
Καλή τεχνική υποστήριξη

Dspace (MIT) 
Συμβατό με ΟΑΙ
Υποστηρίζει μόνο DC
Υποστηρίζει αναζήτηση πλήρους κειμένου



Επιλογή και προμήθεια λογισμικού (3/3)
CDSware

Συμβατό με OAI
Βασικό σχήμα μεταδεδομένων: MARC21 
Καλή τεχνική υποστήριξη
Υποστηρίζει αναζήτηση πλήρους κειμένου
Τα στοιχεία των βιβλιογραφικών εγγραφών εμφανίζονται
στους χρήστες σε HTML format, 
ουσιαστικά σώζονται σε XML MARC και παρουσιάζονται
αυτόματα σε:

HTML format
XML MARC
XML DC



Υποβολή



Επεξεργασία εγγραφής MARC21



HTML 



HTML MARC



ΧML MARC



XML DC



Επιλογή και προμήθεια λογισμικού
CDSware

(CERN DOCUMENT SERVER SOFTWARE)

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Έκδ. 0.0.9,
Νεώτερη έκδ.: 0.3.3 (16 Ιουλίου 2004)
Λειτουργικό σύστημα: οποιοδήποτε Unix
Γλώσσα προγραμματισμού: Python και PHP
Βάση δεδομένων: MySQL
Web server: Apache
∆ική του τεχνολογία ευρετηρίασης και μηχανή αναζήτησης
WML (website META language)
Όλοι οι clients HTML 4.0 και νεώτεροι



Καθιερώσεις ονομάτων:
Ονόματα ελληνικών φυσικών προσώπων:

«Αρχείο καθιερωμένων επικεφαλίδων», Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος, έκδ. 2003
Ξενόγλωσσα ονόματα: Library of Congress Authorities

Θεματικές επικεφαλίδες:
Library of Congress Subject Headings, ελληνική απόδοση

Αρχεία καθιερωμένων όρων Α.Π.Θ.

Ειδικά στις ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές:
ελληνικά και αγγλικά θέματα
λέξεις-κλειδιά ορισμένες από τους συγγραφείς (ελληνικά και
αγγλικά) (πεδίο 653 MARC21)
περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά (πεδίο 520)

Παραμετροποίηση λογισμικού
∆ημιουργία και καταχώρηση μεταδεδομένων

Καθιερώσεις



Ευρετηριασμός πεδίων MARC21
Αριθμός εισαγωγής (037)
Συγγραφέας (100, 110)
Τίτλος (ή τίτλοι) (240, 245, 246)
Περίληψη (520)
Θεματικές επικεφαλίδες (600, 610, 630, 650, 
651)
Λέξεις-κλειδιά (653)
Πηγή (τίτλος εφημερίδας/περιοδικού) (786) 
Επιβλέπων καθηγητής (900), και
Συμβουλευτική επιτροπή (901)

Παραμετροποίηση λογισμικού
Αναζήτηση και ανάκτηση τεκμηρίων



Επιλογή simple search ή advanced search
Ταυτόχρονη αναζήτηση πεδίων μεταδεδομένων
Αναζήτηση επιλεγμένων πεδίων (π.χ. μόνο πεδίο
τίτλου ή συγγραφέα)
Λογική Boolean (∆υαδική λογική)
Ξεφύλλισμα (Browse) κατά:

συγγραφέα
τίτλο
θεματικό όρο
αριθμό εισαγωγής

Παραμετροποίηση λογισμικού
∆υνατότητες έρευνας



Απλή αναζήτηση



PDF άρθρου



PDF διατριβής



Εφαρμογή σύγχρονων, αξιόπιστων, διεθνώς
διαδεδομένων προτύπων

XML
MARC
DC
PDF

∆υνατότητα μετατροπής και μεταφοράς σε
οποιοδήποτε άλλο πρότυπο ή λογισμικό προκύψει
στο μέλλον

∆ιατήρηση ψηφιακών αρχείων



→ (∆εκ. 2003) ολοκλήρωση προσπαθειών απόκτησης
δικαιωμάτων χρήσης:

περιορισμός χρήσης εκτός πανεπιστημίου (IP 
recognition)

Σεπτέμβριος 2004 → :
Ελεύθερη πρόσβαση - ∆ικτυακός τόπος Συστήματος
Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. «Μέντωρ»
(http://web.lib.auth.gr/portal/), 
ή πιο συγκεκριμένα στον τόπο http://cds.lib.auth.gr

Παροχή αδειών - Αυθεντικοποίηση

http://web.lib.auth.gr/portal/
http://cds.lib.auth.gr/


Εύκολη αντιγραφή & παράνομη χρήση ψηφιακών
τεκμηρίων

Μια λύση: ψηφιακό υδατογράφημα
τοποθέτηση λογοτύπου σε ουδέτερο σημείο της
εικόνας, ή
ειδική ειδοποίηση που εμφανίζεται κατά το κατέβασμα
του τεκμηρίου

Οι χρήστες μπορούν να αφαιρέσουν το λογότυπο
καταπάτηση του copyright

Ψηφιακό υδατογράφημα (watermark)



Ψηφιακό υδατογράφημα (watermark)



∆ιδακτορικές διατριβές: 2 βιβλιοθηκονόμοι

Συλλογή άρθρων εφημερίδων & περιοδικών: 4 

βιβλιοθηκονόμοι

Αρχικά: 4 βιβλιοθηκονόμοι

Ένας τεχνικός υποστήριξης

Προσωπικό



∆ιδακτορικές διατριβές:
παραλαβή, επεξεργασία, μετατροπή σε PDF, 
καταλογογράφηση & καταχώρηση
0,18 τεκμήρια / ανθρωποώρα

Συλλογή άρθρων:
σκανάρισμα, επεξεργασία & αποθήκευση υλικού σε μορφή
JPEG & PDF
6,5 σκαναρισμένα άρθρα / ανθρωποώρα ή
2,25 καταχωρήσεις άρθρων / ανθρωποώρα
►Καταλογογράφηση/δημιουργία μεταδεδομένων: 
σχεδόν τριπλάσιος χρόνος από αυτόν της ψηφιοποίησης

Στατιστικά



“Κοινωνία της πληροφορίας”, 2004-2005
5.000 τεκμήρια (παλαίτυπα, φωτογραφίες, γκραβούρες, 
υδατογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, γελοιογραφίες, 
χαρακτικά)
Χειρόγραφα νεοελλήνων λογοτεχνών (~ 20.000 επιστολές)

Γενικότερα:
Παραγωγή & διάθεση ψηφιακού υλικού στην ελληνική γλώσσα
Ευρύ πεδίο δράσης & συμμετοχής στον τομέα των
ανθρωπιστικών επιστημών
Ισότιμη συμμετοχή ελληνικής γλώσσας στις πηγές του
∆ιαδικτύου
Μελλοντική δημιουργία Υπηρεσιών Ψηφιακής ∆ημοσίευσης

Μελλοντικός σχεδιασμός



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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