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Πεπίλητη  

Η λέα επηζηεκνληθή ηάζε πνπ επηθξαηεί ζε δηεζλέο επίπεδν, θπξίσο ζε ζέκαηα επηζηεκνληθήο 

επηθνηλσλίαο, είλαη ηα Ιδξπκαηηθά Καηαζεηήξηα (Institutional Repositories) θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην 

θίλεκα ηεο Αλνηρηήο Πξφζβαζεο (Open Access). Η αλάγθε λα παξέρεηαη φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα πνξίζκαηα θαη δεδνκέλα ηεο έξεπλαο κε ζηφρν ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ζηε 

δηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ θαη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θφζηνο θπξίσο ησλ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ζε κηα επνρή ηζρλψλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ βηβιηνζεθψλ 

ζπλεηέιεζαλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ηζρπξφ θίλεκα κε ζηφρν ηελ ειεχζεξε online πξφζβαζε ζην 

ςεθηαθφ πιηθφ. Η Βηβιηνζήθε ελφο Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλφηεηάο ηεο γηα αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζέινληαο λα αθνινπζήζεη, αιιά θαη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζην λέν παξάδεηγκα ηεο επηζηεκνληθήο 

επηθνηλσλίαο πξνρψξεζε, έπεηηα απφ έξεπλα ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα 

απηφ, ζηελ αλάπηπμε ελφο Iδξπκαηηθνχ Καηαζεηεξίνπ Αλνηρηήο Πξφζβαζεο. Tν Ιδξπκαηηθφ 

Καηαζεηήξην δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο ππφζηαζεο ησλ 

επηζηεκψλ (e-science), ηελ πξνζηαζία θαη αληαιιαγή ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηε 

δηάζσζε θαη ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο ηνπ Ιδξχκαηνο. Τν Ιδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην, πνπ 

παξνπζηάδεηαη, ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ Dspace ηνπ ΜΙΤ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ δηαθνκηζηψλ εθαξκνγψλ (Application servers) θαη ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη 

θηινμελείηαη ζε πιαηθφξκα Linux ε νπνία δηαζθαιίδεη θαιχηεξε απφδνζε , ζηαζεξφηεηα θαη 

αζθάιεηα, ηφζν ζε επίπεδν ζπλαιιαγψλ φζν θαη ζε επίπεδν δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Αλαιχνληαη 

επίζεο νη αιιαγέο θαη νη πξνζζήθεο πνπ έγηλαλ ζην ζχζηεκα ηνπ Ιδξπκαηηθνχ Καηαζεηεξίνπ, νη 

νπνίεο ην θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφ θαη επέιηθην, ελψ παξάιιεια βειηηψλνπλ ηε δηάδξαζε 

κε ηνπο ρξήζηεο πξνζδίδνληαο, έηζη, πξνζηηζέκελε αμία ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Η κειέηε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ε παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ ζπλεδξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ θαη ε εκπεηξία πνπ 

απνθηήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Καηαζεηεξίνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηελ 

αλάγθε ζέζπηζεο θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ, ζε εζληθφ επίπεδν, πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

 Τηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. 

 Τηο πνιηηηθέο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ.  

 Τηο λνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 Τα ζέκαηα αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Τν πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί. 

 Τα κεηαδεδνκέλα θαη ηε καθξνπξφζεζκε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ.  

Απψηεξνο ζθνπφο ησλ παξαπάλσ είλαη ε ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ησλ Ιδξπκαηηθψλ 

Καηαζεηεξίσλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζα θαζνξίδεη ηα ειάρηζηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο ηνπο πνηφηεηαο.   
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Abstract  

Institutional Repositories and their relation with the Open Access movement constitute internationally 

the new scientific trend as far as scholarly communication is concerned. The need for even wider 

access to the scientific data with the objective of democratizing the dissemination of research results 

and the cost, especially, of scientific journals as well as the reduced library budgets have contributed 

towards the creation of a strong movement that aims at the free online access to digital material. A 

Greek Educational Institution Library, understanding the needs of its community for the upgrade of 

the scholarly communication services and aiming not only at following but also at actively 

participating into the new scholarly communication paradigm, developed, after studying the national 

and international relevant initiatives, an Open Access Institutional Repository. The Institutional 

Repository was created in order to contribute to the support of e-science, the protection and 

interchange of scientific content, as well as the preservation and reinforcement of the cultural 

production of the Institution. The Institutional Repository presented here uses Dspace software of 

MIT, which capitalizes on the Application servers and the Java programming language advantages. It 

is hosted on a Linux platform that ensures efficiency, stability and security both on transaction and 

data preservation level. An analysis is also made of changes and additions having been implemented 

into the repository system. The above alterations make the repository system more functional and 

flexible, while at the same time improve the interaction with users, adding value to its services. The 

study of the international bibliography, the participation in international conferences and other related 

meetings as well as the experience having been acquired by this Repository development process lead 

to the need of enacting standards and policies, at national level, related to:  

 Services offered. 

 Policies necessary to be developed.  

 Legal information related to copyright matters. 

 Issues of system security. 

 Interoperability framework  

 Metadata and long-term document availability. 

The ultimate goal of the above is the enactment of a certificate at the national level for Institutional 

Repositories which will determine the minimum desirable characteristics of their total quality. 

 

Keywords: Institutional Repositories, Open Access, Scholarly Communication, Policies, Certification 
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Διζαγυγή 

 

Έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ, εθκεηαιιεχεηαη εδψ θαη ρξφληα ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 

θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηάδνζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ απνηειεζκάησλ. Η πξνζέγγηζε 

απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ηπραίν γεγνλφο, δηθαηνινγεκέλα σο έλα ζεκείν, εθφζνλ νη 

εξεπλεηέο δελ αλήθνπλ νχηε ζηελ θαηεγνξία ησλ εθδνηψλ, νχηε ζε απηήλ ησλ επηζηεκφλσλ 

ηεο πιεξνθφξεζεο. Η βηβιηνζεθνλνκηθή θνηλφηεηα αθνινπζψληαο ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη αληηιακβαλφκελε ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ γηα επξχηεξε δηάδνζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ ηνπο εξγαζηψλ πξνζαλαηνιίζηεθε πνιχ λσξίο ζηηο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, ηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν επέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ην επηζηεκνληθφ 

πιηθφ πνπ δηαλέκεηαη κπνξεί λα ηχρεη ζσζηήο δηαρείξηζεο, κέζσ θαζηεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ηεθκεξίσζεο, επξεηεξίαζεο θαη απνζήθεπζεο πνπ ζα εγγπψληαη ηε καθξνπξφζεζκε 

δηαηήξεζε ησλ ηεθκεξίσλ. Η πξσηνβνπιία απηή, εηδηθά θαη κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ
1
 Αλνηρηήο Πξφζβαζεο, απνδεηθλχεη ηελ αμία ηεο, ελψ θεξδίδεη 

έδαθνο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, φρη κφλν φζνλ αθνξά εξεπλεηηθά ηεθκήξηα αιιά θαη ηε 

ινηπή πλεπκαηηθή παξαγσγή πνπ κπνξεί λα παξάγεηαη απφ έλα αθαδεκατθφ ίδξπκα.  

 

Η ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ, νη νπνίνη παξάγνπλ επηζηεκνληθφ έξγν θαη 

ησλ επηζηεκφλσλ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ δηαρεηξίδνληαη απηφ ην έξγν, έρεη δεκηνπξγήζεη κία 

λέα κνξθή δηαδηθαζίαο ηεο δεκνζίεπζεο, ε νπνία επηηάζζεη λέεο αλνηρηέο αμίεο θαη 

ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ζην κέρξη ζηηγκήο κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο πνπ 

επέβαιιαλ νη εθδφηεο. Σηνλ λέν απηφ ηξφπν δεκνζίεπζεο, φπνπ ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν 

απνπζηάδεη, ηα ΙΚ Αλνηρηήο Πξφζβαζεο θαινχληαη λα παίμνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν. Γη‟ απηφ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη κε θάζε ηξφπν ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη καθξφρξνλε 

δηαηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο παξαγσγήο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, κε εληαίν 

ηξφπν, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή θνηλψλ πνιηηηθψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα 

θαζηζηνχλ αμηφπηζην ην λέν απηφ κέζν δεκνζίεπζεο.   

 

Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο κειεηήζεθαλ δηάθνξεο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο 

πεγέο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη. 

Σε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κία ζχληνκε επηζθφπεζε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Λφγσ ηνπ χθνπο ηεο έξεπλαο ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα 

ρσξηζηεί ε βηβιηνγξαθία ζε δχν κέξε: ζε απηήλ πνπ αθνξά ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο θαη ζε απηήλ πνπ αθνξά ηελ πξφηαζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε κειέηε. Η ηειεπηαία 

παξαηίζεηαη παξαθάησ, ζηελ ελφηεηα «Δπηζθφπεζε πξσηνβνπιηψλ πηζηνπνίεζεο 

Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ» θαη γη‟ απηφ παξαιείπεηαη απφ ηελ παξνχζα ελφηεηα. Ωο πξνο 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο νη Jones, Andrew θαη MacColl [4] αλαθέξνληαη ζηηο θπξηφηεξεο 

παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη θαλείο ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ελφο 

Ιδξπκαηηθνχ Καηαζεηεξίνπ, μεθηλψληαο απφ ηα δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε ζέζπηζε ελφο ΙΚ ζε έλα ίδξπκα θαη θαηαιήγνληαο ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ πνπ ζα επηηξέςεη ην ζρεδηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ, ξνψλ εξγαζηψλ θαη θαηάιιεισλ 

πνιηηηθψλ. Ο Crow [5, 6] αλαιχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΙΚ θαη ζπλνςίδεη ηα θχξηα ζέκαηα 

πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ηδξχκαηα θαη νη νξγαληζκνί πξηλ ηελ αλάπηπμε ελφο 

                                                 
1
 Σην εμήο ν φξνο Ιδξπκαηηθά Καηαζεηήξηα ζα αλαγξάθεηαη σο «ΙΚ» γηα ιφγνπο ζπληνκίαο. 
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ΙΚ. Ο Lynch [17] πξνζεγγίδεη ηα ΙΚ απφ θνηλσληνινγηθήο πιεπξάο δίλνληαο έκθαζε ζηηο λέεο 

δπλαηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ γηα ηελ επηζηεκνληθή επηθνηλσλία ηα ςεθηαθά κέζα. Ο 

Johnson [18] ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ ΙΚ ζηελ επηζηεκνληθή επηθνηλσλία βαζηδφκελνο 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΙΚ φπσο απηά αλαιχνληαη απφ ηνλ Crow [6]. Ο Willinsky [19] 

ζεσξεί ηελ αλνηρηή πξφζβαζε σο θνηλσληθφ δεκφζην αγαζφ θαη σο ηέηνην ραξαθηεξίδεη θαη 

ηελ αλνηρηή πξφζβαζε ζηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή. Πεξηγξάθεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πξφζβαζεο θαη θαηαιήγεη ζε κηα επηρεηξεκαηνινγία γχξσ απφ ην κέιινλ ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο. Τέινο, ν Jacobs [20] επηκειείηαη ελφο βηβιίνπ ην νπνίν ζπγθεληξψλεη θάπνηεο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δεκνζηεχζεηο δηαθνξεηηθψλ ζπγγξαθέσλ ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ηεο αλνηρηήο 

πξφζβαζεο.  

 

Ιδπςμαηικά Καηαθεηήπια Ανοισηήρ Ππόζβαζηρ και Δπιζηημονική Δπικοινυνία 

 

Τα ΙΚ, ζηελ πην βαζηθή ηνπο κνξθή, αλαπαξηζηνχλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη δηαλέκνπλ ζε ςεθηαθή 

κνξθή ηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, ελψ ηα αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα είλαη πξσηίζησο ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο παξαγσγήο, δειαδή γηα ηε 

δηάδνζε θαη ηε  δηαηήξεζή ηεο. Τα ΙΚ απνηεινχλ ην κέζν κε ην νπνίν ηα αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα εθθξάδνπλ ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ ηελ επζχλε πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη γηα ηε ζπλνιηθή επηκέιεηα ηεο αθαδεκατθήο παξαγσγήο. Σπλεπψο, ηα ΙΚ 

Αλνηρηήο Πξφζβαζεο ιεηηνπξγνχλ ζαλ εξγαιεία ηθαλά λα θαηαδείμνπλ θαη λα πξνβάινπλ κε 

δνκεκέλν ηξφπν ηελ επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο ζην επξχ 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Πξνθεηκέλνπ λα ηειεζθνξήζεη ε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, ησλ εξεπλεηψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ θαη δεδνκέλεο ηεο 

αιιαγήο πνπ έρεη επέιζεη ζην ηνπίν ηεο επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο, έπεηηα απφ ηελ 

εκθάληζε ησλ ΙΚ, είλαη αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην θνηλψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ ΙΚ. Τν πιαίζην απηφ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη σο 

βνήζεηα ζηελ θαηαλφεζε θαη πηνζέηεζε ηνπ λένπ ηξφπνπ επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο.   

 

Με ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ εκθαλίζηεθαλ λέα κέζα 

δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Αξθεηνί εξεπλεηέο αληηιακβαλφκελνη απηέο ηηο αιιαγέο 

εθκεηαιιεχηεθαλ ηα λέα ςεθηαθά κέζα γηα λα δηαζέζνπλ παγθνζκίσο ην έξγν ηνπο, κε πην 

δεκνθηιή ηε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ άξζξνπ θαη ηε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο σο 

κέζν πξνβνιήο ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Ωζηφζν, αθελφο ε πξφζβαζε ζηα πεξηζζφηεξα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δελ είλαη αλνηρηή, πεξηνξίδνληαο ηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε ηεο έξεπλαο 

θαη αθεηέξνπ ε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο ηζηνζειίδαο δε ζεσξείηαη αζθαιήο ιχζε γηα ηε ζσζηή 

δηάζεζε θαη ηε κεηέπεηηα δηαηήξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ, αθνχ ν εξεπλεηήο ζα έπξεπε λα 

θαηαλαιψζεη πνιχ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη πιήξσο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο) ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ, 

νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ: ηε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε λένπο 

κνξθφηππνπο, φπσο απηνί ζα εμειίζζνληαη ζην ρξφλν, ηε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε δηαζθάιηζε ηεο  δηαζεζηκφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζην 

θαηάιιειν ζρήκα, πξσηφθνιιν θαη δηεπηθάλεηα, φπσο ην OAI-PMH θιπ. Η εξγαζία, ινηπφλ, 

ησλ εξεπλεηψλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή θαηλνχξηαο γλψζεο θαη φρη ζηηο 

δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο, ηεθκεξίσζεο θαη δηαηήξεζήο ηεο. Έλα ίδξπκα δηαζέηεη θαη ην 

ηερλνινγηθφ αιιά θαη ην δηαρεηξηζηηθφ ππφβαζξν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία, καθξφρξνλε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. Γη‟ απηφ, θξίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο 

ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κε ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα, αιιά θαη ε εθαξκνγή θνηλψλ 

πνιηηηθψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδξπκάησλ πξνθεηκέλνπ α) λα δηεπθνιχλνληαη νη εξεπλεηέο  

ζηελ θαηαλφεζε θαη πηνζέηεζε ηνπ λένπ κνληέινπ επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο θαη β) λα 
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επηηπγράλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ΙΚ. Τα ΙΚ κπνξνχλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ επηζηεκνληθή επηθνηλσλία 

εθκεηαιιεπφκελα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ςεθηαθά κέζα 

ζέηνληαο έλα θνηλφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα εγγπάηαη ηελ νξζή ηήξεζε θαη καθξνπξφζεζκε 

πξφζβαζε φρη κφλν ζην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν, αιιά θαη ζε άιινπ είδνπο ςεθηαθφ πιηθφ 

πνπ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ ζην ζχλνιφ ηεο.    

 

Αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία απηή, ην Αιεμάλδξεην ΤΔΙ Θεζζαινλίθεο πξνρψξεζε, έπεηηα 

απφ έξεπλα ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ζηελ αλάπηπμε ελφο  

ΙΚ Αλνηρηήο Πξφζβαζεο, πνπ νλφκαζε «Δχξεθα!»[21, 27] θαη ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

Το Ιδπςμαηικό Καηαθεηήπιο Ανοισηήρ Ππόζβαζηρ «Δύπηκα!» 

 

Σηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ θαηαζεηεξίνπ ηνπ ΑΤΔΙ-Θ, κε ην 

ελδηαθέξνλ λα εζηηάδεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην ζχζηεκα. Οη αιιαγέο απηέο ππήξμαλ 

θαζνξηζηηθέο γηα ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

 

Τν «Δχξεθα!»  

 

Tν «Δχξεθα!», ην ΙΚ αλνηρηήο πξφζβαζεο ηνπ ΑΤΔΙ-Θ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα 

ζπκβάιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο ππφζηαζεο ησλ επηζηεκψλ (e-science), ηελ 

πξνζηαζία θαη αληαιιαγή ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηε δηάζσζε θαη 

ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξαγσγήο ηνπ ΑΤΔΙ –Θ. Τν ΙΚ Δχξεθα! θηινδνμεί λα 

ζπκπεξηιάβεη φιε ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ηνπ ηδξχκαηνο, επηζηεκνληθή, αθαδεκατθή, 

πνιηηηζηηθή, ηζηνξηθή θαη δηνηθεηηθή, θαζψο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ην Ίδξπκα. Πξφθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

θνηλφηεηα ηνπ ΑΤΔΙ – Θ (θαζεγεηέο, θνηηεηέο, δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) έρνληαο σο απψηεξν 

ζθνπφ ηελ παξνρή εμειηγκέλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη 

πνιηηηζκνχ ζε θάζε ρξήζηε. 

 

Τν «Δχξεθα!» ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ Dspace 1.4[1] γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ. Τν Dspace είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ βαζίδεηαη ζηελ 3-tier 

αξρηηεθηνληθή, ρξεζηκνπνηψληαο java servlets[2] θαη jsp[3] ηερλνινγίεο. Τα ηεθκήξηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Dublin Core[15] ζρήκα γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ελψ είλαη 

δηαζέζηκα κέζσ ηνπ OAI-PMH v2.0[16] πξσηνθφιινπ.  

 

Αιιαγέο θαη παξακεηξνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα ηνπ «Δχξεθα!» 

 

 Πιεξνθφξεζε ρξεζηψλ 

 

Η δεκηνπξγία πνιηηηθψλ θαη άιισλ ρξήζηκσλ πξνο ην ρξήζηε πιεξνθνξηψλ θξίζεθε 

απαξαίηεηε απφ ην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ ΙΚ «Δχξεθα!». Πιεξνθνξίεο ηέηνηνπ είδνπο 

βνεζνχλ ην ρξήζηε λα αληηιεθζεί ζε βάζνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΙΚ, ψζηε λα κπνξέζεη, 

έπεηηα, λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην έπαθξν. Σην «Δχξεθα!» νη 

πιεξνθνξίεο απηέο εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ελφο νξηδφληηνπ κελνχ ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ 

ηζηφηνπνπ, φπνπ θηινμελείηαη ην ζπγθεθξηκέλν θαηαζεηήξην.  

 

 Αζθάιεηα ηνπ «Δχξεθα!» 
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Η αζθάιεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη εηδηθά ζε απηέο πνπ 

πξνζθέξνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζπλδένληαη ζε έλα εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα φλνκα ρξήζηε θαη έλα 

ζπλζεκαηηθφ. Οπνηαδήπνηε κνξθή ππνθινπήο ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ κπνξεί λα θέξεη 

δπζάξεζηα απνηειέζκαηα, ηφζν ζην ρξήζηε φζν θαη ζηνπο ππεπζχλνπο ηεο δηθηπαθήο 

εθαξκνγήο. Γη‟ απηφ ην «Δχξεθα!» ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά επίπεδα αζθαιείαο, πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηφζν ην ινγηζκηθφ φζν θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Ξεθηλψληαο απφ ην 

ινγηζκηθφ, ην Dspace δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο SSL[7], γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

εμαζθάιηζε θξππηνγξαθεκέλσλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζην «Δχξεθα!» θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Τν πηζηνπνηεηηθφ είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηελ Cacert[8] κηα αξρή πηζηνπνίεζεο πνπ 

παξέρεη δσξεάλ πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο. Σε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη 

εγθαηαζηαζεί ην grsecurity[9], έλα πνιπ-επίπεδν κνληέιν αζθαιείαο γηα αλίρλεπζε θαη 

πξφιεςε επηζέζεσλ.  Τέινο, ην «Δχξεθα!» ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν Grandfather/ 

father/son[10] γηα ηε δηαηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, πξνζηαηεχνληαο έηζη ην πεξηερφκελφ 

ηνπ απφ ηπρφλ βιάβε ζε πιηθφ ή ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα δεδνκέλσλ.  

 

 Γηγισζζία 

 

Παξφιν πνπ ην ινγηζκηθφ ζρεδηάζηεθε ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ πνιπγισζζηθφηεηα, 

σζηφζν, ζηελ έθδνζε 1.4 δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ 

γιψζζα πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. Η θνηλφηεηα ηνπ Dspace, απνηειεί κηα κεγάιε βάζε 

ηερλνγλσζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζεκάησλ, γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηε ιχζε απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Χξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλεδξίεο γηα ηελ απνζήθεπζε  ηεο επηζπκεηήο 

γιψζζαο, ην «Δχξεθα!» κπνξεί λα παξνπζηάζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ κε Διιεληθφ ή Αγγιηθφ 

θείκελν. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ησλ ηεθκεξίσλ ζηελ 

αληίζηνηρε γιψζζα. 

 

 Ιζηνξηθφ αλαδεηήζεσλ  

Τν ηζηνξηθφ αλαδεηήζεσλ είλαη κηα ππεξεζία γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηνπ 

θαηαζεηεξίνπ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα ηζηνξηθφ κε ηηο αλαδεηήζεηο πνπ έρνπλ 

θάλεη ζην Δχξεθα, ψζηε λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε απηέο. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηνπ Δχξεθα, ην εξψηεκα απνζεθεχεηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ θαη είλαη πξνζβάζηκν απφ ην κελνχ “Ιζηνξηθφ Αλαδεηήζεσλ”.  

 

 Σρνιηαζκφο ηεθκεξίσλ 

 

Απηφ ην ζπζηαηηθφ επηηξέπεη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ 

ηεθκήξηα πνπ ππάξρνπλ ζην θαηαζεηήξην. Η ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ππεξεζίαο έγθεηηαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηεθκεξίσλ.  

 

 Αιιαγή ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεθκεξίσλ  

  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ινγηζκηθφ Dspace ρεηξίδεηαη ηνπο ζεκαηηθνχο φξνπο – θιεηδηά είλαη 

αξθεηά αδχλακνο θαζψο, αδπλαηεί λα μερσξίζεη αθφκα θαη παξαιιαγέο ηεο ίδηαο ιέμεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζεσξεί ηηο ιέμεηο “Τερλνινγία” θαη “ηερλνινγία” σο δπν μερσξηζηνχο φξνπο, 

δπζθνιεχνληαο ηε ζεκαηηθή αλαδήηεζε. Η ελζσκάησζε ζπζηαηηθψλ AJAX (Asynchronous 

Java and XML) ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, δηεπθνιχλεη ηελ απνθπγή ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιεκάησλ. Ο ρξήζηεο θαζψο πιεθηξνινγεί ηνπο ζεκαηηθνχο φξνπο – θιεηδηά, πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ηεθκήξηφ ηνπ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έλαλ φξν – θιεηδί απφ κία 



 7 

ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη. Η ιίζηα απηή αλαλεψλεηαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί 

θάηη λέν θαη αγλνεί ηελ χπαξμε θεθαιαίσλ ή πεδψλ ραξαθηήξσλ. Δθφζνλ ν ρξήζηεο 

ηθαλνπνηεζεί απφ έλαλ ππάξρνληα ζεκαηηθφ φξν – θιεηδί απφ ηε ιίζηα, κπνξεί λα ηνλ 

επηιέμεη, νπφηε ν φξνο θαηαρσξείηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηεθκεξίνπ. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα εηζαγάγεη έλαλ λέν φξν – θιεηδί, ν νπνίνο ζα είλαη δηαζέζηκνο κεηά ην 

ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη εθφζνλ ην ηεθκήξην εγθξηζεί θαη πξνζηεζεί ζηε ζπιινγή 

ηνπ Δχξεθα. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 

 Πξνζζήθε εξγαιείσλ δηαρεηξηζηή  

 

Τν ινγηζκηθφ Dspace επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή λα απνζχξεη ηεθκήξηα απφ ην θαηαζεηήξην, 

ρσξίο απηά λα δηαγξαθνχλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά 

ηνπο. Ωζηφζν, γηα ηελ επαλαθνξά ησλ ηεθκεξίσλ, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα γλσξίδεη ην 

κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπο, ην νπνίν παχεη λα είλαη πξνζβάζηκν κεηά ηελ απφζπξζε. Η 

δηαδηθαζία εκπινπηίζηεθε, δίλνληαο ζην δηαρεηξηζηή ηε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζηα 

απνζπξκέλα ηεθκήξηα, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπο. 

 

Μία άιιε πξνζζήθε είλαη ην εξγαιείν απνζηνιήο κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Δχξεθα. Με ην εξγαιείν απηφ νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ 

καδηθά κελχκαηα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζεο.  

 

 Σχλδεζε κε ην UAI_Sys (Universal Author Identifier System) 

 

Τν UAI_Sys, είλαη κηα πηινηηθή εθαξκνγή δηαδηθηχνπ ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ζπγγξαθείο λα 

απνθηνχλ έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ (UAI code) ην νπνίν κπνξεί λα δηαηεξεζεί εθφξνπ 

δσήο [11]. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο/ζπγγξαθείο δηαηεξνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ην πξνθίι ηνπο 

κε πξνζσπηθά δηαπηζηεπηήξηα, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Τν ηειεπηαίν ζπκπεξηιακβάλεη κία 

ιίζηα απφ νλνκαηεπψλπκα δηαθνξεηηθά ηνπ ηξέρνληνο (θπξίσο) νλνκαηεπσλχκνπ ην νπνίν 

θαηαρσξεί o ζπγγξαθέαο ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην UAI_Sys. 

Καηαρσξψληαο απηά ηα επηπιένλ νλνκαηεπψλπκα, ν ζπγγξαθέαο δειψλεη ζην ζχζηεκα φηη 

απηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε δεκνζηεχζεηο ηνπ, θαη φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην άηνκν. Η 

εθαξκνγή πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο C-CAP (Cascading 

Citation Analysis Project: http://www.ccapnet.org) ζηφρν ηνπ νπνίνπ ζπληζηά ν εκπινπηηζκφο 

ηνπ κνληέινπ ζεψξεζεο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ [12].  Ο εκπινπηηζκφο ζπλίζηαηαη 

ζηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ έκκεζσλ αλαθνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νλνκαδφκελσλ ρνξδψλ 

(παξάιιειε ζπλχπαξμε άκεζεο θαη έκκεζεο αλαθνξάο απφ ην ίδην άξζξν-πεγή πξνο ην ίδην 

άξζξν-ζηφρν) [13,14]. Τέινο, ην κνληέιν ηνπ C-CAP ππνινγίδεη ηηο αλαθνξέο ζην επίπεδν 

ηνπ δεχγνπο (άρθρο, σσγγραφέας), νπφηε πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα κνλνζήκαλην πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ θάζε ελφο (ζπλ-)ζπγγξαθέσο άξζξνπ. Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο επηηξνπέο 

εξεπλψλ ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Τερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, έρνληαο απνζπάζεη, σο εξεπλεηηθή πξφηαζε, ηελ Thomson ISI 

Citation Analysis Grant γηα ην έηνο 2005 (http://www.asis.org./awards/2005_winners.html).   

 

Τν Δχξεθα! έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εθαξκνγή UAI_Sys κέζσ ησλ Web 

Services θαζφζνλ θαη ηα δχν πεξηβάιινληα είλαη ζπκβαηά κε ηελ ελ ιφγσ ηερλνινγία. Ήδε, 

κία πξψηε (πεηξακαηηθή) πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ δχν ζην επίπεδν ηεο απζεληηθνπνίεζεο 

ησλ ρξεζηψλ (πξφζβαζε ησλ ηειεπηαίσλ θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα κε ηα ίδηα δηαπηζηεπηήξηα)  

έρεη ζηεθζεί κε επηηπρία.     
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Πποηάζειρ 

 

Δπηζθφπεζε πξσηνβνπιηψλ πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχληαμεο ηεο πξφηαζεο πηζηνπνίεζεο πνπ ζα αθνξά ηα ΙΚ ζηελ Διιάδα 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε επηζθφπεζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ νδεγηψλ πηζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ 

εθδψζεη άιινη θνξείο. Πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηεο κεγάινπ βειελεθνχο ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθε θαη ε πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ. Η έξεπλα αλέδεημε ηέζζεξεηο ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο, δχν απφ ηε Γεξκαλία (DINI [22] θαη NESTOR [23]), κία απφ ηηο Η.Π.Α. 

(RLG-NARA [24]) θαη κία Δπξσπατθή (DRIVER Project [25]). Τα δχν γεξκαληθά 

πηζηνπνηεηηθά δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ ηεο πηζηνπνίεζεο, σζηφζν, ζπκθσλνχλ 

ζε πνιιά ζεκεία, αλ θαη ην πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο NESTOR ζεσξείηαη πην 

πιήξεο. Σπγθεθξηκέλα, ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ DINI είλαη ε βειηίσζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ΙΚ θαη ε παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζεκαζίαο 

ηνπ ΙΚ κέζα ζην ίδξπκα πνπ αλήθεη, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ηεο πξαθηηθήο ηεο αλνηρηήο 

πξφζβαζεο. Αληίζεηα, ην πηζηνπνηεηηθφ NESTOR επηρεηξεί, θπξίσο, λα ηεθκεξηψζεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ΙΚ, ησλ παξνρέσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεκηνπξγψλ 

ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο. Τν πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ ηξία βήκαηα: α) 

παξνρή νδεγηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ελφο ΙΚ, β) 

απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ ΙΚ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο
2
 ηνπ ΙΚ θαη γ) ηελ 

πηζηνπνίεζε κέζσ ειέγρνπ ηνπ ΙΚ απφ ηξίην εμεηδηθεπκέλν θνξέα. Βάζεη απηψλ ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν γεξκαληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ νη Dobratz θαη Schoger [26]  

ραξαθηεξίδνπλ ην DINI σο έλα «ειαθξχ πηζηνπνηεηηθφ» (soft certification) ελψ ην NESTOR 

σο έλα «απζηεξφ πηζηνπνηεηηθφ» (hard certification). Τν πηζηνπνηεηηθφ RLG-NARA 

αθνινπζεί ηελ ίδηα γξακκή κε ην NESTOR απνζθνπψληαο ζηε κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ΙΚ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ηνπ πιηθνχ ηνπο. Τέινο, ε επξσπατθή 

πξσηνβνπιία DRIVER εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νξγαλσηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θαηαζεηεξίσλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ε πξσηνβνπιία DRIVER έρεη εθδψζεη θάπνηεο νδεγίεο νη 

νπνίεο, θπξίσο αθνξνχλ ηα ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζρεηίδνληαη κε ην πξσηφθνιιν 

OAI-PMH. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλαθνξέο ησλ νδεγηψλ ηνπ DRIVER ζηα θξηηήξηα 

πηζηνπνίεζεο ηνπ DINI είλαη ζπρλέο.  

 

Τν θεθάιαην απηφ θαηαιήγεη ζε κία αξρηθή πξφηαζε πηζηνπνίεζεο ησλ ΙΚ πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζα θαζνξίδεη ηα ειάρηζηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλνιηθήο 

ηνπο πνηφηεηαο. Η πξφηαζε απηή πξνέθπςε απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξηλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ ΙΚ «Δχξεθα!», αιιά θαη απφ ηα πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ, φπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί παξαπάλσ. Σε απηήλ ηελ 

πξψηε πξνζέγγηζε, νη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ βαζίδνληαη θπξίσο ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

DINI θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ DRIVER. Αθνινπζνχλ νη βαζηθνί ηνκείο ειέγρνπ θαη θάπνηα 

απφ ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ΙΚ. 

 

Κπιηήπια Πιζηοποίηζηρ Ιδπςμαηικών Καηαθεηηπίυν 

 

Δλάσιζηα επιθςμηηά σαπακηηπιζηικά 

                                                 
2
 Η δηαθάλεηα ζχκθσλα κε ην NESTOR επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ κεξψλ ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηεθκεξηψλεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αιιά θαη ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ελφο ΙΚ πνπ ζηνρεχεη ζηε καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ησλ ηεθκεξίσλ ηνπ.   
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Πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ 

 

„Οιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΙΚ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, ην ίδην ην  ΙΚ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαη κέζσ ηνπ ηζηφηνπνπ 

είηε ηνπ ίδηνπ ηνπ Ιδξχκαηνο είηε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο βηβιηνζήθεο. Γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ΙΚ 

ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θαιφ ζα ήηαλ ην θάζε ΙΚ λα εγγξάθεηαη ζε έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο δχν αθφινπζνπο θαηαιφγνπο: DOAR (Directory of Open Access 

Repositories), ή ROAR (Registry of Open Access Repositories). 

 

Πνιηηηθέο 

 

Οη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη γεληθά ζην πεξηερφκελν ηεο ζπιινγήο ηνπ ΙΚ. 

Δηδηθφηεξα, θαη βάζεη ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ ΙΚ «Δχξεθα!» ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

μεθάζαξα πνην ζα είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπιινγήο, πνηα πνιηηηθή ζα αθνινπζείηαη ζε 

ζρέζε κε ηα αληηθείκελα – ηεθκήξηα πιήξνπο θεηκέλνπ, πνηα ζα είλαη ε πνιηηηθή ησλ 

κεηαδεδνκέλσλ θαη ηέινο, πνηα πνιηηηθή αθνινπζεί ην ΙΚ ζε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πιηθνχ ηνπ. Δδψ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη πιεξνθνξίεο απνκάθξπλζεο πιηθνχ απφ 

ην ζχζηεκα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα 

κε δηάθνξα εξγαιεία, φπσο απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνελφηεηα «πξνζζήθε εξγαιείσλ 

δηαρεηξηζηή». Τν εξγαιείν απηφ δελ απνηειεί κνληέιν αιιά παξάδεηγκα. Τέινο, θαιφ είλαη λα 

ππάξρεη θαη κία δήισζε ηνπ θάζε ΙΚ ζρεηηθά κε ηελ Αλνηρηή Πξφζβαζε.  

 

Ννκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 

Τα ζέκαηα ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά φρη κφλν γηα ηνπο δεκηνπξγνχο αιιά θαη γηα ην ίδην ην θαηαζεηήξην. Οη λνκηθέο 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ θπξίσο δχν γεληθέο θαηεγνξίεο ηεθκεξίσλ: α) απηά πνπ 

δεκνζηεχνληαη γηα πξψηε θνξά θαη β) απηά πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζην παξειζφλ θάπνπ 

αιινχ (πρ. άξζξα επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, αλαθνηλψζεηο ζπλεδξίσλ θιπ). Ο δηαρσξηζκφο 

ησλ λνκηθψλ πιεξνθνξηψλ κε βάζε ην status δεκνζίεπζεο ησλ ηεθκεξίσλ είλαη απαξαίηεηνο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθελίδεηαη ζηνπο δεκηνπξγνχο ην λνκηθφ δηθαίσκα θαη νη φξνη 

επαλαδεκνζίεπζεο ή πξψηεο δεκνζίεπζεο θαη δηαλνκήο ησλ ηεθκεξίσλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, νη 

πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη γηα ηε λνκηθή θάιπςε ηνπ ΙΚ, ην νπνίν ζα 

θηινμελεί ηέηνηνπ είδνπο ηεθκήξηα. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

δεκηνπξγψλ θαη γηα ηε λνκηθή θάιπςε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, νη ελδηαθεξφκελνη 

(δει. νη δεκηνπξγνί θαη ηα ΙΚ) ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

αλαιακβάλνληαο ηηο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Τα ΙΚ σο θνξείο δηαλνκήο θαη πξνζηαζίαο 

ηεο αθαδεκατθήο ζπγγξαθηθήο παξαγσγήο ζα πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα αλαθέξνληαη ζηα 

λνκηθά δεηήκαηα. Πξέπεη, σζηφζν, λα δηαζαθεληζηεί φηη ν ξφινο ηνπο δελ είλαη λα παξέρνπλ 

λνκηθέο ζπκβνπιέο. Γη‟ απηφ, πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ θάζε 

ηδξχκαηνο. 

 

Θέκαηα αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

πσο πεξηγξάςακε ζηελ ελφηεηα “Αζθάιεηα ηνπ Δχξεθα”, ε επηβνιή κηαο πνιηηηθήο 

αζθαιείαο ζε έλα πεξηβάιινλ, φπσο είλαη θαη ηα ΙΚ, εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη πξνθπιάζζεη ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή απφ αλεπηζχκεηεο 

εηζβνιέο. Η πξνηεηλφκελε πνιηηηθή αζθαιείαο πεξηιακβάλεη: 
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 Κξππηνγξαθεκέλεο ζπλαιιαγέο θπξίσο ζηελ δηαδηθαζία απζεληηθνπνίεζεο ηνπ 

ρξήζηε θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ηνπ. Δπίζεο πξνηείλνληαη έγθπξεο 

ςεθηαθέο ππνγξαθέο, ελψ ζπληζηάηαη ε χπαξμε κηαο ηξίηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο. 

 Σπλερείο ελεκεξψζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ θηινμελεί ην θαηαζεηήξην. Δδψ 

πεξηιακβάλνληαη ελεκεξψζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα λέα θελά αζθαιείαο 

πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ελεκεξψζεηο ησλ δηαθφξσλ ινγηζκηθψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζεηεξίνπ. 

 Γηαηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαηαζεηεξίνπ ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε αλάθηεζή ηνπ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο. 

 Φπζηθή πξφζβαζε ζην δηαθνκηζηή κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ.  

 

Γηαζθάιηζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

Η δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ΙΚ είλαη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ 

ηξφπνπ επηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ. Η 

εθαξκνγή ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζα εμαζθαιίζεη πιεξέζηεξα 

απνηειέζκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζπλεπψο 

επξχηεξε πξφζβαζε ζηε γλψζε, πξνζδίδνληαο, ηελ ίδηα ζηηγκή, κεγαιχηεξν γφεηξν ηφζν ζην 

θάζε ΙΚ φζν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε ηα εξεπλεηηθά ηνπο έξγα. 

Σαλ ειάρηζην θξηηήξην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πξνηείλεηαη ε 

ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηε ζπγθνκηδή κεηαδεδνκέλσλ OAI – PMH v. 2.0 (Open 

Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting). Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο λα είλαη θαξπνθφξα ζα πξέπεη θάπνηα απφ ηα κεηαδεδνκέλα ζηνηρεία 

ησλ ηεθκεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ θείκελν λα εγγξάθνληαη εθηφο απφ ηελ Διιεληθή θαη ζηελ 

Αγγιηθή γιψζζα, έηζη ψζηε ε αλάθηεζε ησλ ηεθκεξίσλ απφ φζνπο δε γλσξίδνπλ ηελ 

Διιεληθή λα έρεη ζεκαζηνινγηθή αμία. Η δηγισζζία φπσο εθαξκφδεηαη κέζσ ηνπ «Δχξεθα!» 

– δει. απεηθφληζε κεηαδεδνκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ ηεθκεξίσλ θαη ζηελ Αγγιηθή – δηεπθνιχλεη 

ηελ επξχηεξε δηάδνζε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ είλαη γξακκέλα ζηα Διιεληθά, κηα γιψζζα φρη 

επξέσο νκηινχκελε.    

 

Μεηαδεδνκέλα θαη καθξνπξφζεζκε δηαζεζηκφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ 

 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

πξνηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ Dublin Core Qualified. Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ πξνηχπνπ ζηελ 

απιή ηνπ κνξθή είλαη επίζεο απνδεθηή.  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο καθξνπξφζεζκεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ηεθκεξίσλ, αξρηθά, πξνηείλνληαη 

ηα αθφινπζα: 

 Χξήζε ησλ persistent identifiers πρ. ε ππεξεζία HandleNet ηνπ «Δχξεθα!» 

 Αλάπηπμε πνιηηηθήο απνκάθξπλζεο θαη/ ή δηαγξαθήο ησλ ηεθκεξίσλ απφ ην 

ζχζηεκα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ ΙΚ 

«Δχξεθα!». 

 Χξήζε ηερληθψλ κεηαδεδνκέλσλ 

 

Έρνληαο σο βάζε ην παξάδεηγκα ηνπ ΙΚ «Δχξεθα!», αμίδεη λα ζπκπιεξσζεί φηη νπνηαδήπνηε 

άιιε ππεξεζία πξνζδίδεη πξνζηηζέκελε αμία ζην ζχζηεκα θαη γεληθά ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλνιηθή ηνπ πνηφηεηα είλαη θαιφ λα ππάξρεη, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ 

πξφηαζε. Τέηνηα παξαδείγκαηα ζην «Δχξεθα!» απνηεινχλ, κέρξη ζηηγκήο, νη ππεξεζίεο 

ηζηνξηθνχ αλαδεηήζεσλ θαη ζρνιηαζκνχ ηεθκεξίσλ.  
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Γιαδικαζία Πιζηοποίηζηρ 
 

Άκεζνο ζηφρνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΙΚ ηνπ ΑΤΔΙ-Θ είλαη ε νινθιήξσζε ηεο πξφηαζεο 

πηζηνπνίεζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη λα απνδεζκεπζεί κέρξη – ην αξγφηεξν – θαη ην ηέινο ηνπ 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008, νπφηε θαη ζα δεκνζηεπζεί. Η πξφηαζε ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ΙΚ πξνθεηκέλνπ λα 

πηζηνπνηεζνχλ. Δθηφο απφ ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ 

πηζηνπνίεζεο, ζα παξαηίζεληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο: 

 ζρεηηθά κε ην θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ ΙΚ θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ, 

 ζρεηηθά κε ηηο αθξηβείο δηεξγαζίεο ειέγρνπ πνπ ζα δηελεξγεί ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο 

ζηα ΙΚ πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε,  

 ζρεηηθά κε δεηήκαηα δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα γχξσ απφ ηηο ελέξγεηεο πηζηνπνίεζεο 

(ρξφλνο, ηφπνο, δηάξθεηα, θιπ. εξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο).   

Τν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα εθδίδεηαη ζα ζπκθσλεί κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη δηεζλψο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δίδεηαη – θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο καο 

ζέζεο – ζηελ πιήξε ελαξκφληζή ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο πξνζπάζεηεο. 
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