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Το Ιδρυματικό Αποθετήριο συγκεντρώνει, διατηρεί και
προβάλει την πνευματική παραγωγή του Π.Ι



Παράλληλα έχει ένα ακόμη σημαντικό στόχο: να
συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο διασυνδεδεμένο δίκτυο
Αποθετηρίων προσφέροντας ενιαία και εύκολη πρόσβαση
στην επιστημονική του παραγωγή σε ερευνητές και χρήστες
της παγκόσμιας κοινότητας.

Εκθετική αύξηση των ερευνητικών δεδομένων
Ο ερευνητής πρέπει να μπορεί να ψάξει απρόσκοπτα σε όλα τα
Αποθετήρια έτσι ώστε να:
Διευκολύνεται

η Διεπιστημονική έρευνα και ανακάλυψη.

Επιτυγχάνεται

η Διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης.

Προκύπτουν

καινοτόμα αποτελέσματα.

Πρόβλημα: Ο χρόνος αναζήτησης αυξάνεται όσο αυξάνονται οι πηγές και τα
δεδομένα. Επιπλέον πολλές πηγές δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα
περιεχόμενά τους.

Αναζητώντας την Πληροφορία
Δυνατότητα αναζήτησης και
ελεύθερης πρόσβασης σε
χρησιμοποιήσιμα δεδομένα.
- Ναι, αλλά με ποιόν τρόπο;

ή
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Ενοποιημένη

αναζήτηση και πρόσβαση σε συλλογές αυτόνομων

πηγών καθιστώντας τα τεκμήρια ορατά, ανακτήσιμα και
χρησιμοποιήσιμα από κάθε δυνητικό χρήστη (ανοικτή πρόσβαση).
Συνδυάζουν

και συγκεντρώνουν δεδομένα από διαφορετικές

πηγές με διαφορετικά συστήματα.
Παρέχουν

δυνατότητα παραγωγής συγκεντρωτικών στατιστικών

στοιχείων σχετικά με την απευθείας προσπέλαση υλικού στα
επιμέρους αποθετήρια-πηγές δεδομένων.

Ζητούμενο: Συγκέντρωση της ερευνητικής παραγωγής σε συσσωρευτές περιεχομένου.

Προαπαιτούμενο για αυτό η ύπαρξη ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Η

διαλειτουργικότητα (interoperability) ορίζεται ως η ικανότητα

των συστημάτων να επικοινωνούν αμφίδρομα μεταξύ τους
ανταλλάσοντας δεδομένα σε μία χρησιμοποιήσιμη μορφή.


Η διαλειτουργικότητα καθιστά δυνατή τη σύνδεση των

Αποθετηρίων μεταξύ τους καθώς και με άλλα συστήματα
συγκέντρωσης πληροφοριών (συσσωρευτές περιεχομένου).
Αντιμετωπίζει

τη χαοτική και περίπλοκη διαχείριση δεδομένων
(κλασικό παράδειγμα ο Δημόσιος τομέας στην Ελλάδα).

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Metadata harvesting

• Πρωτοκόλλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PMH
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)
• Εξαγωγή simple Dublin Core σχήματος μεταδεδομένων,
healMeta σχήμα.

Repository networks

Συμμετοχή σε συσσωρευτές περιεχομένου: ελληνικών
ακαδημαϊκών αποθετηρίων, BASE και OAIster, DRIVER,
OpenAIRE.

Συγκομιδή Mεταδεδομένων

Δίκτυα Αποθετηρίων

Author identification

Το Αναγνωριστικό δημιουργού προέρχεται από το Αρχείο
Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Οντοτήτων είτε από
κάποιο άλλο URI που ταυτοποιεί τον δημιουργό.

Persistent identifiers

Σε κάθε τεκμήριο θα γίνει απόδοση μοναδικού και μόνιμου
αναγνωριστικού (global persistent identifier) που θα
επιτρέπει σαφή αναφορά σε αυτό εντός και κυρίως εκτός του
Αποθετηρίου.

Managing compound
objects (Διαχείριση

Πρωτοκόλλο συγκομιδής μεταδεδομένων και τεκμηρίων OAIORE (Open Archives Initiative -Object Reuse and Exchange)

Αναγνωριστικό δημιουργού

Μόνιμο Αναγνωριστικό

σύνθετων αντικειμένων)

Η υλοποίηση της Διαλειτουργικότητας βσικά προϋποθέτει:
Μεταδεδομένα

τα οποία περιγράφουν τη φύση των ψηφιακών
δεδομένων που αποθηκεύονται στο αποθετήρια
(συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της δομής, και της
πρόσβασης διαχείρισης δικαιωμάτων).

Πρωτόκολλα

συγκομιδής μεταδεδομένων (metadata harvesting
protocol) που επιτρέπουν σε υπηρεσίες τρίτων (αναζήτησης και
ανάκτησης τεκμηρίων) να συγκεντρώνουν τα μεταδεδομένα από τα
κατανεμημένα συστήματα αποθετηρίων ώστε οι χρήστες να μπορούν
να εντοπίσουν και να ανακτήσουν μέσα από ένα σύστημα τα τελικά
έγγραφα

(2)
Διαθέσιμο url αρχείου
στο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Ψάχνω αυτό που θέλω στον
Συσσωρευτή Περιεχομένου

(1)ερώτημα
για αρχείο
Επικοινωνία Συσσωρευτή
με τα Αποθετήρια κάθε 12
ώρες.

Metadata index

(3)

Κλικ στο url του
αρχείου

OAI‐PMH

ΤΟΠΙΚΗ
ΠΗΓΗ

Metadata
index

Full
text
index

files
healMeta
store

Ι.Α «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

OAI‐PMH)

ΤΟΠΙΚΗ
ΠΗΓΗ
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΑΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΑΛΛΑ Ο ΚΟΜΒΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑ
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΑ ΕΜΜΕΣΑ ΨΑΧΝΩ ΠΑΝΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1. Συμπληρώνω τα μεταδεδομένα στο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»
2. Το Αποθετήριο επικοινωνεί και στέλνει
πληροφορίες στον Συσσωρευτή περιεχομένου
3. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι ερευνητές
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Επικοινωνεί με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες με το πρωτόκολλο
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
(OAI‐PMH).



Ανακτά τα εξής δεδομένα για κάθε τεκμήριο:
◦ Mεταδεδομένα σε μορφή Europeana Semantic Elements (ESE)

◦ Προεπισκόπηση του τεκμηρίου (αν υπάρχει)
◦ Αποθηκεύει το URL


Ευρετηριάζει τα στοιχεία αυτά και ενημερώνει το portal της
http://www.europeana.eu



Ο χρήστης αναζητά τεκμήρια στο portal της Εuropeana



Πατώντας σε κάποιο τεκμήριο, μεταφέρεται στην αντίστοιχη
σελίδα του Αποθετηρίου από το οποίο προέρχεται.
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τα περιγραφικά μεταδεδομένα αναφέρονται σε ιδιότητες ενός τεκμηρίου, όπως

το είδος, ο συγγραφέας ή ο τίτλος του, διευκολύνουν την αναζήτηση και
επιταχύνουν την ανακάλυψη του τεκμηρίου από τους ενδιαφερόμενους
αναγνώστες. Επειδή οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα τεκμήριο
μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος του χρειάζεται να ληφθεί κατάλληλη
μέριμνα ώστε να προβλεφθούν διαφορετικά σύνολα περιγραφικών
μεταδεδομένων για κάθε είδος περιεχομένου που φιλοδοξεί το αποθετήριο να
αποθηκεύσει.
τα

δομικά μεταδεδομένα περιγράφουν τη δομή σύνθετων τεκμηρίων που

αποτελούνται από περισσότερα του ενός αρχεία (για παράδειγμα, ένα βιβλίο).
τα

διαχειριστικά μεταδεδομένα διακρίνονται με τη σειρά τους σε τεχνικά,

μεταδεδομένα πρόσβασης και μεταδεδομένα διατήρησης και είναι απαραίτητα
για τη διαχείριση των τεκμηρίων εντός του αποθετηρίου.
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Γιατί κάποιος μπορεί εύκολα να ανακαλύψει την εργασία.



Γιατί είναι ξεκάθαρο ποιος την έγραψε και με ποιους όρους και
προϋποθέσεις παρέχεται.



Είναι εύκολο σε άλλους ερευνητές να με αναφέρουν σωστά στις
δικές του εργασίες.



Μειώνω το κόστος αναζήτησης. Χάρη στα μεταδεδομένα
καθίσταται περιττή η αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, καθώς σε
κάθε ψηφιακό αντικείμενο προστίθενται σημασιολογικά
χαρακτηριστικά με τη βοήθεια των οποίων μειώνεται το εύρος
των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.



Γιατί είναι απαραίτητο για το Ιδρυματικό Αποθετήριο ώστε να
το περιεχόμενό του (άρα και οι εργασίες μου) να ευρετηριάζεται
σωστά από μηχανές αναζήτησης και μελλοντικά… Σημασιολογικός
ιστός (Semantic Web)
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Στέλνει μήνυμα σε
ανεπτυγμένο εξωγήινο
πολιτισμό.



Το ερώτημα είναι όμως πως
αυτός που θα το ανακαλύψει
θα ξέρει:

1.

Τι περιέχει ο δίσκος

2.

Πώς θα τον διαβάσει

χάλκινος επιχρυσωμένος δίσκος 12 ιντσών
περιέχει ήχους και εικόνες από τη Γη,
καλωσορίσματα σε 55 γλώσσες, ήχοι της
φύσης και αποσπάσματα 27 μουσικών
συνθέσεων, καθώς επίσης και τη θέση μας
στο Γαλαξία και στο Ηλιακό μας Σύστημα.
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Το εξώφυλλο του δίσκου αποτελεί το κλειδί για τη χρήση
και την κατανόηση των πληροφοριών.



Περιέχει μεταδεδομένα (μια σειρά από οδηγίες ) ώστε
αυτός που θα ανακαλύψει τον δίσκο να ξέρει πώς να τον
χρησιμοποιήσει.
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Ερμηνεύοντας την μετάπτωση στη
χαμηλότερη στάθμη του ατόμου του
υδρογόνου έχουμε:
◦

Το λ=21 cm, μήκος κύματος της
ακτινοβολίας που εκπέμπεται.

◦
Το

υπόλοιπα διαγράμματα του δίσκου.
Απεικονίζει

την μετάπτωση ενός ατόμου

υδρογόνου στις δύο χαμηλότερες
καταστάσεις.
Με

είναι ίσο με 0.7 δισεκατομμυριοστά του

διάγραμμα αυτό περιέχει όλες τις

πληροφορίες για να ερμηνεύσει κάποιος τα

το υδρογόνο να είναι το πιο άφθονο

στοιχείο στο γαλαξία, κάθε προηγμένος
πολιτισμός που πιθανόν να συναντήσει το
Voyager θα μπορεί να είναι σε θέση να
ερμηνεύσει την έννοια του διαγράμματος

Το χρονικό διάστημα για την μετάπτωση
δευτερολέπτου.

◦

Το ένα (1) μεταξύ των καταστάσεων
δηλώνει το μήκος της μετάβασης.

◦

Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης, είναι το
πιο απλό σύστημα αρίθμησης, και είναι πιο
πιθανό να γίνει κατανοητό από άλλους
πολιτισμούς από ότι το δεκαδικό σύστημα.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν τον
τρόπο με τον οποίο θα διαβαστεί ο
δίσκος (Αποκωδικοποίηση δεδομένων)
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Dublin Core (DC)

◦ Απλό, σκόπιμα ασαφές για ευελιξία στην περιγραφή
ψηφιακών έργων, ευρέως διαδεδομένο. Δεν υπάρχει ευελιξία
περιγραφής και άλλων εννοιών σχετιζόμενων με το έργο.



Προτεινόμενο σχήμα healMeta (οριζόντια δράση)
◦ Αντιστοιχία του σχήματος healMeta με το απλό και το
τροποποιημένο DC μοντέλο.
◦ Σύνθετο σχήμα με περισσότερα πεδία. Προσπαθεί να
καλύψει τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε συσσωρευτής
προκειμένου να συμπεριληφθεί ένα αποθετήριο στα
αποτελέσματα των αναζητήσεών του.
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Η τεχνολογική υποδομή για την διατήρηση
και ευρεία προβολή της ερευνητικής
παραγωγής του Π.Ι μέσω του Ιδρυματικού
Αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» υπάρχει.
Απομένει η δημιουργία σωστών
μεταδεδομένων αφού έτσι γίνεται δυνατή η
αναγνώριση και ανάκτηση της
πληροφορίας από όλους τους χρήστες,
ακόμη και από εξωγήινους!!!
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Είμαστε σίγουροι για την συνεργασία σας.


Ευχαριστώ
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