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OPEN !!! ACCESS  ???



Ιδρυµατικά Καταθετήρια/Αποθετήρια
Institutional Repositories

• Ψηφιακοί τόποι αρχειοθέτησης των τεκµηρίων της
γνώσης η οποία παράγεται στα ακαδηµαϊκά, 
ερευνητικά (ή άλλα) ιδρύµατα

• Ανοικτής πρόσβασης, πλην εξαιρέσεων
• Εγγυηµένη ποιότητα τεκµηρίων (supervised, peer-

reviewed)

• Κατάθεση - Απόθεση ??? 
• Υπεύθυνος φορέας στο Ιδρυµα ???



Ιδρυµατικά Καταθετήρια/Αποθετήρια
Institutional Repositories   (συνέχεια)
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ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Ιδρυµατικά Καταθετήρια/Αποθετήρια
Institutional Repositories   (συνέχεια)

Integral part of the Worldwide Digital Library

Digital LibraryDigital Library

Institutional
Repository

Institutional
Repository



Ιδρυµατικά Καταθετήρια/Αποθετήρια
Institutional Repositories  (συνέχεια)

• Τεκµήρια
• Πολιτική πρόσβασης – IPR
• Τρόπος αρχειοθέτησης
• Πλατφόρµα διαχείρισης
• ∆ιασύνδεση (διαλειτουργικότητα) 
• Αναζήτηση

– Πύλες – Μηχανές αναζήτησης
– εγγραφή σε διεθνή µητρώα (registries)

Θέµατα



Ιδρυµατικά Καταθετήρια/Αποθετήρια
Institutional Repositories   (συνέχεια)

• Τεκµήρια
– είδος (PhD-MSc-Diploma theses, reports, papers, courses,…)
– µορφότυπο (pdf, doc, html, images, video, sound, …)
– µεταδεδοµένα (MARC, Dublin Core, …)

• Πολιτική Πρόσβασης - IPR
– ελεύθερη πρόσβαση - άδειες π.χ. Creative Commons
– µε περίοδο αποκλεισµού (embargo period)
– βάσει πνευµατικών δικαιωµάτων (IPRs)

• Τρόπος αρχειοθέτησης
– αυταρχειοθέτηση
– ειδικευµένο προσωπικό βιβλιοθήκης



• < 50% των ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι) διαθέτουν ΙΚ
• Κανένα δεν έχει πληρότητα όλων των βασικών
τεκµηρίων

• Ελάχιστα αρχειοθετούν papers (journals, 
conferences)

• Κατά κανόνα, δεν επικοινωνούν µε τις βάσεις
εκπαιδευτικού υλικού

• portal οριζόντιας αναζήτησης: openarchives.gr
(ερασιτεχνικό)

• Στο Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών (ΕΑ∆∆)
του Ε.Κ.Τ φυλάσσεται ένα σηµαντικό µέρος της
παραγωγής PhDs των ελληνικών ΑΕΙ (> 20.000)

Το ελληνικό τοπίο



Το ελληνικό τοπίο (συνέχεια)
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Το ελληνικό τοπίο (συνέχεια)

Περιεχόµενο ΙΚ - PhDs
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Το ελληνικό τοπίο (συνέχεια)
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Αναζήτηση - Πρόσβαση
• Πού (where)

– Κάθετη αναζήτηση (σε σχετικά θεµατικά Καταθετήρια)
– Οριζόντια αναζήτηση σε πολλά (Federated Search)
– Τίτλοι-µεταδεδοµένα-πλήρες κείµενο

(Τitle – Metadata – Full-text)

• Πώς (how)
– Συντακτική αναζήτηση (keyword-based search)
– Εκτεταµένη συντακτική αναζήτηση (query expansion)
– Σηµασιολογική αναζήτηση (semantic search)

• Εργαλεία (tools)
– Αλγόριθµοι & Μηχανές αναζήτησης (Search machines)
– Πύλες οριζόντιας αναζήτησης (Portals)

??

??



Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

• Ακρίβεια (Precision)

• Πληρότητα (Recall)

Κριτήρια ποιότητας (quality attributes)

(Wikipedia)

ζητούµενα /  λοιπά

recall

precision

results

• Ταχύτητα (speed of response)
• Παρουσίαση αποτελεσµάτων (presentation)



Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση

Ε. Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία: (17ος-19ος αι.): συµβολή στη
µελέτη των κοινωνικών και οικονοµικών δοµών και του κοινοτικού συστήµατος

Μια πρόχειρη ανατοµία του ελληνικού τοπίου

test work (chosen at random):

PhD

Πανεπ.
Κρήτης,

1986

> 14 βιβλιοθήκεςΙΚ Παν. Κρήτης ΕΑ∆∆ - ΕΚΤ

Τουλάχιστον
5 διαφορετικές

καταλογογραφήσεις
!!!

Εµπορ. 
Τράπεζα,

1987
Μονογραφία



Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

Test work – archiving
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Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

Test work – keyword-based search in repositories

1. Επαρκείς λέξεις-κλειδιά: ΟΚ !
• Κατά την αναζήτηση, δεν µπορεί να είµαστε ακριβείς
• Προβληµατική ως προς την ακρίβεια η απλή αναζήτηση, 

αν γίνεται µε OR µεταξύ των λέξεων

PRECISION 1/35  !!



Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

Test work – keyword-based search of repositories

36 results, Precision 100%

both documents

1.650 results, Precision 100%

both documents

Η συµπεριφορά των µηχανών αναζήτησης γενικής χρήσης



Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

Test work – keyword-based search of repositories

2. Λέξεις-κλειδιά ευρύτερης σηµασίας:  

• Κρίσιµη η ποιότητα των µεταδεδοµένων
και ο αλγόριθµος αναζήτησης

Σέριφος Τουρκοκρατία

part of part of

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ



Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

Test work – keyword-based search of repositories
2. Λέξεις-κλειδιά ευρύτερης σηµασίας (συνέχεια)

(q1)  Κυκλάδες, Τουρκοκρατία (q2)  Σέριφος, ΙστορίαQuery: 

☺

☺



Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

Test work – keyword-based search of repositories

3. Εκτεταµένο σύνολο λέξεων – χρήση λεξικών & θησαυρών
(query expansion – use of vocabularies & thesauri)

Query: Σέρηφος, ιστορικός

☺



Αρχειοθέτηση – Αναζήτηση – Πρόσβαση (συνέχεια)

4. Σηµασιολογική αναζήτηση (semantic search)

Τι χρειάζεται:

• Νέες µηχανές αναζήτησης
– Αντί για λέξεις-κλειδιά, αναζητούνται οντότητες, ιδιότητες,  σχέσεις
– Αν δεν υπάρχουν κατάλληλα µεταδεδοµένα, απαιτούνται ειδικοί

αλγόριθµοι εξαγωγής εννοιών από κείµενα – µέθοδοι υπολογιστικής
γλωσσολογίας κ.α.             --- ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ !!
(text mining – computational linguistics) 

• Άλλο µοντέλο µεταδεδοµένων και αρχειοθέτησης
– Ορισµός εννοιών, οντοτήτων, ιδιοτήτων και σχέσεων µεταξύ τους

(concepts, entities, properties, relationships)
– Τα µεταδεδοµένα κωδικοποιούν αυτές τις σχέσεις
– Σε οργανωµένη µορφή οντολογίες (ontologies)
– Βάσεις δεδοµένων Βάσεις γνώσης
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ACCESS ???ACCESS !!!

Keyw
ords

Query expansion

thesauri

metadata

ontologies

Advanced searching machines
Semantic search

New archiving model,
Semantic metadata

Συµπεράσµατα



Συµπεράσµατα (συνέχεια)

• Τα ΙΚ στην Ελλάδα πρέπει να εµπλουτιστούν, τόσο µε νέες
κατηγορίες τεκµηρίων, όσο και σε όγκο περιεχοµένου

• Η θεσµοθετηµένη (υποχρεωτική !) κατάθεση είναι κρίσιµος
παράγοντας για τον εµπλουτισµό

• ∆εν αρκεί η απλή ψηφιοποίηση-κατάθεση τεκµηρίων για τη
δηµιουργία ενός σύγχρονου ΙΚ. Ο τρόπος αρχειοθέτησης και
οι µηχανισµοί αναζήτησης-πρόσβασης γίνονται όλο και πιο
σηµαντικοί, καθώς το πλήθος των τεκµηρίων αυξάνει και
νέες υπηρεσίες καθίστανται αναγκαίες (π.χ. εικονικές
θεµατικές βιβλιοθήκες)

Ι. ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ



Συµπεράσµατα (συνέχεια)

• Η ποιότητα των µεταδεδοµένων είναι εξαιρετικά κρίσιµος
παράγοντας για την αναζήτηση και την πρόσβαση

• Η πληρότητα των αναζητήσεων λειτουργεί σε βάρος της ακρίβειας, 
ειδικά µε συµβατικές (µη προηγµένες) µηχανές

• Η πολλαπλή καταλογογράφηση έχει και ένα καλό: συνδυαζόµενη µε
οριζόντια (οµόσπονδη) αναζήτηση αυξάνει την πληρότητα
LOCSS: Lots of Copies Keep Stuff (not only Safe but) Searchable too !!

• Ισχυρές µηχανές αναζήτησης γενικής χρήσης (π.χ. Google), αν και
αναζητούν σε µεγαλύτερους τόπους (web), έχουν πολλές φορές
καλύτερη επίδοση από τις απλές µηχανές σε µικρά καταθετήρια !!

• Η σηµασιολογική αναζήτηση απέχει ακόµη από την ωριµότητα, όµως
αποτελεί τη µακροπρόθεσµη λύση …

• Τα σηµασιολογικά µεταδεδοµένα και οι οντολογίες απαιτούν
εξειδικευµένες γνώσεις, γι αυτό η καθοδηγούµενη αυταρχειοθέτηση
µπορεί να δώσει τα καλύτερα αποτελέσµατα

ΙΙ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ



Επικείµενες δράσεις Σ.Ε.Α.Β.

• ∆ηµιουργία ΙΚ για τα Α.Ε.Ι. (~ 20) που δεν διαθέτουν, 
σε κοινή υποδοµή (της Ε∆ΕΤ) µε χρήση virtual servers.

• Αναβάθµιση - Εµπλουτισµός ΙΚ µε νέα τεκµήρια
( Νέες πλατφόρµες ??     DSpace Fedora ???)

• Κοινή πολιτική κατάθεσης – επιδίωξη θεσµοθέτησης από τα
Α.Ε.Ι – Έλεγχος ποιότητας & πιστοποίηση

• Χρήση προηγµένων µηχανών οριζόντιας (οµόσπονδης) 
αναζήτησης – χρήση σηµασιολογικών τεχνικών

• Ανάπτυξη συστήµατος & υπηρεσίας συνεργατικής
καταλογογράφησης

ΕΣΠΑ – Ψηφιακή Σύγκλιση


