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Εθνικο Πληροφοριακό Σύστηµα Ερευνας & Τεχνολογίας



περιεχόµενο:

υποδοµές:

ΕΠΣΕΤ - Κ∆



Από το κεντρικό περιεχόµενο προς user generated content και τα

διασυνδεδεµένα δεδοµένα



Υποδοµές Α.Π., τα χαρακτηριστικά:

• Λογισµικό και συστήµατα για µεγάλο όγκο δεδοµένων, περιπλοκές
σχέσεις

• Εργαλεία Α.Π.: Αποθετήρια, Ηλεκτρονικές Εκδόσεις, CRIS, 
κατάλογοι βιβλιοθηκών ΚΑΙ µε ψηφιακό υλικό.

• ∆ιάθεση αλλά ΚΑΙ οργάνωση, διαχείριση, αναζήτηση, και διατήρηση/ 
αρχειοθέτηση περιεχοµένου

o Πρότυπα: από το MARC στο Dublin Core και το METS και από

το Z39.50 στο OAI/MPH κ.α. επερχόµενα

o Πολύπλοκα µοντέλα δεδοµένων, πολλαπλές εξειδικευµένες
στοχευµένες υπηρεσίες µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα

• ∆ιαλειτουργικότητα, ανταλλαγη, και µετάβαση δεδοµένων



Υποδοµές Α.Π./ΕΠΣΕΤ, οι απαιτήσεις:

• Υποστήριξη περιπλοκών workflows

o Review, digitise, document, publish 

o ∆ιαχείριση πολλαπλών συστηµάτων

• «Φυσικές» Υποδοµές:

o Μεγάλοι όγκοι δεδοµένων/υποστήριξη custom workflows αλλά

και:

o ασφάλεια, archival copies/preservation

• Οχι ένα απλό three tier σχήµα αλλά:

o Service orientation

o Πολυπλοκότητα όχι µόνο όγκου αλλά πολυπλοκότητας ροών –

ανταλλαγής δεδοµένων

o Ωστόσο: µακροπρόθεσα ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ κόστος λειτουργίας!



Επιµέρους στοιχεία

• Υποδοµές συστηµάτων και συστήµατα διαχείρισης λειτουργίας

o Αναπαράσταση/επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων

o ∆ιαχείριση και έλεγχος µιας Service Oriented υποδοµής

o Αυτοµατοποιηµένα εργαλεία

• Υποδοµές λογισµικού:

o Υποστήριξη διαλειτουργικότητας και αναδυόµενων προτύπων

(π.χ. OPENAIRE) 

o ∆ιαλειτουργικότητα, προτύπα ανταλλαγής δεδοµένων, όχι

κλείδωµα σε συστήµατα

o + discipline specific υποδοµές επιστηµονικών δεδοµένων

o ΕΛ/ΛΑΚ στην αιχµή της τεχνολογίας

Συµπερασµατικά: 

• ανάγκη παρακολούθησης/επιβολής προτύπων (Όχι τόσο ώριµα όσο π.χ. 

networking protocols!)

• διαχείριση και παρακολούθηση των λογικών υποδοµών παροχής

υπηρεσιών, περίπλοκά συνδεδεµένα στοιχεία, µέλος οικοσυστήµατος

διαλειτουργικών (διεθνώς) εφαρµογών



ΕΠΣΕΤ-Κ∆: υποδοµές συστηµάτων

• Virtualised υποδοµή: επιλογή από το 2006, παραγωγικά Α’
τρίµηνο 2007:

o Ευελιξία, ελαστικότητα, διαχειριστική ευκολία, 

o Πλήρης διαφάνη ως προς υποκείµενο στρώµα

λειτουργίας!

• Yψηλή χρησιµοποίηση/αξιοποίηση παρεχόµενων πόρων

o Αλλά και οχι overcommitment = “control & monitor loop”
βαση αναγκών τελικών υπηρέσιών

• Oολοκληρωµένη κάθετη ενεργειακή παρακολούθηση

o Έλεγχος, διαχείριση, βελτίωση κατανάλωσηςhttp://code.google.com/p/e-vigr/



ΕΠΣΕΤ-Κ∆: διαχείριση και έλεγχος

• Ανάγκη παρακολούθησης της τελικής υπηρεσίας:

o ΕΠΣΕΤ: Από ΥΚ EKT ως (ίσως και σηµαντικότερο) έλεγχο εκατοντάδων

επιµέρους παραµέτρων εφαρµογών, υποδοµών (>500)

o Mapping σύνθετης υπηρεσίας σε επιµέρους στοιχεία

content based monitoring

Ελάχιστες παράµετροι αναλογικά για hw monitoring

Κάθετοποιηµένη διασφάλιση διαθεσιµότητας και κλιµάκωσης

o ΕΠΣΕΤ – Κ∆: proactive resources commitment, ανάλογα µε

προβλεπόµενη ζήτηση:

• Παρακολούθηση ανταπόκρισης συγκεκριµένων ροών εργασιών

και σε “service” level

• προκλήσεις versioning, staging, change management, 

παρακολούθηση συµµόρφωσης σε πρότυπα, service based 



Ασφάλεια και αρχειακό περιεχόµενο

• Προστασία ανοικτού περιεχοµένου, παροχή υπηρεσιών µε

υψηλό Confidentiality, Availability, Integrity

• ∆ιεθνή πρότυπα (π.χ. ISO27K και ITIL): 

o Από υποδοµές ως εφαρµογές, και από τεχνικά µέτρα ως

οργανωτικά

• ΕΠΣΕΤ: risk assesment/disaster recovery plan 

• ΕΠΣΕΤ-Κ∆: Bussiness Continuity για την βιώσιµη διαφύλαξη

πολύτιµου περιεχοµένου/υπηρεσιών

o περά από αποµακρυσµένο replicated content 

• ∆ιατήρηση? µελλοντική συνεχιζόµενη σύνθετη πρόσκληση

Συµπερασµατικά: 

• ανάγκη παρακολούθησης/επιβολής προτύπων (Όχι τόσο ώριµα όσο π.χ. 

networking protocols!)

• διαχείριση και παρακολούθηση των λογικών υποδοµών παροχής

υπηρεσιών, ιδιαίτερα περίπλοκά συνδεδεµένα στοιχεία.

Τάσεις (;):

� µετάβαση και σε SaaS λύσεις, για παροχή ολοκληρωµένη υπηρεσίας

� Συµπληρωµατική τεχνολογία/προσέγγιση µε IaaS Cloud/υβριδικά σχήµατα



Εθνικό Πληροφοριακό Συστηµα Ερευνας και Τεχνολογίας:

Β’ Μέρος – Υποδοµές λογισµικού, τελικές υπηρεσίες προς
τους χρήστες, προκλήσεις και απαιτήσεις



• ∆ιαδικτυακές βάσεις δεδοµένων που παρέχουν πρόσβαση σε
ψηφιακά αντικείµενα (π.χ. βιβλία, άρθρα, εικόνες, βίντεο) 
συνοδευόµενα από αναλυτικά µεταδεδοµένα

• Συλλογή, διάχυση, µακροχρόνια διατήρηση υλικού που έχει
αρχειακή αξία

• ∆ιαµοιρασµός µεταδεδοµένων (και περιεχοµένου) µέσω
προτύπων πρωτοκόλλων και σχηµάτων

o Ανοικτά , επανα-χρησιµοποιήσιµα µεταδεδοµένα

o Στο µέλλον: ανοικτό, επαναχρησιµοποιήσιµο περιεχόµενο

• Μόνιµοι, µοναδικοί προσδιοριστές (persistent identifiers)

• Μακροχρόνια διατήρηση

Ψηφιακά αποθετήρια



• Ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία / µονογραφίες, 
πρακτικά συνεδρίων

• Πλήρης υποστήριξη των διαδικασιών έκδοσης

o Peer-review

o Παραγωγή έκδοσης (π.χ. διαµόρφωση σελίδων, εµφάνιση, κλπ.)

• ∆ιαλειτουργικότητα µε αποθετήρια, µηχανές αναζήτησης
ακαδηµαϊκού περιεχοµένου (π.χ. Google Scholar), συσσωρευτές
και καταλόγους (π.χ. DOAJ)

• Νέες δυνατότητες και υπηρεσίες:
o Online ανάγνωση - ανάγνωση σε φορητές συσκευές / e-readers, tablets

o Συνεργατική συγγραφή (π.χ. για µονογραφίες) 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις











• Καταγραφή και διάθεση πληροφορίας για το περιβάλλον στο
οποίο παράγονται ερευνητικά αποτελέσµατα

• Πρότυπο δεδοµένων CERIF (euroCRIS):

o Ερευνητές, οργανισµοί, έργα, δηµοσιεύσεις

o Πατέντες, προϊόντα

o Βιβλιοµετρικά δεδοµένα

o Προγράµµατα χρηµατοδότησης

o Ερευνητικές υποδοµές, εξοπλισµός, υπηρεσίες

o Τοµείς τεχνογνωσίας, ∆ιακρίσεις

• Συσχετίσεις µεταξύ των οντοτήτων – µε ρόλους ανά συσχέτιση

Συστήµατα CRIS



Publication

repository

Dataset

Software

repository

Finance

system

Human

Resources

system

Project 

Mgt

system

CERIF-CRIS

Web pages
Directory

Services



Συλλογή περιεχοµένου –
όχι πια άδεια αρχεία! 

Nature 461, 160-163 (2009) 

doi:10.1038/461160a

• Open Access Mandates

o Φορείς χρηµατοδότησης

o Ακαδηµαϊκά / ερευνητικά
ιδρύµατα

• Προληπτικές υπηρεσίες, αυτό-
αρχειοθέτηση, φιλικότητα στο

χρήστη



Χρήση αποθετηρίων από άλλα συστήµατα

• Έρευνα: CRIS, VRE

• Ε-εκπαίδευση - VLE / LMS και αποθετήρια εκπαιδευτικών

αντικειµένων (Learning Object Repositories)

• Web 2.0 / κοινωνική δικτύωση

• Ηλεκτρονικές εκδόσεις

o Συστήµατα διαχείρισης διαδικασιών έκδοσης

o Συστήµατα διαχείρισης δικαιωµάτων αναπαραγωγής

• Συστήµατα διαχείρισης έργων (αποθετήρια γκρίζας βιβλιογραφίας) 

• Χρήση περιεχοµένου για άλλους σκοπούς (content re-purposing)



Repositories

VLE / LMS CRIS E-Publishing Web 2.0

Χρήση αποθετηρίων από άλλα συστήµατα

Aggregators



Λειτουργίες web 2.0 

• Περιεχόµενο παραγόµενο από χρήστες

o Σχολιασµός, επισηµειώσεις, βαθµολογίες, προτιµήσεις

o Εικόνες, κείµενα, βίντεο,…

• Κοινωνική δικτύωση

• ∆ηµιουργία εικονικών συλλογών

o Περιεχόµενο αποθετηρίων και άλλων πηγών (π.χ. Wikipedia)

o Αναφορές σε υλικό / βιβλιογραφία

o Αποθήκευση και διαχείριση σε συστήµατα µε κατάλληλα χαρακτηριστικά(π.χ. 
µόνιµοι προσδιοριστές, ολοκληρωµένη διαχείριση)





Απώτερος στόχος: ολιστικές υπηρεσίες
διαχείρισης / δηµοσίευσης περιεχοµένου

• Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του ψηφιακού περιεχοµένου

o Τεκµηρίωση / πρότυπα µεταδεδοµένων

o Παρουσίαση

o Έλεγχοι ποιότητας (αναζητήσιµο κείµενο, εικόνα καλής ποιότητας, κλπ.)

o Σύνδεση µε το περιβάλλον δηµιουργίας του

• Κείµενα

o Online ανάγνωση, OCR, full-text search, hit highlighting

• Εικόνες

o Σταδιακή παρουσίαση / µετάδοση (progressive transmission), προβολή, 
µεγέθυνση, περιστροφή, επεξεργασία


