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Σθνπόο
Τα έξγα ςεθηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο πεξηερνκέλνπ ησλ πξνεγνχκελσλ
πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ είραλ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ
Διιεληθνχ επηζηεκνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Ψζηφζν, κε βάζε ηελ
πξνεγνχκελε εκπεηξία αλέθπςαλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά δεηήκαηα θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπο πνπ:


πεξηνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηνπ παξαρζέληνο πεξηερνκέλνπ, κεηψλνπλ ηελ αμία
ηεο επέλδπζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ επξείαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη
νξγάλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί.



δελ επηηξέπνπλ ηελ ζε επξεία θιίκαθα εθαξκνγή ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ
εμειίμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηβάιινλ δηάζεζεο αλνηθηψλ δεκνζίσλ
ηεθκεξίσζεο θαη ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα
ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.



δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο λέεο ηερλνινγηθέο απνδνηηθά πξνζεγγίζεηο δηάζεζεο
εθαξκνγψλ θαη Cloud γεληθά θαη Software as a Service Cloud ππνδνκψλ, γηα
δηάζεζε εθαξκνγψλ κε ηελ κνξθή ππεξεζίαο φπσο πξνζδηνξίδεηαη θαη ζην
Χεθηαθφ Θεκαηνιφγην 2020 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.

Σην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί αθνξνχλ ζηελ:


πνιπδηάζπαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηάζεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ,



ην απμεκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπο ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία αλά
κεκνλσκέλε εγθαηάζηαζε,



ηηο κεησκέλεο δπλαηφηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπ,



ηελ αδπλακία απνηειεζκαηηθήο ηνπ έληαμεο ζε δηεζλείο θαηαιφγνπο ή θαη
ζε κεραλέο αλαδήηεζεο,



ηελ κεησκέλε
εγθαηάζηαζε,



ηελ έιιεηςε κεραληζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο καθξνρξφληαο δηαηήξεζε,
αμηνπνίεζήο θαη αζθάιεηαο ηνπ.

δηαζεζηκφηεηα θαη επίπεδν αζθάιεηαο αλά κεκνλσκέλε

Κέξνο ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ νθείινληαη θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
Διιεληθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ θνξείο νη νπνίνη, αλ
θαη δηαζέηνπλ ζεκαληηθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη δηεπξπκέλεο
απαηηήζεηο ρξήζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ δηαζέηνπλ ην απαηηνχκελν
ηερλνινγηθά θξίζηκν κέγεζνο γηα ηελ πνηνηηθή θαη δηαηεξήζηκε πξνζθνξά
ζχλζεηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
Θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν είραλ δνζεί ζηνπο αλαδφρνπο
έξγσλ κε ηε κνξθή κειεηψλ [1][2][3] θαιέο πξαθηηθέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ ζεκάησλ, σζηφζν, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θάλεθε φηη νη ηερλνινγηθέο θαηεπζχλζεηο δελ αξθνχλ απφ
κφλεο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δεηεκάησλ, ηδηαίηεξα ζε
κηα ζεηξά απφ θξίζηκα ζηνηρεία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δπλαηνηήησλ επαλαμηνπνίεζεο
πεξηερνκέλνπ θαη εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε.
Πέξα ινηπφλ απφ ηελ επηθαηξνπνίεζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ππαξρνπζψλ
κειεηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε ησλ λέσλ, ζε ηερλνινγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ
επίπεδν, ζεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη, πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα πιαίζην γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ζπζηήκαηα δηάζεζεο
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα
ζεκεία ειέγρνπ ψζηε λα απνθεπρζνχλ αζηνρίεο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ
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έξγσλ, λα κεησζεί ην θφζηνο ηνπο θαη λα ιεθζεί πξφλνηα γηα ηε βησζηκφηεηα θαη
καθξνρξφληα δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξάγεηαη.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπλ πξνδηαγξαθεί νη θχξηεο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη
νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη, θαηά ειάρηζην απφ ην
ζχζηεκα απνζεηήξηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
νξγάλσζε, απφζεζε θαη
δηάζεζε ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Γηα ηηο θξίζηκεο πξνδηαγξαθέο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο επηπιένλ αμία έρεη θαη ν έιεγρνο ζηηο απαηηήζεηο θαη κε
απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο.
Σθνπφο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είλαη λα νξίζεη έλα ζαθέο θαη ξεαιηζηηθφ πιαίζην
γηα ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ έξγα αλνηθηνχ ηεθκεξησκέλνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Τν
πιαίζην απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ψζηε λα θαιχπηνληαη νη
αλάγθεο εμεηδηθεπκέλσλ θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη λα ελζσκαηψλνληαη
νη δηαξθείο δηεζλείο εμειίμεηο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη πξνηππνπνίεζεο. Τν
πιαίζην θαη νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο έρνπλ πξνθχςεη κε βάζε ηελ πνιχρξνλε
εζληθή θαη δηεζλή εκπεηξία ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Τεθκεξίσζεο ζε ππνδνκέο
αλνηθηνχ ηεθκεξησκέλνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη έρνπλ σο βάζε ηηο δηεζλείο
πξαθηηθέο, ηφζν ζε επίπεδν επξσπατθψλ θξαηψλ (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία,
Γαιιία, Σνπεδία θ.α.), ζπλνιηθά ηεο ΔΔ (πξνγξάκκαηα e-content, ICT PSP, einfrastructure θ.α.) φπσο θαη θαιά παξαδείγκαηα επηκέξνπο δηεζλψλ απνζεηεξίσλ
θαη ζπζηεκάησλ ςεθηαθνχ πεξηερφκελνπ κεγάιεο θιίκαθαο (Open Library ηνπ
Internet Archive, Google Books θαη Art Project, θ.α.). Τν Δζληθφ Θέληξν
Τεθκεξίσζεο, έρεη ζεζκηθφ ξφιν ζηελ επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε θαη
καθξνρξφληα παξνπζία ζηε δηάζεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ ζηελ
αθαδεκατθή, εξεπλεηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.
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Απνζεηήξηα αλνηθηνύ ηεθκεξησκέλνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ
Ψο απνζεηήξηα (repositories) νξίδνληαη ζπζηήκαηα απφζεζεο, νξγάλσζεο θαη
δηάζεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε ζπιινγή, δηάζεζε
θαη καθξνρξφληα δηαηήξεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, πξνεξρφκελνπ είηε απφ
ςεθηνπνίεζε είηε απφ πιηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εμαξρήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(born-digital). Γηαθνξνπνηνχληαη απφ απιά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ,
ιφγσ ηεο θξίζηκεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κηαο ζεηξάο
παξαγφλησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ πινχζησλ γεληθά κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
Τα απνζεηήξηα πεξηερνκέλνπ ζην ζχλνιφ ηνπο δνκνχληαη γχξσ απφ ην ςεθηαθφ
ηεθκήξην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην ζψκα ηνπ θπξίσο ηεθκεξίνπ (πιήξεο
θείκελν, εηθφλα, θ.α.), ηα πεξηγξαθηθά κεηαδεδνκέλα θαη ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο
εξκελεία πνπ ηα ζπλνδεχεη. Ζ δνκεκέλε απηή πιεξνθνξία ππνζηεξίδεηαη απφ κηα
ζεηξά λέσλ αιιά θαη ψξηκσλ αλνηθηψλ δηεπαθψλ, ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη
ζεκαζηνινγηθψλ πεξηγξαθψλ γηα ηελ αληαιιαγή, αλαδήηεζε, ζπζζψξεπζε θαη
δηαζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε νξγαλσκέλν ηξφπν, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη
θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηεζλέο επίπεδν.

ΑΡΥΔΙΟ ΠΛΗΡΟΤ
ΚΔΙΜΔΝΟΤ
PDF/ODT/JPEFXML,…,

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΔΣΑΓΔΓΟΜΔΝΑ

DUBLIN CORE,
UNIMARC, …,

DOMAIN SPECIFIC

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δηθόλα 1 Απινπζηεπκέλε κνξθή ςεθηαθνύ ηεθκεξίνπ θαη ζρεηηθώλ πξνηύπσλ

Βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη, ηα απνζεηήξηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ
ζπλήζσο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:


Απνζεηήξηα / ζπιινγέο ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ ή/ θαη ηζηνξηθνχ απνζέκαηνο
(π.ρ. εηθφλεο έξγσλ ηέρλεο, αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, ρεηξνγξάθσλ).



Απνζεηήξηα επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ (π.ρ. επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο
φπσο άξζξα, βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ).



Αξρεία δηάθνξσλ ηχπσλ θαη κνξθψλ (π.ρ. πξνζσπηθά αξρεία
πξνζσπηθνηήησλ, νπηηθνπαθνπζηηθά αξρεία ξαδηνηειενπηηθψλ νξγαληζκψλ,
αξρεία πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ).
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Οη επηκέξνπο κνξθέο πεξηερνκέλνπ, ηξφπνη νξγάλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα
δηαθέξνπλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο, κνηξάδνληαη σζηφζν ηηο βαζηθέο αξρέο
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη αλάγθεο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Σηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο πξνδηαγξαθψλ θαη
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζε θάζε επίπεδν πξφζθηεζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηνπ
ςεθηνπνηεκέλνπ ή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
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Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε, νξγάλσζε θαη δηάζεζε ηνπ
πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο
Ψηθιοποίηζη
Οη δηαδηθαζίεο, ηα πξφηππα θαη νη κέζνδνη ςεθηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ελδηαθέξνληνο
έρνπλ αληηκεησπηζηεί, κε ζεκαληηθφ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο, ζην αληίζηνηρν ηκήκα
ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Οδεγφο θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηε
καθξνπξφζεζκε
δηαηήξεζε
ηνπ
πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ»
[1],
θαη
ελζσκαηψλνπλ πιηθφ απφ αληίζηνηρεο δηαδεδνκέλεο δηεζλείο κειέηεο θαη πεγέο
[4][5][6][7]
. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ, νη νπνίεο
αλαπαξάγνληαη παξαθάησ κε βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε κειέηε:

Πξσηόηππν αληηθείκελν

Διάρηζηε αλάιπζε

Φξσκαηηθό
βάζνο

Φσηνηππεκέλν πιηθφ
(αζπξφκαπξν)

200-300 dpi

8 bit γθξη

Έληππν πιηθφ (αζπξφκαπξν)

400 dpi ή 4000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

8 bit γθξη

Έληππν πιηθφ (έγρξσκν)

400 dpi ή 4000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

24 bit

Φάξηεο θαη γξαθηθά
(αζπξφκαπξα)

300 dpi ή 4000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

8 bit γθξη

Φάξηεο θαη γξαθηθά (έγρξσκα)

300 dpi ή 4000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

24 bit

Φσηνγξαθίεο (αζπξφκαπξεο)

600 dpi ή 5000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

8 bit γθξη

Φσηνγξαθίεο (έγρξσκεο)

600 dpi ή 5000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

24 bit

Έξγα ηέρλεο (αζπξφκαπξα)

600 dpi ή 5000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

8 bit γθξη

Έξγα ηέρλεο, πθάζκαηα
(έγρξσκα)

600 dpi ή 5000 pixels ζηε
κεγαιχηεξε δηάζηαζε

24 bit

35mm slides, αξλεηηθά θιπ
(αζπξφκαπξα)

2400 dpi

8 bit γθξη

35mm slides, αξλεηηθά θιπ
(έγρξσκα)

2400 dpi

24 bit

6cm X 6cm slides
(αζπξφκαπξα)

2000 dpi

8 bit γθξη

6cm X 6cm slides (έγρξσκα)

2000 dpi

24 bit

Slides ή πιάθεο απφ γπαιί
(αζπξφκαπξα)

600 dpi

8 bit γθξη

Πίλαθαο 1. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ςεθηνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζύκθσλα κε
[1]
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Ταπηφρξνλα, ζηε κειέηε επηζεκαίλνληαη κηα ζεηξά απφ, απηνλφεηεο κελ αιιά φρη
πάληα ηεξνχκελεο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ
ηειηθψο παξαγφκελνπ πιηθνχ θαη ηελ ηειηθή εκπεηξία ηνπ ρξήζηε (π.ρ. δηφξζσζε
ςεθηαθψλ εηθφλσλ, επζπγξάκκηζε, crop, θ.α.). Σπλνιηθά, νη πξνδηαγξαθέο πνπ
ζεκεηψλνληαη ζηε κειέηε [1] εθφζνλ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη επαξθείο, αλ θαη
πξέπεη λα εμεηαζηεη επηθαηξνπνίεζε ηνπο φπσο π.ρ κε ηελ πξνζζήθε ηεο
δπλαηφηεαο γηα απνζήθεπζε ησλ εηθφλσλ θαη ζε κνξθή lossless JPEG 2000 θ.α..
Ψζηφζν, επηπιένλ ηεο ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθψλ απαηηείηαη ε
εθαξκνγή επεμεξγαζίαο, ζηελ θάζε ηεο ςεθηνπνίεζεο, κε ζύζηεκα
νπηηθήο αλαγλώξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) γηα έληππν πιηθό, ην νπνίν
απνηειεί ην θύξην ηεθκήξην ή ην ζπλνδεπηηθό πιηθό ηεθκεξίσζεο ελόο
αληηθεηκέλνπ, ψζηε λα γίλεηαη δπλαηή ε αλαδήηεζε απφ κεραλέο αλαδήηεζεο ζην
δηαδίθηπν, ην Απνζεηήξην ηνπ θνξέα, θαη ην κεηξψν αλνηθηνχ ηεθκεξησκέλνπ
πεξηερνκέλνπ, ε αλαδήηεζε θαη ην indexing ζην πιήξεο θείκελν (full text search) .
Πξνηείλεηαη λα απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ «αδηφξζσην», φπσο νλνκάδεηαη, OCR γηα
θείκελα Λέσλ Διιεληθψλ1 θαη άιισλ δηαδεδνκέλσλ γισζζψλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
μελφγισζζν πιηθφ, σο ε πξνζέγγηζε πνπ εμαζθαιίδεη ηνλ θαιχηεξν ιφγν
απνηειεζκάησλ πξνο θφζηνο. Ζ απαίηεζε απηή είλαη θξίζηκε ψζηε κεηά ηε
δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ην ςεθηαθφ πιηθφ λα είλαη αλαδεηήζηκν ζην
πιήξεο θείκελν ζην απνζεηήξην, ζην δηαδίθηπν θαη ζην κεηξψν αλνηθηνχ
ηεθκεξησκέλνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ αξρείσλ γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ
πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ινγηζκηθφ OCR ππάξρνπλ νη παξαθάησ δπλαηφηεηεο:
A. Η απαίηεζε επεμεξγαζίαο OCR από ηνπο αλάδνρνπο ησλ έξγσλ
ςεθηνπνίεζεο. Απνηειεί ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε,- κηαο θαη ε επηπιένλ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε είλαη αλαινγηθά κηθξή ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο
(ζχκθσλα κε εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο απφ 0,01 έσο θαη 0,02€/ζειίδα). Τα
παξαδνηέα απφ ηελ επεμεξγαζία OCR αλά ηεθκήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηα εμήο:


Τν θείκελν ζε μερσξηζηφ αξρείν ηχπνπ .txt, θσδηθνπνίεζεο UTF-8. Σην
αξρείν θεηκέλνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νη αιιαγέο γξακκήο θαη
ζειίδαο.



Τν θείκελν ζε κνξθή «Image PDF with hidden text» πνπ επηηξέπεη ηελ
αλαδήηεζε θαη επηινγή θεηκέλνπ ζε μερσξηζηφ αξρείν PDF, ην νπνίν
ζπληίζεηαη απφ ηηο ζαξσκέλεο εηθφλεο θαη ην θείκελν πνπ πξνθχπηεη απφ
ην OCR.



Αλαιπηηθφ παξαγφκελν OCR θείκελν ζε κνξθή ABBYY XML ή hOCR, πνπ
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζέζεο γηα θάζε ραξαθηήξα / ιέμε ηνπ θεηκέλνπ θαη
επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ κε εθαξκνγή θπιινκέηξεζεο /
αλάγλσζε σο e-book (ελαιιαθηηθή ηνπ αλνίγκαηνο σο PDF αξρείν) κε
αλαδήηεζε θαη hit highlighting.

B. Σε πεξίπησζε πνπ ε ςεθηνπνίεζε δηελεξγείηαη εζσηεξηθά απφ ηνλ ηειηθφ
δηθαηνχρν ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζε εμσηεξηθνχο αλαδφρνπο, θαη γηα ήδε
ππάξρσλ πιηθφ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε θεληξηθήο ππνδνκήο OCR γηα
καδηθή νπηηθή αλαγλώξηζε θεηκέλσλ ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Τεθκεξίσζεο.
C. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ηεο ηνπηθήο επεμεξγαζίαο OCR κεκνλσκέλα γηα θάζε
ηειηθφ δηθαηνχρν, θξίλεηαη βηψζηκε κφλν εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θνξείο πνπ ε
ςεθηνπνίεζε απνηειεί κηα ζπλερφκελε θαη δηαξθή δηαδηθαζία.
Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο δίλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα (Πίλαθαο 2) ζε κνξθή
θαηάιιειε γηα ζπκπεξίιεςε ζε πίλαθεο ζπκκφξθσζεο.

1

Αθνξά θείκελα απφ ηππνγξαθηθά δνθίκηα θαη φρη ρεηξφγξαθα θείκελα.
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Α/Α

Απαίηεζε

1

Οπηηθή
Αλαγλώξηζε
Φαξαθηήξσλ (OCR) γηα
ππνζηήξημε
αλαδήηεζεο
θαη
επξεηεξίαζεο
ηνπ
πιήξνπο θεηκέλνπ

Πεξηγξαθή
Παξαγσγή αδηφξζσηνπ OCR γηα ην ζχλνιν ηνπ
πξνο ςεθηνπνίεζε έληππνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο
παξαθάησ κνξθέο:
 Παξάδνζε ηειηθψλ PDF αξρείσλ, εθφζνλ είλαη
επηζπκεηφο κνξθφηππνο παξάδνζεο, θαηά
ηξφπν ψζηε πίζσ απφ ηελ ςεθηνπνηεκέλε
εηθφλα λα ππάξρεη ην αληηθείκελν ηνπ ζε
«Image PDF with hidden text» πνπ επηηξέπεη
ηελ αλαδήηεζε θαη επηινγή θεηκέλνπ ζε
μερσξηζηφ αξρείν PDF, ην νπνίν ζπληίζεηαη απφ
ηηο ζαξσκέλεο εηθφλεο θαη ην θείκελν πνπ
πξνθχπηεη απφ ην OCR.
 Παξάδνζε αξρείσλ text θαη XML ζε κνξθή
UTF8 αδηφξζσηνπ OCR. Τν text αξρείν πξέπεη
λα
βξίζθεηαη
μερσξηζηφ
αξρείν
ηχπνπ
θσδηθνπνίεζεο UTF-8 θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη
αιιαγέο γξακκήο θαη ζειίδαο.
 Σε αλαιπηηθφ αξρείν ζηηο πξφηππεο κνξθέο
κνξθή ABBYY XML ή hOCR, πνπ πεξηιακβάλνχλ
ζηνηρεία ζέζεο γηα θάζε ραξαθηήξα / ιέμε ηνπ
θεηκέλνπ θαη επηηξέπνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ
θεηκέλνπ κε εθαξκνγή θπιινκέηξεζεο θαη κε
δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο κε hit highlighting.

Πίλαθαο 2. Δπηπξόζζεηεο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ςεθηνπνίεζεο
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Μεηαδεδομένα και διαλειηοσργικόηηηα
Ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε επίπεδν κεηαδεδνκέλσλ έρνπλ νη
έλλνηεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο νξίδνληαη
ζηελ πξφζθαηε Γεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηηο γεληθέο αξρέο θαη πξνηεξαηφηεηεο
Σρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Π. «Χεθηαθή Σχγθιηζε» [8]:


Γηαιεηηνπξγηθόηεηα πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ δηεπαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη εθαξκνγψλ (αλνηθηά APIs
θαη Web Services, πιήξεο πηνζέηεζε πξνζέγγηζεο Web2.0). Σθνπφο είλαη ε
δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζε κνξθή
αμηνπνηήζηκε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν –πνιίηε ή θνξέα-, πξνζθέξνληαο έηζη
ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζήο ηνπο απφ άιιεο εθαξκνγέο, ρσξίο ηελ αλάγθε
ζχλζεησλ ιχζεσλ νινθιήξσζεο εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ.



Αλνηθηά δεδνκέλα κε ειεχζεξε πξφζβαζε απφ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ,
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο «Χεθηαθή Σχγθιηζε» είλαη ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, θαη
θαηά θχξην ιφγν ηνπ πνιηηηζηηθνχ/γλσζηαθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο πνπ ππάξρεη
ή κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Τα δεδνκέλα ησλ εληαζζφκελσλ έξγσλ ζα
πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλα, ζσζηά θαηαηεηκεκέλα, πξνζβάζηκα θαη
δεθηηθά επεμεξγαζίαο από Η/Υ.

Δηδηθφηεξα
ζηα
ζπζηήκαηα
απνζεηεξίσλ/
ςεθηαθψλ
βηβιηνζεθψλ,
ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην πεδίν ησλ κεηαδεδνκέλσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο έρεη ηηο
παξαθάησ ηξεηο δηαζηάζεηο [9]:


Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζε επίπεδν απνζεηεξίσλ θαη κεηξώνπ αλνηθηνύ
ηεθκεξησκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Δπηηξέπεη ηελ online δηάζεζε ησλ
κεηαδεδνκέλσλ ελφο απνζεηεξίνπ ζε ηξίηεο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα, κέζσ
ππνζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη αλά πάζα ζηηγκή ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ κέζσ κηαο
πξνγξακκαηηζηηθήο δηεπαθήο πνπ πινπνηείηαη βάζεη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
πξσηνθφιινπ δηάζεζεο. Ζ δηάζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε επίπεδν
πιήξνπο δηακνηξαζκνχ (harvesting), φπνπ πξαθηηθά κεηαθνξηψλεηαη ην
ζχλνιν (ή πξνθαζνξηζκέλα ππνζχλνια) ησλ εγγξαθψλ ελφο απνζεηεξίνπ γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε ζε άιιεο εθαξκνγέο, είηε ζε επίπεδν κεηα-αλαδήηεζεο
(meta-search) φπνπ αλαθηψληαη κφλν εγγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ κε
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε επίπεδν
ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε (π.ρ. Unicode)
ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη.



Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζε επίπεδν ζύληαμεο θαη δνκήο. Δπηηξέπεη ζε
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα λα «δηαβάδνπλ» ζσζηά ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζνπλ
κεηαμχ ηνπο. Σηελ ηδαληθή πεξίπησζε, απηφ πξνυπνζέηεη ηα εμήο:

-



Φξήζε θνηλήο γιψζζαο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζε
ζπληαθηηθφ επίπεδν (π.ρ. XML).
Φξήζε θνηλψλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ (π.ρ. Dublin Core, MODS,
CDWA, EAD, θιπ.)
Θσδηθνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα θνηλφ πξφηππν.
Γηα παξάδεηγκα, νη εκεξνκελίεο λα αλαγξάθνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε
φια ηα ζπζηήκαηα.

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζε ζεκαζηνινγηθό επίπεδν. Δπηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα λα «θαηαλννχλ» ζσζηά ηε ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ
αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ πιήξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, θάζε πεδίν κεηαδεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζεηαη
ρξεηάδεηαη λα έρεη δεισκέλε, ζαθή ζεκαζία. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ γηα έλα
έξγν ηέρλεο έρνπκε έλα πεδίν date, ηη αθξηβψο ελλννχκε κε απηφ (π.ρ.
πξφθεηηαη γηα ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, πξψηεο έθζεζεο ζην θνηλφ,
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πξφζθηεζεο απφ ην κνπζείν πνπ ην θηινμελεί ή εηζαγσγήο ζηελ ςεθηαθή
βηβιηqνζήθε;). Τν ηδαληθφ είλαη ε δήισζε ηεο ζεκαζίαο θάζε ζηνηρείνπ λα
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο θαηάιιειεο γιψζζαο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο
φπσο RDF ή OWL θαη θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνηχπνπ φπσο EDM
(Europeana Data Model), CIDOC-CRM, LIDO, CERIF ή αληίζηνηρνπ.

ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ
ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΑΡΥΕΙΟ ΠΛΗΡΟΤ
ΚΕΙΜΕΝΟΤ

PDF/ODT/JPEF-XML,…,

HTTP,
OAI-ORE,

Metadata search, Linked Directories
Metadata/Semantics preservation
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ
ΜΕΣΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

Dublin Core, UNIMARC, ...

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Semantic Web
Services,
…,

Semantic search, Interoperable smart search
engines, Semantics preservation

Z39.50,
OAI-MPH,
Web
Services

ΦΗΦΙΑΚΟ ΣΕΚΜΗΡΙΟ

Full text indexing, full text search
File format/bitstream preservation

Δηθόλα 2 Χεθηαθό πεξηερόκελν, δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη δηαηήξεζή ηνπ.

Ζ επίηεπμε ηεο ηδαληθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα απνηειεί εμαηξεηηθά
δχζθνιν εγρείξεκα, ηδηαίηεξα φηαλ αθνξά κεγάιν πιήζνο αλαγθαζηηθά
εηεξνγελνχο πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο. Πξνηείλεηαη κηα ζπλνιηθή, ξεαιηζηηθή
πξνζέγγηζε
πνπ
ζα
νξίδεη
δηαθνξεηηθά
επίπεδα
απαηηνύκελσλ
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ αληίζηνηρα επίπεδα επηζπκεηψλ
ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ην πιήζνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο
θαηεγνξηψλ ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη γεληθνί θαλφλεο πνπ ζα αθνξνχλ φια
ηα ζπζηήκαηα ζα είλαη πην ραιαξνί απφ φ,ηη νη αληίζηνηρνη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε,
νξηνζεηεκέλε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ (π.ρ. ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, κνπζεία,
αξρεία), φπνπ κπνξεί λα απαηηείηαη ζπκβαηφηεηα κε πην αλαιπηηθά θαη
εμεηδηθεπκέλα ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ.
Τα πξνηεηλφκελα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ
Πίλαθα 3. Τα βαζηθά ηνπο ζεκεία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:


Πξώην επίπεδν: Δμαζθαιίδεη online δηάζεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ σο
Αλνηθηψλ Γεκφζησλ Γεδνκέλσλ (open data) θαη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν κε
κφληκνπο πξνζδηνξηζηέο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα online έιεγρν ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ θάζε απνζεηεξίνπ αλά πάζα ζηηγκή (π.ρ. ζηνηρεία γηα ην
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πφζεο εγγξαθέο θαη ηεθκήξηα ππάξρνπλ). Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλάθηεζε
κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη
θαλφλεο δηάζεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ (ην ζεκείν απηφ είλαη αθφκα ππφ
δηακφξθσζε θαη δηεζλψο, νπφηε ζα πξέπεη ζηα επφκελα ρξφληα λα ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ζηαδηαθή ζπκκφξθσζε ζηα πξφηππα πνπ ζα έρνπλ
δηακνξθσζεί).


Γεύηεξν επίπεδν: Δμαζθαιίδεη online δηάζεζε επξχηεξνπ ζπλφινπ
κεηαδεδνκέλσλ σο Αλνηθηά Γεκφζηα Γεδνκέλα ζε επίπεδν ηδηαίηεξα θαηάιιειν
γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ απφ ηξίηνπο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα βαζηθέο
ππεξεζίεο εληαίαο πινήγεζεο θαη νπηηθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Δμαζθαιίδεη έλα βαζηθφ επίπεδν ζπκβαηφηεηαο κε ην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ.



Τξίην επίπεδν: Δμαζθαιίδεη online δηάζεζε αλαιπηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ σο
Αλνηθηψλ Γεκφζησλ Γεδνκέλσλ ζε επίπεδν πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε
πιεζψξαο ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηξίηνπο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα
γηα πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο εληαίαο αλαδήηεζεο, πινήγεζεο θαη
νπηηθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δμαζθαιίδεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν
ζεκαζηνινγηθήο ζπκβαηφηεηαο.

Δπίπεδν
1

2

Δύξνο
εθαξκνγήο
Όια
ηα
επηκέξνπο
απνζεηήξηα

Όια
ηα
απνζεηήξηα
κηαο
θαηεγνξίαο

Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο

Πεξηγξαθή

Υπνζηεξηδόκελεο ππεξεζίεο

Γηάζεζε κέζσ web services γηα
harvesting ησλ κεηαδεδνκέλσλ
(ηξία πεδία ηνπ unqualified Dublin
Core:
title,
type,
identifier).
Υπνζηήξημε
κνλαδηθψλ
πξνζδηνξηζηψλ
αλά
εγγξαθή
κεηαδεδνκέλσλ.
Δπξεηεξίαζε
ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ
απφ
ηηο
θχξηεο
δηαδηθηπαθέο
κεραλέο
αλαδήηεζεο
γεληθνχ
ζθνπνχ.
Θσδηθνπνίεζε
ηηκψλ
πεδίσλ
ζχκθσλα
κε
δηεζλή
πξφηππα. Γηάζεζε πιεξνθνξίαο
γηα
ηελ
θαηάζηαζε
ηνπ
πεξηερνκέλνπ φζνλ αθνξά ζέκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Γηάζεζε κέζσ web services γηα
harvesting ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη
κεηα-αλαδήηεζε.
Υπνζηήξημε
επξχηεξνπ
ππνζπλφινπ
ηνπ
unqualified Dublin Core θαζψο θαη
ηνπ
Europeana
Data
Model.
Πξνζδηνξηζκφο
ζπγθεθξηκέλσλ
sets γηα επηιεθηηθφ harvesting.
Γηάζεζε κεηαδεδνκέλσλ σο linked
data. Θσδηθνπνίεζε ηηκψλ πεδίσλ
ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα.

1. Αλάθηεζε
βαζηθψλ
κεηαδεδνκέλσλ γηα ρξήζε
ζε άιιεο εθαξκνγέο.
2. Παξαγσγή αλαθνξψλ γηα
ην
πεξηερφκελν
ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ.
3. Δληαία
αλαδήηεζε
ζε
βαζηθά πεδία.

1. Αλάθηεζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα
ρξήζε
ζε
άιιεο
εθαξκνγέο.
2. Παξαγσγή αλαθνξψλ γηα
ην
πεξηερφκελν
ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ.
3. Δληαία
αλαδήηεζε
ζε
βαζηθά πεδία.
4. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο εληαίαο
πινήγεζεο
θαη
νπηηθνπνίεζεο.
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Δπίπεδν
3

Δύξνο
εθαξκνγήο
Τα
κεγαιχηεξα
θαη
πην
ζεκαληηθά
απνζεηήξηα
αλά θαηεγνξία

Πεξηγξαθή

Υπνζηεξηδόκελεο ππεξεζίεο

Υπνζηήξημε αλαιπηηθνχ ζρήκαηνο
κεηαδεδνκέλσλ. Θνηλά εξγαιεία
γηα ζεκαζηνινγηθή ζπκβαηφηεηα
(π.ρ.
ζεκαηηθέο
επηθεθαιίδεο,
γεσγξαθηθή πιεξνθνξία).

1. Αλάθηεζε ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεηαδεδνκέλσλ γηα
ρξήζε
ζε
άιιεο
εθαξκνγέο.
2. Παξαγσγή αλαθνξψλ γηα
ην
πεξηερφκελν
ηνπ
ζπλφινπ ησλ ζπζηεκάησλ.
3. Δληαία
αλαδήηεζε
ζε
βαζηθά πεδία.
4. Δμειηγκέλεο
ιεηηνπξγίεο
εληαίαο
πινήγεζεο
θαη
νπηηθνπνίεζεο.

Πίλαθαο 3. Δπίπεδα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο απνζεηεξίσλ πεξηερνκέλνπ.

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είλαη ζχκθσλε θαη κε ηελ πξφζθαηε δηεζλή εκπεηξία
ζε πξνζπάζεηεο ζπγθέληξσζεο θαη δηάζεζεο πεξηερνκέλνπ ηδηαίηεξα κεγάιεο
θιίκαθαο, φπσο νη επξσπατθέο πχιεο Europeana [10] θαη DRIVER [11]. Σηηο
αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ην κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο
ζπγθεθξηκέλσλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ
απνζεηεξίσλ, ελψ φηαλ είλαη δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο
απνζεηεξίσλ πξνβιέπνληαη πην ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα (π.ρ. ην
πξφηππν LIDO γηα πεξηερφκελν κνπζείσλ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο [13][14][15]).
Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ιεπηνκεξψλ (αλά θαηεγνξία
πιηθνχ) πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην Europeana Data Model γηα
θαηάιιειεο θαηεγνξίεο πεξηερφκελνπ (π.ρ. πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν).
Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο πξνδηαγξαθέο, θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ
αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλα
πεδία
κεηαδεδνκέλσλ,
αθνξνχλ
κφλν
ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα (π.ρ. ηελ αλάθηεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ κέζσ θαηάιιεισλ
πξσηνθφιισλ) θαη δελ είλαη θαη’ αλάγθελ πεξηνξηζηηθέο γηα ην βάζεη πνησλ
πξνηχπσλ γίλεηαη ε πξσηνγελήο θαηαινγνγξάθεζε ζην θάζε απνζεηήξην. Ζ
πξνζέγγηζε απηή είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ησλ shareable metadata, φπνπ
δηεπθξηλίδεηαη ζαθψο πσο ηα κεηαδεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη θαη δηαηεξεί έλαο
νξγαληζκφο γηα ην ςεθηαθφ ηνπ πιηθφ κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ απηά
πνπ δηαζέηεη δεκφζηα κέζσ web services [12].
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο πξνδηαγξαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε κνξθή
απαηηήζεσλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο γηα θάζε επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
Υπνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο απνζεηεξίσλ
(Δπίπεδν 1)
Α/Α
1.
2.
3.
4.

Απαίηεζε

Πξνδηαγξαθή

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν ζπζηεκάησλ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν ζχληαμεο θαη
δνκήο
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν
ζπζηεκάησλ
αλαδήηεζεο
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν
ζπζηεκάησλ
ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ
θαη θαηαιφγσλ

Γηα
ηελ
θσδηθνπνίεζε
ησλ
κεηαδεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν UTF-8.
Τα κεηαδεδνκέλα θάζε εγγξαθήο είλαη δηαζέζηκα γηα
αλάθηεζε (harvesting) ζε κνξθή Unqualified Dublin
Core (ISO 15836:2003).
Πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε επξεηεξίαζε ηνπιάρηζηνλ
ησλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ζπλήζεηο δηαδηθηπαθέο
κεραλέο αλαδήηεζεο (Google, Bing, Yahoo).
Θα
πξέπεη
λα
ππνζηεξίδεηαη
αλάθηεζε
ησλ
κεηαδεδνκέλσλ βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ OAI-PMH,
έθδνζε 2.0.

Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο
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Α/Α
5.

Απαίηεζε
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν ζχληαμεο θαη
δνκήο κεηαδεδνκέλσλ
θαη δεδνκέλσλ

Πξνδηαγξαθή






Σηα Unqualified Dublin Core κεηαδεδνκέλα
εγγξαθήο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ OAI-PMH ζα
πξέπεη λα πεξηέρεηαη έλαο ηνπιάρηζηνλ κφληκνο
πξνζδηνξηζηήο (persistent identifiers) πνπ λα
ηαπηνπνηεί ηελ εγγξαθή. Ο κφληκνο πξνζδηνξηζηήο
δελ επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε ζην κέιινλ λα
αιιάμεη ή λα απνδνζεί ζε άιιν ςεθηαθφ πφξν. Ο
κφληκνο πξνζδηνξηζηήο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην
δηεζλέο πξφηππν Handle.
Ζ θσδηθνπνίεζε ηνπ πεδίνπ dc.language (αλ
ππάξρεη) ζηα κεηαδεδνκέλα εγγξαθήο πνπ
δηαηίζεληαη κέζσ OAI-PMH ζα πξέπεη λα αθνινπζεί
ην πξφηππν ISO 639-2, ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο
γισζζψλ πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έρνπλ
δχν δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο (νξνινγίαο θαη
βηβιηνγξαθηθφ), ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν
βηβιηνγξαθηθφο θψδηθαο (ISO 639-2/B).
Ζ θσδηθνπνίεζε ηνπ πεδίνπ dc.date (αλ ππάξρεη)
ζηα κεηαδεδνκέλα εγγξαθήο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ
OAI-PMH ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην πξφηππν ISO
8601.

Πίλαθαο 4. Πξνδηαγξαθέο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο απνζεηεξίσλ (Δπίπεδν 1)

Υπνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα απνζεηήξηα θεηκέλσλ (Δπίπεδν 2)
Α/Α
1.
2.

3.

4.

5.

Απαίηεζε

Πξνδηαγξαθή

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν ζχληαμεο θαη
δνκήο κεηαδεδνκέλσλ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν
ζπζηεκάησλ
ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ
θαη θαηαιφγσλ

Πέληε πεδία ηνπ Unqualified Dublin Core ζα πξέπεη λα
είλαη ππνρξεσηηθά γηα θάζε εγγξαθή: title, creator,
date, type, identifier.
Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε δηάζεζε ησλ
κεηαδεδνκέλσλ κέζσ ηνπιάρηζηνλ ελφο πξσηνθφιινπ
δηάζεζεο / κεηα-αλαδήηεζεο, ζπγθεθξηκέλα έλα εθ ησλ
SRU/SRW, Ε39.50. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζα
πξέπεη λα δηαηίζεηαη δεκφζηα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο
πξφζβαζεο.
Σηα Unqualified Dublin Core κεηαδεδνκέλα εγγξαθήο
πνπ δηαηίζεληαη κέζσ OAI-PMH ζα πξέπεη λα ππάξρεη
κφλν έλα πεδίν dc.date ην νπνίν ζα πξέπεη λα αθνξά
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηεθκεξίνπ.

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν ζχληαμεο θαη
δνκήο κεηαδεδνκέλσλ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν.
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν ζχληαμεο θαη
δνκήο κεηαδεδνκέλσλ

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν ζχληαμεο θαη
δνκήο κεηαδεδνκέλσλ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν.

Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο

Ζ
θσδηθνπνίεζε
ηνπ
πεδίνπ
dc.creator
ζηα
κεηαδεδνκέλα εγγξαθήο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ OAIPMH
ζα
πξέπεη
λα
αθνινπζεί
ην
πξφηππν
βηβιηνγξαθηθψλ
αλαθνξψλ
ηεο
American
Psychological Association (APA) ζε φ,ηη αθνξά ηε
γξαθή ησλ νλνκάησλ ζπγγξαθέσλ.
Ζ θσδηθνπνίεζε ηνπ πεδίνπ dc.type ζηα κεηαδεδνκέλα
εγγξαθήο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ OAI-PMH ζα πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλε κε ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο φπσο έρνπλ
απνηππσζεί ζηα DRIVER Guidelines ([17], ζει. 6871).
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Α/Α
6.

Απαίηεζε

Πξνδηαγξαθή

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν
ζπζηεκάησλ
αλαδήηεζεο
θαη
θαηαιφγσλ

Θα πξέπεη λα νξίδνληαη κε ηε κνξθή OAI-PMH Sets θαη
γίλνληαη δηαζέζηκα γηα αλάθηεζε κέζσ OAI-PMH ζε
κνξθή Unqualified Dublin Core ππνζχλνια ησλ
εγγξαθψλ ηνπ απνζεηεξίνπ, θαη’ ειάρηζηνλ ηα
αθφινπζα:
i.
Τν ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ πνπ πεξηέρνπλ
πιήξεο θείκελν.
ii.
Απφ
έλα
ζχλνιν
εγγξαθψλ
γηα
θάζε
δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ πεδίνπ dc.type, απφ απηέο
πνπ αθνινπζνχλ ηελ θσδηθνπνίεζε γηα ηχπνπο
δεκνζίεπζεο ηνπ [17](ζει. 69).

Πίλαθαο 5. Πξνδηαγξαθέο γηα απνζεηήξηα θεηκέλσλ (Δπίπεδν 2)

Πξναηξεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα απνζεηήξηα θεηκέλσλ (Δπίπεδν 3)
Α/Α

Απαίηεζε

Πξνδηαγξαθή

1.

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
επίπεδν ζχληαμεο
δνκήο.

ζε
θαη

2.

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
επίπεδν
ζπζηεκάησλ
αλαδήηεζεο
θαη
θαηαιφγσλ.
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε
ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν.

Τα κεηαδεδνκέλα ηνπ απνζεηεξίνπ είλαη δηαζέζηκα γηα
αλάθηεζε (harvesting) κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ OAIPMH, έθδνζε 2.0 ζε κνξθή θάπνηνπ πην αλαιπηηθνχ
ζρήκαηνο
αλαπαξάζηαζεο
κεηαδεδνκέλσλ
φπσο
Qualified Dublin Core, MODS, MARCXML, CERIF.
Τα κεηαδεδνκέλα ηνπ απνζεηεξίνπ είλαη δηαζέζηκα σο
Linked Data.

Πίλαθαο 6. Πξνδηαγξαθέο γηα απνζεηήξηα θεηκέλσλ (Δπίπεδν 3)

Γηα αληίζηνηρα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε δηαθνξεηηθά είδε απνζεηεξίσλ, (κε
βάζε ην θχξην πεξηερφκελν), νη πξνδηαγξαθέο ζα επηθαηξνπνηεζνχλ αληίζηνηρα.

Μόνιμοι προζδιοριζηές
αποθέμαηος

(διεσθύνζεις)

πόρφν

υηθιακού

πολιηιζηικού

Απαξαίηεην γηα ηελ χπαξμε δηαξθνχο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ε ζηαζεξή
δηεπζπλζηνδφηεζε ηνπ θάζε ςεθηαθνχ πφξνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζχζηεκα ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνεηηαη γηα ηελ δηάζεζε ηνπ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε απηφλ αλεμάξηεηα ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη
ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ πνπ ηνλ παξέρεη. Απαηηείηαη παξνρή ησλ ηεθκεξίσλ κε
απνζεηήξην πνπ λα ππνζηεξίδεη κεραληζκφ persistent identifier handle service γηα
ηελ παξνρή κνλίκσλ ηνπνζεζηψλ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ αλεμάξηεηνπο από ην
ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ινγηζκηθνύ πνπ πινπνηεί ην απνζεηήξην. Τν ζχζηεκα
γηα ηελ παξνρή απηνχ ηνπ κεραληζκνχ είλαη ην πξφηππν Handle System RFC3650
ή/θαη ην ζχζηεκα DOI. Σε αληίζεζε κε ην ζχζηεκα DOI ζην ζχζηεκα Handle δελ
ππάξρεη θφζηνο ιήςεο κφληκεο δηεχζπλζεο αλά ςεθηαθφ πφξν.
1

Μόληκεο δηεπζύλζεηο
ςεθηαθώλ ηεθκεξίσλ
(persistent identifier
handle service)
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Έθδνζε
persistent
identifiers
απφ
θαηάιιειε αξρή
Γηάζεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο
δηεπζχλζεηο πνπ νξίδνπλ ηα persistent
identifiers
Τα persistent identifiers ζα πξέπεη λα
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είλαη κφληκα αλεμάξηεηα απφ ζχζηεκα
ινγηζκηθνχ ή/θαη απνζεηεξίνπ θαη λα κελ
επεξεάδνληαη απφ ζρεηηθέο κεηαβάζεηο
Πίνακασ 7 Προδιαγραφέσ για απαίτηςη μόνιμων προςδιοριςτϊν ψηφιακϊν πόρων

Προδιαγραθές για διάθεζη ηεκμηριφμένοσ υηθιακού περιετομένοσ
Ζ παξνπζίαζε θαη δηάζεζε πεξηερνκέλνπ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο απνηειεί ηδηαίηεξα
θξίζηκε παξάκεηξν ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. Κία απαξαίηεηε θαη βαζηθή
πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ ζε ηειηθνχο
ρξήζηεο είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Πιαηζίνπ Πηζηνπνίεζεο
Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Τφπσλ [16].
Ψζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε
δηακφξθσζε κηαο ειθπζηηθήο «εκπεηξίαο ρξήζηε» πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
επξχηεξε δπλαηή δηάρπζε θάζε είδνπο πεξηερνκέλνπ ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ
αιιά θαη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο, κε βάζε ηηο πιήξεο δπλαηφηεηεο ηεο.
Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί πσο νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο είλαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζπλαξηψκελεο κε ηνλ ηχπν ηνπ ςεθηαθνχ πφξνπ (π.ρ. θείκελν, εηθφλα,
νπηηθναθνπζηηθφ). Σπλεπψο, νη πξνδηαγξαθέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, (α)
αλεμάξηεηεο ηνπ ηχπνπ ηνπ πιηθνχ, (β) εμεηδηθεπκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν
ςεθηαθνχ πφξνπ.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο
(α) (ζε δχν επίπεδα) θαζψο θαη ελδεηθηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηεγνξία (β)
θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο ηχπνπο πιηθνχ θείκελν θαη εηθφλα. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο
έρνπλ πξνθχςεη κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα δηάζεζεο
πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη απφ ειιεληθά αιιά θαη δηεζλή θαιά παξαδείγκαηα
πινπνίεζεο.
Υπνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα όινπο ηνπο
ηύπνπο πιηθνύ (Δπίπεδν 1)
Α/Α

Απαίηεζε

1.

Πξνβνιή ηνπ πιηθνχ
ζε θαηάιιειν
context.

2.

Δχθνινο εληνπηζκφο
θαη αλάθηεζε ηνπ
πιηθνχ
απφ
ην
δηαδηθηπαθφ ρξήζηε.

3.

Πξνβνιή ηνπ πιηθνχ
ζε θαηάιιειν
context.
Γηαζχλδεζε ηνπ
πιηθνχ απφ
εμσηεξηθέο πεγέο.

Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο

Πξνδηαγξαθή
Γηα θάζε ηεθκήξην ππάξρεη δηαδηθηπαθή ζειίδα
παξνπζίαζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα κεηαδεδνκέλα
ηνπ, ελψ γίλεηαη πξνβνιή ηνπ ίδηνπ ηνπ
ςεθηαθνχ ηεθκεξίνπ. Σε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ζηε ζειίδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη κφλν ππεξζχλδεζκνο ζε μερσξηζηή ζειίδα πξνβνιήο ηνπ
ηεθκεξίνπ.
Γπλαηφηεηα download ησλ ηεθκεξίσλ απφ ηνλ
ηειηθφ ρξήζηε (φπνπ είλαη εθηθηφ βάζεη
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ) κέζσ εκθαλνχο
επηινγήο
/
ππεξ-ζπλδέζκνπ
ζηε
ζειίδα
παξνπζίαζεο ηνπ θάζε ηεθκεξίνπ.
Οη ζειίδεο παξνπζίαζεο ηνπ ηεθκεξίνπ θαζψο θαη
νη μερσξηζηέο ζειίδεο πξνβνιήο ηνπ (φπνπ
ππάξρνπλ) είλαη απεπζείαο πξνζπειάζηκεο (deep
linking) κέζσ θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε
δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ (URL). Οη δηεπζχλζεηο
ησλ ζειίδσλ παξνπζίαζεο ηνπ ηεθκεξίνπ
δηαζέηνπλ κνλαδηθνχο, κφληκνπο πξνζδηνξηζηέο
(persistent identifiers).
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4.

Δχθνινο εληνπηζκφο
θαη αλάθηεζε ηνπ
πιηθνχ απφ ην
δηαδηθηπαθφ ρξήζηε.

Απιή θαη ζχλζεηε αλαδήηεζε ζηα κεηαδεδνκέλα
ηεθκεξίσλ. Σηνλ θαηάινγν απνηειεζκάησλ
πεξηιακβάλνληαη ππεξ-ζχλδεζκνη ζηηο ζειίδεο
παξνπζίαζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηεθκεξίσλ.

Πίλαθαο 8. Πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πιηθνύ
(Δπίπεδν 1)

Πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πιηθνύ
(Δπίπεδν 2)
Α/Α
1.

Απαίηεζε
Πνιπθαλαιηθή
δηάζεζε

Πξνδηαγξαθή
Γηαζεζηκφηεηα
ηνπ
πεξηερνκέλνπ
–
κε
θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο – γηα πξνβνιή ζε
ζπζθεπέο ελαιιαθηηθέο ησλ ζπλήζσλ desktop /
laptop ππνινγηζηψλ φπσο e-book readers, netbooks, tablets, smart phones.

Πίλαθαο 9. Πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο πιηθνύ
(Δπίπεδν 2)

Υπνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα θείκελα
Α/Α

Απαίηεζε

Πξνδηαγξαθή

1.

Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε.

Παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ σο εληαίνπ αξρείνπ –
δελ αξθεί παξάζεζε ππεξ-ζπλδέζκσλ ζε
επηκέξνπο ζαξσκέλεο ζειίδεο, πξνζβάζηκεο κε
επηπιένλ βήκαηα.

2.

Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε.

Γπλαηφηεηα online αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ
κέζσ θαηάιιειεο εθαξκνγήο θπιινκέηξεζεο /
παξνπζίαζεο σο e-book. Θα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη δπλαηφηεηεο κεγέζπλζεο ζε
επίπεδν πνπ ε online αλάγλσζε λα είλαη άλεηε
γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο ρξήζηεο ελψ δελ ζα
πξέπεη
λα
πξνηηκάηαη
ε
πινπνίεζε
ηεο
ιεηηνπξγίαο κέζσ θιεηζηψλ εμσηεξηθψλ, απφ ηνλ
browser, ζπζηεκάησλ.

3.

Δχθνινο εληνπηζκφο
θαη αλάθηεζε πιηθνχ
απφ ην δηαδηθηπαθφ
ρξήζηε.

Αλαδήηεζε ζην πιήξεο θείκελν. Δμαηξνχληαη
πεξηπηψζεηο ηεθκεξίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ζάξσζε θαη δελ είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί
νπηηθή αλαγλψξηζε ραξαθηήξσλ (OCR) κε
πςειά πνζνζηά επηηπρίαο.

Πίλαθαο 10. Πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα θείκελα

Υπνρξεσηηθέο πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα εηθόλεο
Α/Α
1.

Απαίηεζε
Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε.

Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο

Πξνδηαγξαθή
Κεγέζπλζε / ζκίθξπλζε πνιιψλ επηπέδσλ κε
ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα “pan”, φπνπ είλαη εθηθηφ
βάζεη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σπληζηάηαη ε
ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ζηελ ίδηα ζειίδα ηφζν
ηνπ κεγεζπκέλνπ ηκήκαηνο ηεο εηθφλαο φζν θαη
νιφθιεξεο ηεο εηθφλαο.

17

Α/Α
2.

Απαίηεζε
Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε.

3.

Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε.

4.

Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε.

5.

Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε.

Πξνδηαγξαθή
Πεξηζηξνθή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ επηπέδσλ θαηά
βήκα 90 κνηξψλ θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο,
φπνπ θξίλεηαη ρξήζηκν γηα ηνπο δηαδηθηπαθνχο
ρξήζηεο.
Υπεξ-ζχλδεζκνο γηα απεπζείαο πξνβνιή ηεο
εηθφλαο ζηε κέγηζηε αλάιπζε πνπ είλαη δηαζέζηκε
ζην Γηαδίθηπν. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο
αλάιπζεο πνπ δηαηίζεηαη δηαδηθηπαθά κπνξεί λα
εμαξηάηαη
απφ
πεξηνξηζκνχο
πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ ή απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή
δηακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, π.ρ.
ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο πξαθηηθά ζπκβηβαζκφο
κεηαμχ πξνβνιήο ζε πςειή αλάιπζε θαη
δηαηήξεζεο ηνπ κεγέζνπο αξρείνπ ζε ινγηθά
επίπεδα.
Ζ ππνζηήξημε ησλ πξνδηαγξαθψλ 1, 2, 3 ζα
πξέπεη λα εηζάγεη ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο
απαηηήζεηο
απφ
ηα
ινγηζκηθά
πινήγεζεο
(browsers)
δηαδηθηπαθψλ
ρξεζηψλ.
Θαηά
πξνηίκεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη έθδνζε ηεο
παξνπζίαζεο ζηελ
νπνία απαηηείηαη κφλν
ππνζηήξημε Javascript. Δίλαη επίζεο απνδεθηφ,
αιιά δελ ζπλίζηαηαη, νη ιεηηνπξγίεο λα
βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε ηερλνινγίεο Flash,
Java, Silverlight ή αληίζηνηρεο. Κηα βέιηηζηε
ελαιιαθηηθή είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηνπιάρηζηνλ
δχν
εθδφζεσλ,
κία
κηθξψλ
απαηηήζεσλ
(javascript) θαη κία πην απαηηεηηθή (π.ρ. Flash,
Java ή Silverlight).
Σπληζηάηαη νη πξν-αλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο λα
δηαηίζεληαη κέζα απφ ηε ζειίδα παξνπζίαζεο ηνπ
ηεθκεξίνπ (κε κεηαδεδνκέλα θαη πξνβνιή ηεο
εηθφλαο) ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη αιιαγή ζειίδαο
απφ ην δηαδηθηπαθφ ρξήζηε.

Πίλαθαο 11. Πξνδηαγξαθέο παξνπζίαζεο θαη δηάζεζεο γηα εηθόλεο

Διαλειηοσργικόηηηα με καηαλόγοσς και σποδομή ανοικηού ηεκμηριφμένοσ
περιετομένοσ ΕΚΤ
Γηα ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη επηζπκεηή ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ζπιινγηθνχο θαηαιφγνπο πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη κε ηελ
ππνδνκή αλνηθηνχ ηεθκεξησκέλνπ πεξηερφκελνπ ΔΘΤ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία
εληαία αλαδεηήζηκνπ ςεθηαθνχ απνζέκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
εθαξκνγήο βαζηθψλ κεραληζκψλ αζθάιεηαο θαη ςεθηαθήο δηαηήξεζεο ηνπ
αλνηθηνχ ςεθηαθνχ ηεθκεξησκέλνπ πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη παξαρζεί.
Ζ ππνδνκή ζα ζπιιέγεη – κε πεξηνδηθή απηφκαηε αλαλέσζε ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα – ηα κεηαδεδνκέλα ηεθκεξίσζεο ησλ επηκέξνπο απνζεηεξίσλ. Γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο θαη απνκαθξπζκέλεο αληηγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ χπαξμε
ελφο αληηγξάθνπ ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζην Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο,
θαη ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ πνιηηηθψλ δηαηήξεζεο θαη ην ίδην ην ςεθηαθφ πιηθφ.
Γηαζθαιίδεηαη έλα ηνπιάρηζηνλ απνκαθξπζκέλν αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ,
κεηαδεδνκέλσλ θαη ηνπ πξσηφηππνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ιεηηνπξγψληαο σο ην
disaster recovery site ζην ηνκέα ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, αμηνπνηψληαο ήδε
δηαζέζηκα ραξαθηεξηζηηθά θαη δηεπαθέο ησλ απνζεηεξίσλ (νξγαλσκέλα

Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο
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κεηαδεδνκέλα, δηεπαθέο, κνλαδηθνί αλαγλσξηζηέο) γηα ηε δηαζθάιηζε βαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ remote data replication.
Α/Α

Απαίηεζε

1.

Δλαπόζεζε
κεηαδεδνκέλσλ
απνζεηεξίσλ
ζην
κεηξών
αλνηθηνύ
ηεθκεξησκέλνπ
πεξηερνκέλνπ

2.

Σπιινγή
ςεθηαθώλ
πόξσλ
απνζεηεξίσλ
ζην κεηξών αλνηθηνύ
ηεθκεξησκέλνπ
πεξηερνκέλνπ

Πεξηγξαθή
Παξνρή κεραληζκψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ
θαη κεηαδεδνκέλσλ κε ηα πξφηππα:
 OAI-PMH,
 Πεξηνδηθή ζπιινγή κεηαδεδνκέλσλ
 Δπξεηεξίαζε κεηαδεδνκέλσλ




OAI-ORE ή custom batch κεραληζκνί γηα
κεηαθνξά
Handle Service θαη Persistent identifiers
Δμαζθάιηζε remote replication πφξσλ θαη
βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαηήξεζεο

Πίλαθαο 12. Πξνδηαγξαθέο έξγσλ ςεθηαθώλ βηβιηνζεθώλ/απνζεηεξίσλ γηα ςεθηαθή
δηαηήξεζε θαη αζθάιεηα πεξηερνκέλνπ

Δζληθφ Θέληξν Τεθκεξίσζεο
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Δλδεηθηηθό ινγηζκηθό γηα
ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ

ηελ

αλάπηπμε

ππνδνκώλ

δηάζεζεο

Σηνλ Πίλαθα 13 αλαθέξνληαη απνιχησο ελδεηθηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ
λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πινπνίεζε έξγσλ απνζεηεξίσλ κε βάζε ηηο
παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. Αλαθέξνληαη ζπζηήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα κφλν σο
ΔΙ/ΙΑΘ ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη επηπιένλ αληίζηνηρα ζπζηήκαηα
αλνηθηνχ ή θαη θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ. θαη νξηζκέλα απφ απηά απνηεινχλ ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα, ε αλαθνξά γίλεηαη ψζηε λα αλαδεηρζεί ην εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθφ γηα ζπζηήκαηα ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ/απνζεηεξίσλ/εθδφζεσλ ηα νπνία
έρνπλ πηνζεηήζεη πξφηππα πνπ βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε θαη ηηο ηειεπηαίεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο.
Τα ζπζηήκαηα απηά είλαη πιήξσο δηαιεηηνπξγηθά θαη πινπνηνχλ κηα πιήξε
«ζηνίβα» (
Δηθφλα 3 Δλδεηθηηθή «ζηνίβα» ΔΙ/ΙΑΘ γηα δηάζεζε ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ
ζχκθσλα
κε αλνηθηά πξφηππα) ζπζηεκάησλ ειεχζεξνπ θαη αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ
πξνζθνξά ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ θαη απνζεηεξίσλ κε βάζε δηεζλή
αλνηθηά πξφηππα θαη κε θαιά θιηκαθνχκελν θαη πξνβιέςηκν θφζηνο θαη
πνιππινθφηεηα.
Α/Α

Πεξηνρή

Λνγηζκηθό θαη πξόηππα

1.

Παξνπζίαζε
ηεθκεξίσλ

2.

Aggregators
θαηάινγνη

3.

Handle services

4.

Γηάζεζε
θαη
νξγάλσζε
πεξηερνκέλνπ:
Απνζεηήξηα
Ζιεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη εθδφζεηο
Χεθηαθέο βηβιηνζήθεο

5.

Υπνδνκή ζπζηεκάησλ:
Ιεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα,
Middleware/Β.Γ.
Πιαηθφξκεο virtualization θαη Cloud
Σπζηήκαηα Single Sign On (SSON)
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ςεθηαθώλ

θαη

εζληθνί

Ινγηζκηθά ΔΙ/ΙΑΘ

Internet Archive Book Reader

Flexpaper
Πξφηππα

PDF/A

Jpeg

hOCR

ABBYY XML OCR

PDF/A
Σπζηήκαηα / ινγηζκηθά ΔΙ/ΙΑΘ:

DRIVER / D-NET

Europeana
Πξφηππα

ΟΑΗ-PMH

ΟΑΗ-ORE

CERIF

HANDLE.NET

RFC3652
Ινγηζκηθά ΔΙ/ΙΑΘ:

DSPACE,

Fedora

Δ-prints

Omeka

Greenstone

OJS

ABEKT (λέα έθδνζε)
Πξφηππα

Dublic Core, MODS, UNIMARC, MARC
21, EDM, CDWA, LIDO, CIDOC CRM,
CERIF

OAI-PMH,
Z39.50,
SRU.W,
OpenSearch, OpenURL

Linux
Tomcat,
JBoss,
Postgress,MySQL

ΦΔΛ, KVM, G-Cloud αθφκα θαη
Windows 2008/VMWARΔ, ESXi κηαο
θαη δξνχλ πνιιαπιαζηαζηηθά
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Σπζηήκαηα
δηαρείξηζεο
παξαθνινχζεζεο

θαη




Shibboleth, openid
nagios, cacti, awstats, θ.α.

Open Book Reader/Open document
formats

PDF/A,JPEG 2000,
XML OCR

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΛΙΚΟΤ

ΤΠΗΡΕΙΕ

Πίλαθαο 13. Δλδεηθηηθή πινπνίεζε ζπζηεκάησλ δηάζεζεο ςεθηαθνύ πεξηερόκελν κε ΔΛ/ΛΑΚ
θαη ζρεηηθά πξόηππα

DRIVER middleware, OAI aggregators OAI-PMH. OAI-ORE
Handle.net
RFC3652
AGGREGATORS KAI ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ

DSpace, Fedora, EPrints

Open Journal System (OJS)

Dublic Core,
UMIMARC,
MARC21

Τποδομές virtualization: ΥΕΝ, KVM αλλά και Windows 2008/VMWARΕ,
ESXi.
Λειηοσργικό ζύζηημα: Linux όπως RHEL, CentOS, Debian.
Τποδομές Single Sign On: open-id, Shiboleth.
Γιατείριζη και παρακολούθηζη: nagios, cacti, awstats, κ.α.

ΤΠΟΓΟΜΔ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΤΠΟΔΟΜΕ

ΦΗΦΙΑΚΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ ΚΑΙ ΑΠΟΘΔΣΗΡΙΑ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΚΓΟΔΙ

Δηθόλα 3 Δλδεηθηηθή «ζηνίβα» ΔΛ/ΛΑΚ γηα δηάζεζε ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ ζύκθσλα
κε αλνηθηά πξόηππα
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Σύλνςε ιεηηνπξγηθόηεηαο ραξαθηεξηζηηθώλ θαη πξνδηαγξαθώλ
Σηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη κηα απφπεηξα λα αλαδεηρζεί πσο νη επηκέξνπο
πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηάζεθαλ ζε απηή ηελ κειέηε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
πξάγκαηη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε θεληξηθψλ ζηφρσλ ησλ έξγσλ θαη ησλ
επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο αλάδεημεο ηνπ Διιεληθνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ.
Αχμεζε
δηεζλνχο
ρξήζεο
πεξηερνκέλνπ
(ζπκπεξίιεςε
ζε κεραλέο
αλαδήηεζεο,
full text
indexing, θ.α.)
Οπηηθή
Αλαγλψξηζε
Φαξαθηήξσλ (OCR)
γηα ππνζηήξημε
αλαδήηεζεο θαη
επξεηεξίαζεο ηνπ
πιήξνπο θεηκέλνπ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
κε κεηξψν
αλνηθηνχ θαη
ηεθκεξησκέλνπ
πεξηερνκέλνπ ΔΘΤ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
ζε επίπεδν
ζχληαμεο θαη δνκήο
κεηαδεδνκέλσλ θαη
δεδνκέλσλ
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
ζε ζεκαζηνινγηθφ
επίπεδν.
Γηαζχλδεζε ηνπ
πιηθνχ απφ
εμσηεξηθέο πεγέο.
Πνιπθαλαιηθή
δηάζεζε
Δχθνινο
εληνπηζκφο θαη
αλάθηεζε πιηθνχ
απφ ην δηαδηθηπαθφ
ρξήζηε.
Βειηίσζε εκπεηξίαο
ρξήζηε. Πξνβνιή
ηνπ πιηθνχ ζε
θαηάιιειν context.
Απνζήθεπζε
δνκεκέλνπ
πεξηερνκέλνπ ζε
θεληξηθφ ηφπν γηα
ςεθηαθή
δηαηήξεζε/remote
replication
ςεθηαθψλ
ηεθκεξίσλ
Κφληκεο
δηεπζχλζεηο

Αχμεζε
ρξήζεο ηνπ
δηαηηζέκελνπ
πεξηερνκέλνπ
ζην Δζληθφ
επίπεδν

Δπαλαρξεζηκνπνίε
ζε πεξηερνκέλνπ

Γεκηνπξγία
ππεξεζηψλ
πξνζηηζέκελεο
αμίαο

Δμαζθάιηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο,
αζθάιεηαο,
δηαηήξεζεο θαη
επαλαρξεζηκνπν
ίεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ
(Χεθηαθή
δηαηήξεζε)
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Αχμεζε
δηεζλνχο
ρξήζεο
πεξηερνκέλνπ
(ζπκπεξίιεςε
ζε κεραλέο
αλαδήηεζεο,
full text
indexing, θ.α.)
ςεθηαθψλ
ηεθκεξίσλ
(persistent
identifier handle
service)
Κφληκεο
δηεπζχλζεηο
ςεθηαθψλ
ηεθκεξίσλ
(persistent
identifier handle
service)

Αχμεζε
ρξήζεο ηνπ
δηαηηζέκελνπ
πεξηερνκέλνπ
ζην Δζληθφ
επίπεδν

Δπαλαρξεζηκνπνίε
ζε πεξηερνκέλνπ

Γεκηνπξγία
ππεξεζηψλ
πξνζηηζέκελεο
αμίαο

Δμαζθάιηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο,
αζθάιεηαο,
δηαηήξεζεο θαη
επαλαρξεζηκνπν
ίεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ
(Χεθηαθή
δηαηήξεζε)







Πίλαθαο 14. Σύλνςε απαηηνπκέλσλ ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ έξγσλ πεξηερνκέλνπ
ζε ζρέζε κε επηδησθόκελνπο ζηόρνπο
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